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X. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh 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, a další související zákony 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 7. října 2015, 

s termínem dodání stanovisek do 5. listopadu 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

 

Hospodářská komora ČR 

HK ČR 
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A. Obecné zásadní připomínky k problematice podnikatelských víz 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) oceňuje snahu předkladatele nastavit jasná pravidla 

pro získání víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání. Vnímáme aktuální problémy spojené s jeho 

udělováním. Nicméně zdůrazňujeme, že navrhovaná právní úprava nesmí zabránit podnikání mikro a malým 

podnikatelům na území ČR. Mezi ně patří například většina start-up společností v oblastech IT a v dalších 

dynamicky se vyvíjejících oborech. O tyto ekonomické subjekty má Česká republika zájem, proto je třeba 

nastavit parametry tak, aby nebyli tito, byť malí investoři, opomíjeni a nuceni hledat uplatnění v jiných zemích.  

V této souvislosti připomeňme návrh nového zákona o pobytu cizinců, který překladatel poslal do 

mezirezortního připomínkového řízení v roce 2013 (legislativní proces byl předčasně ukončen v důsledku 

rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu). Návrh rozlišoval v obecné rovině 2 typy podnikatelů cizinců – 

velké investory a podnikatele. Pro velké investory se počítalo s vydáním karty investora s nutnou investicí ve 

výši 15 milionů Kč a vytvořením nejméně 20 pracovních míst. Pro malé podnikatele měla existovat karta 

podnikatele, která se víceméně držela stávající právní úpravy. U malých podnikatelů se tedy nevyžadovala ani 

investice, ani vytvoření pracovních míst. 

Dle názoru HK ČR mají na území ČR podnikat ti cizinci ze třetích zemí, kteří prokáží věrohodný a 

Vysvětleno. 
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životaschopný podnikatelský záměr. Nelze však nastavit jeden typ podmínek pro typově různé formy podnikání. 

Proto navrhujeme rozlišit mikro, malé, střední a velké podniky. Inspirací pro definici podniků může být nařízení 

Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 

určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Příloha č. 1 tohoto nařízení definuje právě mikro, malé a 

střední podniky. 

Pro malé podniky navrhujeme povinnost investice ve výši 1 000 000 Kč a vytvoření 3 pracovních míst. Peněžní 

prostředky lze nahradit až do výše 75% investováním jiného majetku (typicky know-how). Pro navržené 

parametry vycházíme ze zkušeností Německa1, kde právě malí podnikatelé tvoří významnou část cizinců ze 

třetích zemí žádajících o podnikatelské vízum. Ekonomičtí migranti jsou zpravidla mladí vzdělaní lidé, z nichž 

až 60% hovoří německy. Podnikají převážně ve službách (učitelé cizích jazyků), v oblasti kultury a umění. 

Zaměstnávají průměrně 2,5 zaměstnanců. Jejich investice se pohybují v řádech desítek tisíc eur. Zajímavé jsou 

také statistiky ohledně dlouhodobých plánů ekonomických migrantů. V Německu jich většina chce působit 

dlouhodobě: 1/3 déle než 10 let, 1/3 trvale. Podmínkou pro udělení podnikatelského víza je věrohodný 

podnikatelský záměr.  

Má-li Česká republika přilákat seriózní podnikatele, je třeba modelovat kritéria tak, aby je mohli splnit jak velcí 

investoři, tak menší podnikatelé.   

Tato připomínka je zásadní. 

HK ČR 
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B. Konkrétní zásadní připomínky k části první – změna zákona o pobytu cizinců na území České 

republiky  

1. Připomínka k bodu 11, k § 32 odst. 3 

Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„(3) Novým pracovním místem se pro účely tohoto zákona rozumí pracovní místo, které je vytvořené v přímé 

souvislosti s uskutečněním významné investice a které je po dobu uskutečňování významné investice, nejméně 

však 3 roky 1 rok, obsazené zaměstnancem, který má sjednán pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti nebo 

je agenturním zaměstnancem. na dobu neurčitou na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a je občanem 

České republiky nebo státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie.“  

Odůvodnění: 

Požadujeme zmírnit původní definici nového pracovního místa, která je velmi restriktivní. Nelze spravedlivě 

požadovat uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou a plný pracovní úvazek. Rovněž nelze akceptovat 

Částečně akceptováno. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

                                                           
1 Informace prezentované na konferenci Evropské migrační sítě dne 26. listopadu 2014 
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pouze možnost uzavření pracovní smlouvy. Navrhujeme rozšíření  

o dohodu o pracovní činnosti. Dohoda o provedení práce je v praxi spojena s celou řadou problémů, tuto variantu 

tedy nenavrhujeme. Z praxe je zřejmé, že stoupá podíl agenturního zaměstnávání, a to z různých důvodů. 

Nevidíme však žádné věcné zdůvodnění pro vynětí této možnosti z nově navrhované právní úpravy. Omezení 

zaměstnání pouze občanů ČR resp. EU vnímáme jako diskriminační. Pokud bude chtít cizinec při realizaci svého 

projektu do svého týmu zapojit i osoby např. ze země svého původu, zákon mu to neumožní. Navrhujeme tedy 

osobní okruh osob nedefinovat a ponechat na podnikateli, aby se rozhodl dle potřeb svého podnikatelského 

záměru. S tím souvisí i délka pracovní doby a doba trvání smluvního vztahu. 

Tato připomínka je zásadní. 

HK ČR 
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2. Připomínka k části V. Nařízení vlády o rozsahu a způsobu investování na území České republiky 

spočívajícím ve vytvoření pracovních míst a investování majetku 

Navrhujeme odst. 1 a 2 doplnit následovně: 

„§ 1 Pro účely udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání podle § 32 zákona o pobytu cizinců na 

území České republiky se za významnou investici, která je přínosem pro ekonomiku státu nebo kraje, považuje 

investování peněžních prostředků ve výši 1 000 000 Kč a vytvoření nejméně 3 nových pracovních míst na území 

České republiky“. 

„§ 2 Pro účely udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání podle § 32 zákona o pobytu cizinců na 

území České republiky lze investování peněžních prostředků ve výši uvedené v § 1 nahradit v části odpovídající 

nejvýše 75% investováním jiného majetku uvedeného v § 32 odst. 4 zákona o pobytu cizinců na území České 

republiky“. 

Odůvodnění:  

vizte též obecné zásadní připomínky 

Navrhujeme relativně nízkou výši investice, neboť ze zkušeností nejen evropských států, ale např. i Kanady či 

Austrálie vyplývá, že většina zahraničních podnikatelů jsou malé podniky (včetně mikro podniků). Rozsáhlé 

investice nadnárodního charakteru jsou zpravidla uskutečňovány ve speciálním režimu (vládního programu) též 

za pomoci agentury Czech Invest. Stejně tak navrhujeme nastavit nízký počet povinně zřizovaných pracovních 

míst. Počet pracovních míst se v praxi může operativně vyvíjet. Nastavení příliš vysokého počtu zaměstnanců 

může zájemce odradit od realizace podnikatelského záměru v ČR. Nahrazení finančních prostředků jiným 

majetkem: know-how či technickým vybavením bude třeba hodnotit dle konkrétních případů. Hranice by měla 

být nastavena vysoko, neboť právě nehmotné statky či specifické stroje znamenají onu konkurenční výhodu a 

záruku věrohodného podnikatelského záměru. 

Vypořádáno jinak. 

Předkladatel upustil od 

úpravy podmínek 

vyžadovaných k získání víza 

za účelem podnikání. 
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V dalším odkazujeme na obecné zásadní připomínky a dáváme předkladateli ke zvážení nastavení různých 

variant podle velikosti podnikatelského subjektu. 

Tato připomínka je zásadní. 

HK ČR 

4 

3. Připomínka k bodu 21, k ustanovení § 37a 

Navrhujeme do textu výslovně doplnit povinnost zajistit zásadu proporcionality.  

Dále navrhujeme doplnit zásadu proporcionality do všech dalších dotčených ustanovení, tedy  

do § 42k odst. 8, § 42m odst. 5 a § 46g odst. 1. 

Odůvodnění: 

Dle ustanovení čl. 8 odst. 5 a čl. 9 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 

2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní 

pracovníci (dále jen „Směrnice“) platí, že při rozhodování o zrušení povolení k pobytu za účelem sezónního 

zaměstnání je třeba zohlednit zájmy sezónního pracovníka a dodržet zásadu proporcionality.  

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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4. Připomínky k bodům 25, 29, 33 a 73, k ustanovením § 42a odst. 5, § 42f odst. 2, § 42g odst. 5, § 42i odst. 

3 a § 69 odst. 5 

Navrhujeme dotčené body vypustit. 

Odůvodnění: 

Cizincům, kteří v ČR pobývají na základě víza za účelem strpění, se má zhoršit možnost podávat během tohoto 

svého pobytu žádosti o jiná pobytová oprávnění (povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, o 

zaměstnaneckou kartu, o trvalý pobyt). I když splňují podmínky pro povolení k pobytu, nemá jim být umožněno 

příslušnou žádost podat, aniž by museli předtím odcestovat do svého státu, podat žádost na zastupitelském úřadě 

ČR a čekat na vyřízení své žádosti tam.  

Nelze souhlasit s dalším nárůstem samoúčelných administrativních bariér, kdy migrace není regulována dle 

hodnotových kritérií (tj. stanovením podmínek pobytu), nýbrž formalistickými překážkami podání žádosti. 

Navrhované zpřísnění je o to nepřijatelnější, že v tomto případě jde  

o cizince, kteří mají dokonce dlouhodobý pobyt, ovšem přesto by měli být nuceni (ač podmínky splňují), jet 

pouze pro podání žádosti do své země původu (tamější zastupitelský úřad pak jejich žádost zase pošle do ČR 

Ministerstvu vnitra k rozhodnutí). Tímto by byla tvořena překážka jejich integrace na území ČR. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo 

považuje připomínku za 

vysvětlenou.  

 

HK ČR 
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5. Připomínka k bodu 28 a 43, k ustanovení § 42g odst. 3 a § 44a odst. 10 

Navrhujeme ponechat současnou právní úpravu a bod vypustit. Alternativně navrhujeme pouze vypustit větu 

druhou bodu 28. 

Odůvodnění: 

Změnou § 42g odst. 3 se navrhuje, aby se přestal pobyt povolovat za účelem práce z titulu členství v právnické 

osobě či z titulu členství ve statutárním orgánu právnické osoby. Jedná se o velmi významnou změnu, která není 

věcně zdůvodněna.  

Pokud v praxi dochází k obcházení účelu zákona, je třeba tyto situace řešit postupem dle § 56, zejména nově 

navrženým důvodem – písm. m) - neudělení víza z důvodu účelového jednání cizince. Zrušení současné právní 

úpravy by negativně dopadlo na ty statutární orgány - osoby, které vykonávají zaměstnání ve smyslu definice 

zákona o zaměstnanosti - § 89 odst. 2. Tyto osoby by musely žádat o podnikatelské vízum, což je v rozporu 

s cílem právní úpravy. 

I kdyby nicméně tento záměr měl být proveden, je věta druhá formulována chybně, neboť tato věta by 

Vysvětleno. 
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znemožňovala podat žádost i těm cizincům, kteří vedle své hlavní práce – zaměstnání, ohledně které žádají o 

zaměstnaneckou kartu, ještě pracují pro svou obchodní společnost či družstvo. 

Tato připomínka je zásadní. 

K druhé části připomínky – 

akceptováno. V § 42g odst. 3 

bylo pro upřesnění významu 

tohoto omezení uvedeno, že 

nemožnost požádat o 

zaměstnaneckou kartu se 

vztahuje jen pro účely plnění 

úkolů vyplývajících z 

předmětu činnosti obchodní 

společnosti nebo družstva. 

HK ČR 

7 

6. Připomínka k bodu 46, k § 45 se doplňuje odstavec 8 

Navrhujeme dotčené ustanovení vyjasnit. 

Odůvodnění: 

Mezi předposlední a poslední větou tohoto ustanovení je rozpor, neboť v poslední větě je cizinci ukládáno 

předložit i doklad dle § 42n odst. 2 písm. g), který se však týká právě a jen příjmu cizince ze samostatné 

výdělečné činnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

HK ČR 
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7. Připomínka k bodu 72 a 78, k  § 68 odst. 3 písm. f) a § 75 odst. 2 písm. f) a g) 

Navrhujeme dotčené body vypustit. 

Odůvodnění: 

Návrh omezit právo cizinců na trvalý pobyt je v rozporu se směrnicí 2003/109/ES, dle které platí, že po 5 letech 

dlouhodobého pobytu má cizinec ze třetích zemí nárok na pobyt trvalý.  

Předložené návrhy jsou v rozporu s výše uvedenou směrnicí, která neumožňuje, aby oprávněný pobyt cizince na 

území členského státu EU byl tímto členským státem pro účely získání trvalého pobytu dále čímkoli 

podmiňován.  

Novela navrhuje následující omezení: 

 Do doby pobytu by se nezapočítával dlouhodobý pobyt na základě tzv. fikce (§ 68 odst. 3 písm. f), tj. 

v době, kdy běží řízení o prodloužení povolení k pobytu, respektive tento pobyt by se započítával teprve po 

pravomocném úspěšném ukončení tohoto řízení o prodloužení k pobytu. V praxi by se jednalo o zostření dopadů 

průtahů v řízení: cizinec by během průtahů v řízení  

Ad § 68 odst. 3 písm. f):  

Částečně akceptováno.  

 

Odůvodnění v důvodové 

zprávě přepracováno tak, že 

již tzv. fikci platnosti 

pobytového oprávnění 

nezahrnuje do rámce 

„formálně omezeného 

povolení k pobytu“. 

S odkazem na několik 

pramenů, včetně textu 

směrnice 2003/109/ES i 

judikatury ESD (SDEU) 

nelze pobyt na tzv. fikci 

považovat vůbec za povolení 
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o prodloužení dlouhodobého pobytu nemohl podat žádost o pobyt trvalý, nýbrž by musel čekat až na skončení 

řízení o dlouhodobém pobytu. Dnes má cizinec během průtahů v řízení o pobytu dlouhodobém (které trvají často 

i řadu let) alespoň tu výhodu, že mu během této doby ubíhají léta na pobyt trvalý. Novela tuto možnost ruší.  

 Podmínkou by mělo být, že cizinec plnil účel svého dlouhodobého pobytu po celou dobu těchto 5 let, 

respektive směl by tento účel neplnit maximálně 310 dnů (viz § 75 odst. 2 písm. f) a g). Zde se jedná o jakési 

zdvojení kontroly, neboť neplnění účelu pobytu je již důvodem pro zrušení pobytu dlouhodobého, i když ovšem 

dlouhodobý pobyt zrušen nebyl, má se celý dosavadní pobyt cizince znovu zkoumat ještě před získáním trvalého 

pobytu. V praxi by toto znamenalo, že cizinec by byl povinen prokazovat skutečnosti, které se staly nebo nestaly 

před řadou let. 

Nelze souhlasit s výkladem, že tzv. fikci dle současného § 47 odst. 2 cizineckého zákona (a dle  

§ 47 odst. 4 a násl. zákona o pobytu cizinců) je možno považovat za „formálně omezené oprávnění k pobytu“ ve 

smyslu čl. 3 odst. 2 písm. e) směrnice Rady 2003/109/ES ze dne  

25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími 

rezidenty; na fikci je třeba hledět jako na standardní formu povolení k dlouhodobému pobytu. Rovněž nelze 

akceptovat tvrzení, že neplnění účelu pobytu v minulosti (tj. např. cizinec měl přerušené studium, ač měl v tu 

dobu povolení k pobytu za účelem studia, nebo manželka nežila s manželem, ač měla v tu dobu povolen pobyt za 

účelem soužití s ním) je narušením veřejného pořádku; takový výklad je v rozporu s výkladem pojmu veřejného 

pořádku např. i v judikatuře Nejvyššího správního soudu.  

Tato připomínka je zásadní. 

k pobytu, pokud byla žádost 

o pobytové oprávnění, se 

kterou byla tzv. fikce 

spojena, pravomocně 

zamítnuta.  

HK ČR se způsobem 

vypořádání souhlasí.  

 

Ad § 75 odst. 2 písm. f): 

Vysvětleno – HK ČR se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

Ad § 75 odst. 2 písm. g): 

Akceptováno. 

HK ČR 
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8. Připomínka k bodu 103, k § 87h odst. 1 písm. b) 

Navrhujeme ponechat stávající právní úpravu. 

Odůvodnění: 

Dotčené ustanovení zpřísňuje podmínky i pro rodinné příslušníky občanů ČR. Upozorňujeme, že k 

navrhovanému zpřísnění chybí věcné odůvodnění. Nelze souhlasit s postupem, kdy se paušálně zpřísňují 

podmínky pouze z důvodu blíže nespecifikovaného počtu podvodů. Řešením by mělo být efektivní vymáhání 

práva, tedy odnětí povolení těm, kteří zjevně jednají v rozporu s účelem pobytu.  

Pro úplnost uvádíme, že až do roku 2007 získávali rodinní příslušníci občanů ČR trvalý pobyt ihned. Po 

tehdejším zpřísnění pak nastaly problémy se zdravotním pojištěním pro tyto rodinné příslušníky v onom 

mezidobí. V praxi jsou nyní páry kontrolovány 2x, jednou při získávání pobytu přechodného a jednou při 

získávání pobytu trvalého (často dochází v obou řízeních k průtahům). Postavení rodin českých občanů se tak 

výrazně zhoršilo. 

Akceptováno. Bude 

ponechána dosavadní úprava. 
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Tato připomínka je zásadní. 

HK ČR 

10 

9. Připomínka k bodu 145, k § 169h a § 169l odst. 1 

Navrhujeme dotčené body přepracovat ve smyslu odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava přináší další omezování procesních práv cizinců. Předložený materiál obsahuje řadu 

ustanovení, která oproti standardní úpravě správního řádu nespravedlivě omezují procesní práva účastníků řízení 

a nepřiměřeně posilují moc správních orgánů.  

- § 169h - Zavádí se paušální povinnost všech účastníků řízení podrobit se výslechu „je-li to nezbytné pro 

zjištění stavu věci“. U tzv. souběžných výslechů navíc nemá být ani právní zástupce cizince, o jehož povolení 

k pobytu jde, což je razantní zásah do práva na právní pomoc. Zákon pak má stanovit, že i u těch výslechů, u 

kterých právní zástupce cizince být může „nejsou tyto osoby oprávněny do průběhu výslechu zasahovat. Po 

skončení výslechu účastníka řízení nebo svědka správní orgán umožní zástupci účastníka řízení nebo 

účastníku řízení vyjádřit se k jeho obsahu.“ Toto je zásadním omezením práva na právní pomoc.  

- § 169l odst. 1 – navržená úprava by mohla být vykládána v tom smyslu, že cizinec, který podal žádost na 

zastupitelském úřadě, by byl vyloučen ze standardní možnosti nahlédnout do spisu u Ministerstva vnitra ČR i 

v tom případě, že on nebo jeho právní zástupce pobývají v ČR. 

Tato připomínka je zásadní. 

Ad § 169h: vypořádáno 

v návaznosti na připomínky 

jiných připomínkových míst. 

Po dohodě s KML jsme 

nastavili možnost zasahovat 

do probíhajícího výslechu 

v případě, že jsou 

identifikovány 

kapciózní/sugestivní otázky. 

Připomínkové místo 

s návrhem vypořádání 

souhlasí. 
 

Ad § 169l: Akceptováno. 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

HK ČR 
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C. Konkrétní zásadní připomínky k části osmé - změna zákona o zaměstnanosti  

1. Připomínka k bodu 10, k § 37a odst. 7, doplněné písm. d) 

Navrhujeme písm. d) vypustit. 

Odůvodnění: 

Navržené ustanovení v podstatě zavádí systém dvojí sankce za jedno porušení. Pokud byl zaměstnavatel 

potrestán v režimu zákona o inspekci práce, není důvod rozšiřovat trest i do režimu zákona o zaměstnanosti ve 

vztahu k zaměstnávání cizinců. Předkladatel v důvodové zprávě neuvádí žádné statistiky či argumenty, z nichž 

by vyplývala nezbytná potřeba takového razantního řešení. 

Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO. 

Jde o připomínku zásadní 

povahy podle čl. 7 odst. 4 

písm. e) legislativních 

pravidel vlády. 

Jedná se o opatření směřující 

k ochraně potenciálního 

zahraničního pracovníka, 

nejde o dvojí sankci. 

HK ČR 

12 

2. Připomínka k bodu 23, k § 94 odst. 1 

Předkladatel navrhuje plošné zavedení testu trhu práce, a to i u podnikatelských víz. Máme za to, že nelze 

směšovat kategorie zaměstnanců a podnikatelů. U zaměstnanců lze test trhu práce provádět. U podnikatelů to 

Vysvětleno 

Ustanovení § 94 odst. 1 ZoZ, 

jakož i ostatní ustanovení 

ZoZ  (např. § 89), neřeší 
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z povahy věci není možné. Doporučujeme tedy upravit znění zákona tak, aby pokrývalo pouze relevantní 

kategorie.  

Tato připomínka je zásadní. 

povolení k zaměstnání 

podnikatelů tak, aby jim bylo 

umožněno podnikat, řeší 

pouze situace, kdy 

podnikatelé chtějí navíc být 

zaměstnáni. V tom případě 

nemohou být 

upřednostňováni před 

ostatními kategoriemi 

cizinců. Nadále tak, stejně 

jako v dosavadní právní 

úpravě, bude vyžadován test 

trhu práce u kategorie cizinců 

uvedených v navrženém 

ustanovení § 89 odst. 3 ZoZ 

(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). 

 

HK ČR 

13 

3. Připomínka k § 118 odst. 3 nad rámec novely 

S ohledem na podněty z členské základny navrhujeme prodloužit lhůtu platnosti potvrzení o bezdlužnosti 

z jednoho na tři měsíce, a to následovně: 

 „(3) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 

vedené finančním nebo celním úřadem, nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo 

na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou 

Neakceptováno. 
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případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo bylo 

povoleno posečkání daně. Potvrzení o splnění této podmínky zajišťuje podle § 147b Úřad práce sám, pokud mu k 

tomu dá zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo celní úřad, příslušnou 

okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. 

Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky uvedené ve větě první předložením potvrzení sám, nesmí být toto 

potvrzení starší než 3 měsíce přede dnem podání žádosti podle odstavce 1 a údaje v něm musí odpovídat 

skutečnému stavu ke dni jeho vydání. Krajská pobočka Úřadu práce může požadovat předložení i jiných dokladů, 

pokud jsou potřebné k posouzení žádosti.“. 

Odůvodnění: 

Žadatel o příspěvek musí jako součást žádosti doložit potvrzení o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny 

daňové nedoplatky (potvrzení finančního úřadu, celního úřadu), nemá nedoplatek na pojistném a na penále na 

veřejném zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení a dále na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Platnost těchto potvrzení je v současné době pouze  

1 měsíc. Příslušnými úřady práce tedy mohou být akceptována potvrzení, která ode dne vydání nejsou v den 

podání žádosti o příspěvek starší než 30 dní.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 

KML 
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K materiálu č. III. b) – ZZ RIA v rámci důvodové zprávy  
 

1. Shrnutí ZZ RIA 

 

Dle Obecných zásad RIA ustanovení část II. C se v případě návrhu zákonů předkládá Shrnutí ZZ RIA podle 

závazné Přílohy č. 3 Obecných zásad RIA. Součástí by mj. měly být agregované dopady na státní rozpočet a 

ostatní veřejné rozpočty, respektive popis hlavních principů návrhu z hlediska sociálních dopadů (v kontextu 

navrhovaného zákona a řešení) a dále poznačení, že se jedná o implementační předpis. 

 

Žádám do ZZ RIA vložit vyplněné Shrnutí ZZ RIA. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Shrnutí ZZ RIA bylo 

doplněno. 

KML 

15 

2. K části ZZ RIA, bod 1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 

Pro účely této novely zákona a diskutovaného problému je nutné upřesnit, že se v případě upravovaných 

povinností jedná o státní příslušníky třetích zemí, tj. mimo občanů ČR a EU. Žádám pro upřesnění kontextu 

Akceptováno. 

V ZZ RIA bod 1. 4 byl 

doplněn. 
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projednávané problematiky u skupiny dotčených subjektů „cizinci“ doplnit (dle definice uváděné na 

webových stránkách MV), že se jedná o fyzické osoby, které nejsou státními občany České republiky, 

včetně občanů Evropské unie. 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 

16 

3. K části ZZ RIA 1.5.2 Podnikání  

Požaduji doplnit (i v kontextu informací uváděných ve zvláštní části důvodové zprávy, k § 42n, str. 133) 

zdůvodnění pro stanovení požadavku na prokázání zajištění prostředků ve výši 50násobek částky existenčního 

minima. Z textu odůvodnění není patrné, jakým způsobem či jakou analogií byla odvozena požadovaná částka 

v této výši. O jakou argumentaci se tato výše opírá. Žádám o doplnění vysvětlení či mechanismu výpočtu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Tato změna byla z návrhu 

vypuštěna. 

 

KML 
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4. K části ZZ RIA 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

Dílčí hodnocení dopadů v podobě administrativní zátěže ukládané na žadatele či orgány veřejné správy je uváděno 

např. v části 3.2.2 Podnikání ZZ RIA a dále v části 3.2.3 Posílení bezpečnostních aspektů migračního procesu, kde 

se hovoří o zpružnění správního řízení týkajícího se pobytu cizinců. Jedná se ale pouze o dílčí informace. 

Doporučuji posoudit situaci žadatelů i z hlediska doložení všech požadovaných dokumentů podle typu žádosti, 

např. dokladu o odborné způsobilosti, které ke své žádosti musí přiložit. 

 

Požaduji tedy vyhodnotit předpokládaný dopad z hlediska případné změny (i ve smyslu zjednodušení správních 

postupů a počtu dokládaných dokumentů apod.) či nárůstu administrativní zátěže (pokud lze očekávat) jak 

v případě žadatelů, tak orgánů veřejné správy, které jsou spojeny, a to podle typu žádostí (žadatelů), které jsou 

v rámci novely zákona měněny, či doplňovány. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

KML 
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K části první návrhu zákona – změna zákona o pobytu cizinců 
5. Bod 11 (§ 32), bod 34 (§ 42n) a další související body (2, 10, 22, 34) 

 

Zásadně nesouhlasím se zpřísněním, které novela přináší u povolování pobytu za účelem podnikání. Podmínky 

jsou nově v návrhu nastaveny velmi tvrdě a v podstatě opomíjejí možnosti drobných podnikatelů. V praxi by 

taková změna znamenala zrušení možnosti povolovat pobyt osobám podnikajícím na základě živnostenského 

oprávnění v celé řadě profesí včetně žádaných technických profesí (např. zámečník, servisní technik, instalatér, 

zedník, malíř, obkladač apod., ale také lektoři cizích jazyků aj.). Výjimku by měly pouze osoby, které získaly 

vysokoškolské vzdělání v ČR a dále ty, kterým bude faktický výkon podnikání umožněn na základě vládních 

programů či individuálních rozhodnutí jednotlivých ministerstev. 

 

Důvodová zpráva uvádí, že vzhledem k poměrně jednoduchým pravidlům pro vstup je v dnešní době podnikání 

Akceptováno. 
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jako pobytový titul hojně neoprávněně využíváno k pobytům za jinými účely. Namísto podnikání či samostatné 

výdělečné činnosti tak cizinci v ČR např. vykonávají na území nelegální závislou práci. Takový stav je sice 

nežádoucí, jsem však toho názoru, že jej není možné řešit úplným znemožněním drobného podnikání cizinců a 

samostatné výdělečné činnosti cizinců v České republice. Pokud je předkladatel veden snahou zabránit 

nežádoucím jevům jako např. pracovní vykořisťování, domnívám se, že je nutné pro jejich potlačení hledat jiná 

řešení. 

 

Důvodová zpráva uvádí procentuální úspěšnost žádostí o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání (57 % 

v roce 2014) a žádostí o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání – účasti v právnické osobě (74 % 

v roce 2014), která je relativně nízká. Dále poukazuji na fakt, že útvary kontroly nelegálního zaměstnávání ročně 

provádějí až několik desítek tisíc kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání (v letech 2012 až 2014 bylo na 

území České republiky provedeno 87 569 kontrol zaměřených na odhalování nelegální práce, při kterých bylo 

zjištěno 909 nelegálně zaměstnaných občanů států EU a 3 602 nelegálně zaměstnaných cizinců ze zemí mimo 

EU) a existují i mechanismy prevence výskytu nelegálního zaměstnávání (př. činnost pracovního týmu poradců 

prevence nelegálního zaměstnávání Úřadu práce ČR). Je tudíž zjevné, že existují a jsou používány nástroje 

k řešení výše uvedených problémů. Nadto je v důvodové zprávě uvedeno, že se počet žádostí týkajících se 

pobytových oprávnění za účelem podnikání (včetně těch, které jsou založeny na živnostenském základě) 

dramaticky snižuje. Nutnost zpřísnění, které návrh přináší, je tedy přinejmenším diskutabilní.  

 

Předložený návrh v sobě navíc obsahuje prvky, jejichž fungování v praxi může být značně problematické, např. 

lhůta, během které má Ministerstvo průmyslu a obchodu posoudit věrohodnost či proveditelnost podnikatelského 

záměru, významnost investice či srovnatelnost užití a přínosu majetku s investováním peněžních prostředků (15 

pracovních dnů) se jeví jako velice krátká. Dále záruka udržení nově vytvořených pracovních míst (viz § 32 

odst. 3), prokazatelnost skutečnosti předloženým dokladem, že pobyt cizince má zásadní význam pro fungování 

obchodní korporace (§ 32a odst. 2 písm. j) a § 42n odst. 2 písm. e) aj. 

 

Z těchto důvodů žádám o vypuštění nové úpravy povolování pobytu za účelem podnikání a o zachování 

stávající úpravy. 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 

19 

6. Body 18, 19 a 20 (§ 37 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), h) a i) 

 

Návrh v těchto bodech vede k nepřiměřenému zpřísnění rušení platnosti víz nad 90 dnů. Považuji za 

nežádoucí, aby bylo stanoveno, že cizinec musí plnit účel pobytu výhradně na území České republiky. Tento 

požadavek v podstatě znamená, že např. podnikání cizince nebo rodinný život či studium by se musely 

odehrávat výlučně na území ČR, což považuji v dnešní době, která se vyznačuje zvýšenou mobilitou, za 

§ 37 odst. 1 písm. b) – 

vysvětleno, vysvětlení 

doplněno do důvodové 

zprávy 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 
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neadekvátní.  

 

Návrh navíc umožňuje, aby bylo povolení k pobytu zrušeno i v případě, že cizinec převážnou dobu pobytu 

jeho účel plnil (zatímco doposud bylo možné zrušit povolení k pobytu pouze, pokud cizinec převážnou část 

doby platnosti povolení účel neplnil). 

 

Žádám vypuštění těchto ustanovení bez náhrady. 

Tato připomínka je zásadní. 

souhlasí 

 

§ 37 odst. 2 písm. b) a i) – 

připomínkové místo 

ustoupilo od připomínky 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

§ 37 odst. 2 písm. h) 

Vysvětleno. Připomínkové 

místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 

KML 
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7. Bod 21 (§ 37a) a bodu 64 (§ 56 odst. 3) 

 

Dle čl. 8 odst. 5 a čl. 9 odst. 5 směrnice 2014/36/EU má každé rozhodnutí o zamítnutí žádosti či o odnětí 

povolení zohlednit konkrétní okolnosti daného případu, včetně zájmů sezónního pracovníka, za dodržení 

zásady proporcionality. Tato pravidla však zmiňuje pouze důvodová zpráva a v návrhu nejsou reflektována.  

 

Žádám, aby byla pravidla obsažená v čl. 8 odst. 5 a v čl. 9 odst. 5 směrnice 2014/36/EU do příslušných 

ustanovení doplněna. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 

Ust. § 37a bylo upraveno. 

Důvody zamítnutí podle § 56 

odst. 3 jsou transpozicí čl. 8 

odst. 1 (nesplnění podmínek 

pro vydání víza, včetně 

hrozby pro veřejný pořádek a 

předložení podvodných, 

padělaných nebo 

pozměněných náležitostí), 

hodnocení proporcionality 

není tedy stanoveno 

vzhledem k tomu, že se 

transponuje odstavec, u nějž 

je ve směrnici výjimka 

z hodnocení přiměřenosti 

(viz čl. 8 odst. 5). 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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KML 

21 

8. Bod 22 a 63 (§ 39 odst. 1 písm. a) a § 56 odst. 1 písm. m) 

 

Navržené ustanovení označuje situaci, kdy pobyt cizince a jeho činnost v rámci obchodní korporace „nemá 

zásadní význam pro podnikání obchodní korporace“ za obcházení zákona s cílem získat vízum. To 

nepovažuji za přijatelné, neboť nejsou blíže specifikována kritéria pro posouzení zásadního významu a navíc 

tato ustanovení předpokládají, že stačí „důvodně usuzovat“ ze skutečností zjištěných pohovorem, že cizinec 

je účelově jmenován členem statutárního orgánu obchodní korporace. Domnívám se, že je zde stanoven 

příliš široký prostor pro správní uvážení a je oslaben princip právní jistoty.  

 

Z tohoto důvodu žádám o vypuštění těchto bodů bez náhrady. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

KML 
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9. K bodům 25, 29, 33 (§§ 42a odst. 5 a § 42f odst. 2, § 42g odst. 5 (část) a § 42i odst. 3 (část) a k bodu 73 

(§ 69 odst. 5) 

 

Navrhovaná změna zhoršuje postavení cizinců, kteří v ČR pobývají na základě víza za účelem strpění. Návrh 

znemožňuje podávat na území ČR během tohoto pobytu žádosti o jiná pobytová oprávnění (povolení k 

dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, o zaměstnaneckou kartu, jakožto i o trvalý pobyt), a to je 

v důvodové zprávě odůvodňováno snahou o zabránění využívání oprávnění k pobytu za účelem strpění 

k podávání žádostí o jiná pobytová oprávnění a setrvání na území. Jsem však toho názoru, že taková úprava 

není možná, a to z toho důvodu, že by znemožňovala cizincům podat žádost na území i v případech, kdy by 

podmínky pro povolení k pobytu splňovali. Cizinci by tak byli nuceni odcestovat do svého státu, podat 

žádost na zastupitelském úřadě České republiky a čekat na vyřízení své žádosti tam.  

  

Zásadně nesouhlasím s tím, aby bylo takto znemožněno žádat na území o pobyt osobám, které splňují 

podmínky pro udělení pobytu, a to zejména s ohledem na to, že se má jednat i osoby, které pobývají na 

území ČR na dlouhodobý pobyt za účelem strpění. Přestože by tedy osoba pobývající v ČR dlouhodobě 

splňovala podmínky pro udělení jiného pobytového oprávnění, byla by nucena vycestovat za účelem podání 

žádosti do svého státu namísto podání žádosti přímo na území Ministerstvu vnitra. 

 

Nadto se důrazně ohrazuji vůči změně § 69 odst. 5 zákona. V rámci připomínkového řízení k novele zákona 

o azylu a zákona o pobytu cizinců, která je momentálně projednávána Parlamentem ČR (sněmovní tisk č. 

463, senátní tisk č. 136) jsem uplatnil připomínku k bodu 21, který znemožňuje během doby platnosti 

výjezdního příkazu žádat o trvalý pobyt, což dle mého názoru znamená zásadní zpřísnění oproti současnému 

stavu přinejmenším ohledně nezletilých dětí, které mohou dnes i z výjezdního příkazu žádat o trvalý pobyt. 

 

§ 42a odst. 5 – částečně 

akceptováno. Ve vztahu ke 

zbývající části připomínky – 

připomínkové místo 

ustoupilo od připomínky. 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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V rámci vypořádání však bylo z připomínky ustoupeno a to z toho důvodu, že Ministerstvo vnitra uvedlo, že: 

„Účelem výjezdního příkazu tedy není podávání žádostí o trvalý pobyt jako nejvyšší pobytový status, ale jde 

o pobyt za účelem nutných úkonů k vycestování a vycestování z území. Výjezdní příkaz je až následek 

rozhodnutí o neprodloužení nebo zrušení pobytu […]. Pokud jde o specifické případy, kdy se v době 

platnosti výjezdního příkazu změnila situace, jsou takové situace řešitelné prostřednictvím víza za účelem 

strpění. Za tím účelem bude umožněno z výjezdního příkazu podat žádost o vízum za účelem strpění a to 

včetně strpění z důvodu podle § 33 odst. 1 písm. c), pokud bude oprávněně podaná žádost o trvalý pobyt.“ 

Předložený návrh však tuto možnost dětí, jejichž rodiče mají trvalý pobyt, ruší a s tímto nelze souhlasit.   

 

Jsem toho názoru, že návrh je vytvořením neopodstatněné administrativní bariéry a žádám o 

vypuštění výše uvedených ustanovení bez náhrady.   
 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 
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10. K bodu 28 (§ 42g odst. 3) 

 

Návrh směřuje k tomu, že má být znemožněno vydání zaměstnanecké karty cizinci, který v postavení 

společníka nebo člena obchodní korporace či člena statutárního nebo jiného orgánu obchodní korporace plní 

úkoly pro tuto právnickou osobu, přestože mu bylo vydáno povolení k zaměstnání. To je v důvodové zprávě 

vysvětleno tak, že byť jsou tyto činnosti považovány dle § 178b zákona o pobytu cizinců za zaměstnání, po 

zavedení zaměstnaneckých karet „docházelo ke zneužívání tohoto druhu činností jakožto hlavního účelu 

pobytu cizinců“. Jsem toho názoru, že je zde opět přistupováno k velmi závažné restrikci, která bude 

zásahem do právní sféry cizinců i v neodůvodněných případech (tedy u těch osob, které zaměstnaneckých 

karet nezneužívají) namísto snahy najít jiné řešení, které tyto osoby nezasáhne. 

 

Nadto upozorňuji na fakt, že věta třetí ustanovení § 42g odst. 3 je formulována chybně, protože znemožňuje 

podat žádost o vydání zaměstnanecké karty i těm cizincům, kteří sice vykonávají činnost pro obchodní 

korporaci, ale o zaměstnaneckou kartu žádají z titulu výkonu jiného pracovního poměru – zaměstnání.  

 

Z výše uvedených důvodů žádám o vypuštění věty třetí § 42g odst. 3. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K druhé části připomínky – 

akceptováno. V § 42g odst. 3 

bylo pro upřesnění významu 

tohoto omezení uvedeno, že 

nemožnost požádat o 

zaměstnaneckou kartu se 

vztahuje jen pro účely plnění 

úkolů vyplývajících z 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FESBGP)



16 
 

předmětu činnosti obchodní 

společnosti nebo družstva. 

KML 
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11. K bodu 34 (§ 42k odst. 8 a § 42m odst. 5) 

 

Dle čl. 7 odst. 5 směrnice 2014/66/EU má každé rozhodnutí o zamítnutí žádosti zohlednit konkrétní 

okolnosti daného případu a dodržet zásadu proporcionality. 

 

Žádám, aby bylo toto pravidlo do příslušných ustanovení doplněno. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

KML 

25 

12. K bodu 47 a 48 (§ 46) 

 

I zde se návrh snaží nepřiměřeně zpřísnit současnou situaci udělování povolení k dlouhodobému pobytu. Dle 

judikatury dnes platí např. to, že „faktické nevykonávání podnikatelské činnosti po převážnou dobu, na 

kterou bylo žalobkyni uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, je neplněním účelu 

pobytu, což představuje závažnou překážku pobytu cizince na území ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 písm. 

j) zákona o pobytu cizinců“, viz např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2013, čj. 9 A 

66/2010-50), obdobně viz též judikáty citované na str. 148 důvodové zprávy. Novela by znamenala 

významné zpřísnění: dosud totiž platí, že ke zrušení povolení k pobytu může dojít jen tehdy, pokud cizinec 

po převážnou část doby platnosti povolení účel neplnil, nově však má ke zrušení dojít i tehdy, pokud cizinec 

po převážnou část doby účel pobytu plnil. 

 

Dále upozorňuji na fakt, že v důvodové zprávě je uvedeno, že navrhovaná změna se nedotkne těch cizinců, 

kteří v návaznosti na ukončení dosavadního účelu pobytu, v souladu s § 45 zákona o pobytu cizinců, 

požádají o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným (novým) účelem. To však ze samotného textu 

návrhu nevyplývá. 

 

Z výše uvedeného důvodu žádám o vypuštění tohoto ustanovení bez náhrady. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

K důvodové zprávě: 

Vysvětleno, vysvětlení 

doplněno do důvodové 

zprávy. 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

KML 
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13. K bodům 57 (§ 46g odst. 1) 

 

Dle čl. 8 odst. 6 směrnice 2014/66/EU má každé rozhodnutí o odejmutí či odmítnutí prodloužení platnosti 

povolení pro osobu převedenou v rámci společnosti zohlednit konkrétní okolnosti daného případu a dodržet 

zásadu proporcionality. 

 

Akceptováno. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Žádám, aby bylo toto pravidlo do příslušného ustanovení doplněno. 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 
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14. K bodu 67 (§ 66 odst. 1) 

 

Ustanovení míří k odejmutí práva získat trvalý pobyt bez podmínky nepřetržitého předchozího pobytu na 

území dětem cizinců s trvalým pobytem starším 18 let, kteří jsou nadále nezaopatření. Důvodová zpráva opět 

zdůrazňuje, že je ze strany cizinců této možnosti zneužíváno. V této souvislosti upozorňuji především na 

fakt, že se může jednat o cizince, kteří v ČR po dlouhých letech získali trvalý pobyt a snaží se k sobě nyní 

přivést děti, které mezitím dospěly. 

 

Jsem toho názoru, že pro zpřísnění právní úpravy není žádné vážné opodstatnění a pouhý fakt, že této 

kategorii osob neposkytuje ochranu právo EU, by také neměl být důvodem pro zpřísnění.  

 

Žádám proto o vypuštění tohoto ustanovení bez náhrady. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo od 

připomínky ustoupilo. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí.  

KML 
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15. K bodu 72 (§ 68 odst. 3 písm. f) 

 

Zásadně nesouhlasím s návrhem na omezení udělování trvalého pobytu obsaženým v tomto ustanovení pro 

jeho rozpor se směrnicí 2003/109/ES.  

 

Především nesouhlasím s nově navrhovaným ustanovením § 68 odst. 3 písm. f), na jehož základě se nebude 

cizinci započítávat do doby 5 let, kterou musí strávit na území ke dni podání žádosti o trvalý pobyt, doba 

způsobená průtahy v řízení. Je známo, že průtahy v řízení jsou v této oblasti zcela běžné a v některých 

případech dosahují délky měsíců až let. Považuji za nepřijatelné, aby tato doba byla při podání žádosti o 

trvalý pobyt k tíži cizince a nebyla započítána.  

 

Směrnice 2003/109/ES zavazuje členské státy k přiznání trvalého pobytu po pěti letech oprávněného pobytu 

na území členského státu a neumožňuje, aby tento oprávněný pobyt cizince na území byl tímto členským 

státem pro účely získání trvalého pobytu dále podmiňován. Výjimku tvoří čl. 3 odst. 2 písm. e) a f) směrnice 

2003/109/ES, na jehož základě se nebude do doby pěti let započítávat doba strávená na území v postavení 

diplomata anebo doba strávená výhradně po přechodnou dobu. Za „pobyt výhradně po přechodnou dobu“ 

pak směrnice označuje např. au pair nebo sezónní pracovníky nebo pracovníky vyslané poskytovatelem 

služeb za účelem přeshraničního poskytování služeb nebo přeshraniční poskytovatele služeb nebo případy, 

kdy byla povolení k pobytu formálně omezena. Za pobyt výhradně po přechodnou dobu, tj. ani za „formální 

omezení povolení k pobytu“ však nelze považovat prodloužení k pobytu z toho důvodu, že nebylo ještě 

 

 

ROZPOR. 
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správním orgánem rozhodnuto o dlouhodobém pobytu/jiném druhu pobytového oprávnění. 

 

Z těchto důvodů žádám o vypuštění výše uvedeného ustanovení bez náhrady. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 

29 

16. K bodu 78 (§ 75 odst. 2 písm. f) a g) 

 

Na základě těchto ustanovení by mělo dojít k tomu, že podmínkou pro vydání povolení k trvalému pobytu by 

bylo, že cizinec plnil účel svého dlouhodobého pobytu po celou dobu 5 let předcházejících podání žádosti o 

trvalý pobyt, respektive směl by tento účel neplnit maximálně 310 dnů.  

 

S těmito ustanoveními nesouhlasím jednak z toho důvodu, že neplnění účelu pobytu je dle zákona o pobytu 

cizinců již důvodem pro zrušení dlouhodobého pobytu, tudíž je zde nesystematicky navyšována či zdvojena 

kontrola plnění účelu pobytu. Tedy i v případě, že nedošlo ke zrušení dlouhodobého pobytu z důvodu 

neplnění účelu, bude cizinec muset (případně znovu) dokazovat, že po celou dobu pěti let účel plnil. 

 

Dále zásadně nesouhlasím s tím, že je u těchto ustanovení uvedeno, že vyplývají ze směrnice 2003/109/ES, 

konkrétně z čl. 6 odst. 1 (zamítnutí trvalého pobytu z důvodu veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti). 

To by znamenalo, že např. neplnění účelu u povolení k pobytu za účelem studia, kdy cizinec měl studium 

přerušeno, by bylo považováno za narušení veřejného pořádku. Takovou úvahu považuji za nesprávnou. Jak 

vyplývá i z judikatury uvedené v důvodové zprávě, soudy dosud přistupovaly k rušení pobytů, pokud 

k nenaplňování účelu docházelo po převážnou část doby platnosti povolení k pobytu. Nyní má však dojít 

k obrácení tohoto pravidla a mohlo by docházet k zamítnutí žádosti o trvalý pobyt i v případě, že cizinec po 

převážnou část doby účel předchozího pobytu plnil. 

 

A konečně uvádím, že uvedená ustanovení jsou v rozporu se směrnicí 2003/109/ES. Tato směrnice stanoví 

v čl. 4, že běh doby pěti let, po kterou musí cizinec ke dni podání žádosti o trvalý pobyt pobývat na území, 

není přerušen, pokud cizinec není na území přítomen v souhrnu méně než 310 dnů (resp. 10 měsíců). 

Ustanovení směrnice tedy míří pouze na přítomnost cizince na území a ne na plnění účelu pobytu. 

Navrhovaná úprava tudíž není právem EU dovolena. 

 

Z těchto důvodů žádám o vypuštění § 75 odst. 2 písm. f) a g) bez náhrady. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Ad § 75 odst. 2 písm. f): 

Připomínkové místo 

ustupuje od připomínky. 
 

Ust. § 75 odst. 2 písm. g) - 

akceptováno. 

 

KML 17. K bodu 118 (§ 134 odst. 1 písm. e) Akceptováno jinak. 
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30  

Důvodová zpráva uvádí, že tímto ustanovením má dojít toliko ke zpřesnění toho, kdy je kontakt cizince se 

státními orgány nebo mezinárodními organizacemi zajištěn na náklady provozovatele. Ustanovení je však 

naformulováno tak, že fakticky omezuje samotnou možnost komunikace cizince s organizacemi mimo ČR, s 

čímž nemohu souhlasit. Zároveň se důrazně ohrazuji proti tomu, aby bylo do ustanovení doplněno, že 

provozovatel zařízení neodešle žádost či podání cizince, pokud se jedná o „zjevné zneužití“. Z ustanovení 

není jasné, jakým způsobem by toto provozovatel posuzoval či zkoumal a je zde vytvořen prostor pro 

zneužívání této pravomoci, což je nepřijatelné. 

 

Z toho důvodu žádám, aby bylo ustanovení přeformulováno tímto způsobem: 
 

„e) umožní podat žádost nebo jiný podnět státním orgánům České republiky nebo mezinárodním 

organizacím za účelem uplatnění jeho práv a tyto na své náklady neprodleně odešle, nemá-li cizinec 

dostatečné finanční prostředky a nejde-li o zjevné zneužití,“ 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

KML 
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18. K bodu 145 (§ 169a) 

 

Návrh nepřiměřeně znevýhodňuje cizince, kterým má být v pobytových věcech oproti jiným řízením (v 

nichž může jít často o podstatně menší zásahy do právní sféry účastníků) doručováno vždy pouze na jednu 

adresu a správní orgán nemá mít povinnost snažit se je v souladu se správním řádem obeslat na jiných 

místech, kde je mu jejich přítomnost známa.  

 

Domnívám se, že již nyní je právní úprava řízení o povolení k pobytu v některých oblastech nepřiměřeně 

odchýlena od správního řádu k tíži cizinců a nemohu souhlasit s dalším znevýhodňováním jejich postavení. 

Z tohoto důvodu žádám o vypuštění ustanovení § 169a. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. Návrh 

úpravy byl zúžen toliko na 

řízení o žádosti podle zákona 

o pobytu cizinců a na řízení o 

zrušení údaje o místu 

hlášeného pobytu podle § 

98a zákona o pobytu cizinců. 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí.  

KML 
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19. K bodu 145 (§ 169f písm. e) 

 

Na základě tohoto ustanovení bude každá žádost o udělení dlouhodobého víza a žádost o prodloužení doby 

platnosti dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto vízum nepřijatelná, pokud k ní nebudou 

„předloženy náležitosti podle tohoto zákona“. Jsem toho názoru, že takové ustanovení je nepřiměřeně tvrdé a 

neměla by být zavedena tato speciální úprava ve vztahu ke správnímu řádu.  

 

Žádám, aby bylo toto ustanovení vypuštěno bez náhrady. 

Vysvětleno. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Tato připomínka je zásadní. 

KML 
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20. K bodu 145 (§ 169f písm. g) a § 169n odst. 1 písm. k 

 

Nesouhlasím s tím, že žádost o udělení dlouhodobého víza a žádost o prodloužení doby platnosti 

dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto vízum podaná na zastupitelském úřadě má být 

nepřijatelná, pokud si cizinec neobstará tlumočníka dle zákona o znalcích a tlumočnících ve lhůtě stanovené 

zastupitelským úřadem na své náklady.  Stejně tak nesouhlasím s tím, že by ze stejného důvodu neobstarání 

si tlumočníka mělo dojít k zastavení řízení o žádosti. Jsem toho názoru, že nepřijatelnost žádosti a zastavení 

řízení jsou příliš tvrdými sankcemi za nedodržení této povinnosti. 

 

Žádám o vypuštění těchto ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak (v 

návaznosti na připomínku 

KVOP a MSp). 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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21. K bodu 145 (§ 169h) 

 

Zásadně nesouhlasím s tímto ustanovením, které zasahuje do procesních práv účastníků řízení. Za 

nejzávažnější považuji § 169h odst. 3, který u tzv. souběžného výslechu zasahuje do práva účastníka řízení, o 

jehož právech a povinnostech je rozhodováno, na účast při dokazování a práva být o provádění důkazů včas 

vyrozuměn. 

 

Dále nesouhlasím s ustanovením § 169h odst. 4, který znemožňuje zástupci účastníka řízení při výslechu 

účastníka, popř. účastníku řízení a jeho zástupci při výslechu svědka zasahovat do průběhu výslechu. 

Domnívám se, že toto právo by účastníku řízení a jeho zástupci nemělo být upřeno a to i s ohledem na 

dodržení práva na právní pomoc garantovaného Listinou základních práv a svobod. 

 

Nakonec zásadně nesouhlasím také s § 169h odst. 5, na jehož základě dojde k přerušení lhůty, kterou má 

Ministerstvo vnitra pro vydání rozhodnutí, a to ode dne výzvy k provedení pohovoru zastupitelskému úřadu. 

Toto ustanovení však nestanoví žádnou lhůtu, ve které musí zastupitelský úřad pohovor provést a nestanoví 

ani povinnost vyrozumět žadatele o přerušení řízení. Ustanovení je tudíž významným zásahem do principu 

právní jistoty. 

 

Žádám, aby bylo toto ustanovení bez náhrady vypuštěno. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno (§ 

169h odst. 5), – 

připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí; částečně 

připomínkovým místem 

ustoupeno (§ 169h odst. 3).  

 

Ad § 169h odst. 4: 

Částečně akceptováno:  

do návrhu doplněno právo 

zasahovat do probíhajícího 

výslechu námitkami, že jsou 

pokládány otázky nesprávně 

(sugestivní, kapciózní otázky 

apod). Připomínkové místo 

se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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22. K bodům 145 (§ 169i), 146 (§ 170), 147 (§ 171), 148 (§ 172) 

 

Částečně akceptováno. 

Připomínkové místo se 
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Nesouhlasím s navrhovaným způsobem zacházení s utajovanými informacemi v řízení podle zákona o 

pobytu cizinců. V případech, kdy má vyjít najevo na základě stanoviska bezpečnostních složek státu, že 

cizinec ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy, životy nebo 

zdraví osob, nebo vede-li tato informace nebo toto stanovisko k důvodnému podezření, že by cizinec mohl 

při svém pobytu na území tyto hodnoty ohrozit, v odůvodnění rozhodnutí se pouze uvede, že důvodem 

neudělení víza nebo rozhodnutí je ohrožení bezpečnosti státu. Správní orgán maximálně uvede úvahy, 

kterými se při hodnocení přiměřenosti dopadů rozhodnutí řídil, ale nikdy není povinen uvést obsah 

stanoviska v odůvodnění. Dále nemá mít dle § 170 odst. 5 odvolání proti rozhodnutím, při kterých byly 

použity výše uvedené utajované informace, odkladný účinek, takže pobyt cizince má bezodkladně skončit. 

Nadto by měla být podle § 171 písm. c) tato rozhodnutí, která jsou odůvodněná výše uvedenými utajovanými 

informacemi, vyloučena ze soudního přezkumu. 

 

Jsem toho názoru, že navrhovaná úprava představuje velmi silný zásah do základních procesních práv 

cizinců. Považuji za potenciálně velmi nebezpečné, že by tato pravomoc měla být udělena bezpečnostním 

složkám v tomto rozsahu, a to bez jakékoliv externí kontroly. Navíc by se aplikace tohoto ustanovení měla 

týkat i nezletilých dětí. 

 

Návrh považuji z výše uvedených důvodů za nesprávný a žádám o vypuštění § 169i odst. 3, § 170 odst. 

5, § 171 písm. c) a § 172 odst. 8 bez náhrady. 

Tato připomínka je zásadní. 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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23. K bodu 145 (§ 169j) 

 

Navrhované ustanovení umožňuje, aby „informace poskytované zastupitelským úřadem k žádosti o vydání 

povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podané na zastupitelském úřadě“ byly uchovávány 

odděleně mimo a aby nebyly účastníku řízení ani jeho zástupci zpřístupněny. S takovýmto ustanovením není 

možné se ztotožnit. 

 

Jsem toho názoru, že ustanovení je velmi problematické. Nevyplývá z něj, komu tedy mají být informace 

poskytovány, ani důvod, proč vůbec mají být poskytovány v souvislosti s řízením o žádosti, když dle 

poslední věty navrhovaného ustanovení nemohou být v řízení použity jako důkazní prostředek. Není jasné, 

co znamená, že mají být uchovávány odděleně ani jakým způsobem mají být poskytovány. Zároveň spatřuji 

problém v znemožnění přístupu účastníka řízení a jeho zástupce k těmto informacím. Domnívám se, že 

informace buďto jsou označené jako utajené v režimu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti nebo nejsou. Ustanovení, které takto vágně zavádí výjimku z toho 

principu, považuji za potenciálně nebezpečné. 

Vysvětleno. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Žádám proto o vypuštění tohoto ustanovení bez náhrady. 

 

Tato připomínka je zásadní. 
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24. K bodu 145 (§ 169l) 

 

Na základě tohoto ustanovení má být cizinci, který podal žádost na zastupitelském úřadě, umožněno 

nahlédnout do spisu na tomto úřadě (Ministerstvo vnitra zašle kopie spisu nebo jeho části). S ohledem na 

fakt, že je možné, že se cizinec nebo jeho zástupce nachází na území ČR i v případě, že žádost byla podána 

na zastupitelském úřadu, žádám, aby bylo do ustanovení doplněno následující: 

 

„§ 169l 

(1) …umožní žadateli do nich nahlédnout. V případě, že se cizinec nebo jeho zástupce nacházejí na území 

České republiky, nahlédnutí do spisu umožní žadateli nebo jeho zástupci také ministerstvo.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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K části osmé návrhu zákona – zákon o zaměstnanosti 

 

25. Bod 28 (§ 99): 

 

Novelou zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců, která je momentálně schvalována Parlamentem ČR 

(sněmovní tisk č. 463, senátní tisk č. 136), má dojít ke změně § 99 písm. a) zákona o zaměstnanosti. 

Konkrétně má být zkrácena doba, během které není možné vydat povolení k zaměstnání cizinci, který v ČR 

požádal o udělení mezinárodní ochrany, ze 12 na šest měsíců ode dne poskytnutí údajů k podané žádosti o 

udělení mezinárodní ochrany. 

 

Bod 28 této novely přidává do § 99 zákona o zaměstnanosti tři body c), d) a e), ale v návrhu je novelizováno 

celé ustanovení (tedy včetně písm. a), a to ve znění aktuálně účinném. Schválením této novely by tedy došlo 

k tomu, že by § 99 písm. a) zákona o zaměstnanosti byl znovu změněn na znění, které je sice aktuálně 

účinné, ale pravděpodobně bude brzy změněno výše uvedenou novelou v této době schvalovanou 

Parlamentem ČR.  

 

Zásadně nesouhlasím s tím, aby došlo k nesmyslné změně zpět na současný stav (12 měsíců) a žádám, 

aby byla v § 99 písm. a) zákona o zaměstnanosti zachována doba 6 měsíců. 

 

 

Akceptováno. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Tato připomínka je zásadní. 
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Připomínky nad rámec navrhované novely 

 

26. Zavedení dozoru státního zastupitelství v zařízeních pro zajištění cizinců 

 

Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové bylo v minulosti kritizováno za podmínky, ve kterých jsou v 

zařízení zajištěni cizinci a zejména pak pro svou nevhodnost pro rodiny s dětmi, které jsou do zařízení také 

umísťovány. Veřejná ochránkyně práv upozornila na dlouhodobou potřebu zavedení účinného pravidelného 

nezávislého dozoru nad zacházením v zařízeních pro zajištění cizinců. Tento dozor doporučila svěřit 

státnímu zastupitelství v souladu se zákonným zmocněním provádět dozor nad dodržováním právním 

předpisů v místech omezení svobody. 

 

Dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní 

svoboda, je státnímu zastupitelství svěřen na základě ustanovení § 4 odst. 1 b) zákona č. 283/1993 Sb., o 

státním zastupitelství. Jedná se o působnost státního zastupitelství v netrestní oblasti, jejímž cílem je ochrana 

veřejného zájmu. Veřejný zájem zde může být spatřován v zájmu na dodržování lidských práv v zařízeních, 

kde dochází k omezení osobní svobody a na zachování důstojnosti osob, které jsou v těchto zařízeních proti 

své vůli drženy. Současně lze veřejný zájem spatřovat i v samotné ochraně práva na osobní svobodu, ve 

vztahu ke kterému dozor státního zastupitelství představuje jednu ze záruk zákonnosti a přiměřenosti zásahu 

do osobní svobody člověka, a to včetně přiměřenosti doby jeho trvání. 

 

Citované ustanovení ukládá státnímu zastupitelství vykonávat za podmínek a způsobem stanoveným 

zákonem dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, 

ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná nebo ústavní výchova, a v jiných místech, kde je podle 

zákonného oprávnění omezována osobní svoboda. Státní zastupitelství tento dozor tedy vykonává pouze v 

případě, pokud ho k tomu zmocňuje jiný zákon, který mu dále blíže vymezuje předmět a podmínky tohoto 

dozoru. Přestože tedy existuje zákonný předpoklad pro to, aby dozor státního zastupitelství byl vykonáván i 

v dalších místech, v nichž dochází k omezování osobní svobody umístěných osob, vzhledem k absenci 

speciální právní úpravy tento dozor státní zastupitelství v současné době nevykonává a ani vykonávat 

nemůže. 

 

V zařízeních pro zajištění cizinců jsou dlouhodobě zajištěni a tedy i zbaveni osobní svobody cizinci starší 15 

let na základě zákona o pobytu cizinců. V zařízeních mohou být ubytovány i děti mladší 15 let, a to v 

případě, že cizinec v zařízení zajištěný má k těmto dětem vyživovací povinnost či je má v péči. 

 

Akceptováno jinak.  
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Jak uvádí zpráva veřejné ochránkyně zpráv z návštěvy zařízení Bělá-Jezová z října 2015, dozor vykonávaný 

Ministerstvem vnitra v zařízení podle § 148 zákona o pobytu cizinců zjevně selhal. Zároveň dohledová 

činnosti ochránkyně je pouze preventivní a nemá nahrazovat stálý efektivní kontrolní mechanismus 

podmínek zajištění a účinný prostředek nápravy, který je České republice uložen čl. 13 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod. 

 

Žádám proto, aby byl doplněn zákon o pobytu cizinců o ustanovení, která státnímu zastupitelství 

dodají zákonné oprávnění pro výkon dozoru v zařízeních pro zajištění cizinců. Navrhuji do zákona 

doplnit následující: 

 

 

„§ 148 

 

(1) Dozor nad dodržováním ustanovení této hlavy ve vztahu k cizincům zajištěným v zařízení provádí 

ministerstvo. Dozorová pravomoc podle § 148a a dle zvláštních právních předpisů není dotčena. 

 

(2) Stížnost pro porušení ustanovení této hlavy podává cizinec ministerstvu. Ministerstvo stížnost vyřídí do 

30 dnů ode dne jejího doručení. O způsobu vyřízení stížnosti musí být stěžovatel vyrozuměn. Proti způsobu 

vyřízení stížnosti lze podat ministru vnitra návrh na jeho přezkoumání. 

 

§ 148a 

 

(1) Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu zajištění provádí pověřený státní zástupce 

krajského státního zastupitelství, v jehož obvodu se zajištění vykonává. 

 

(2) Při výkonu dozoru je státní zástupce oprávněn: 

 

a) v kteroukoliv dobu navštěvovat místa, kde se provádí výkon zajištění a vstupovat do všech prostor, 

 

b) nahlížet do dokladů, podle nichž byli zajištění cizinci zbaveni svobody, hovořit s odsouzenými bez 

přítomnosti jiných osob, 

 

c) klást otázky jednotlivým zaměstnancům zařízení, 

 

d) prověřovat, zda příkazy a rozhodnutí provozovatele, policie a dalších zaměstnanců zařízení týkající 
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se výkonu zajištění odpovídají zákonům a jiným právním předpisům, 

 

d) žádat od zaměstnanců provozovatele v zařízení potřebná vysvětlení, předložení spisů a jiných 

písemností týkajících se zajištění, 

 

e) vydávat příkazy k zachovávání předpisů platných pro výkon zajištění, 

 

f) nařídit, aby osoba, která je ve výkonu zajištění držena nezákonně, byla ihned propuštěna. 

 

(3) Provozovatel, policie a další zaměstnanci zařízení jsou povinni příkazy státního zástupce podle 

odstavce 2 bez odkladu provést. 

 

(4) Ustanovením o dozoru není dotčena povinnost ministerstva podle § 148 a dozorová pravomoc podle 

zvláštních předpisů.“ 

 

 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 

39a 

K novému návrhu § 148 zákona o pobytu cizinců 

Obecně: 

Velmi si vážíme návrhu na zavedení dozoru státního zastupitelství v zařízeních pro zajištění cizinců, zejména 

s ohledem na fakt, že jde o návrh nad rámec projednávané novely zákona o pobytu cizinců. Jsme však toho 

názoru, že tento návrh vykazuje dílčí nedostatky, které jdou proti smyslu zavedení dozoru státního zastupitelství. 

Žádáme, aby byl návrh uveden do souladu se zněním předloženým Ministerstvu vnitra v rámci meziresortního 

připomínkového řízení, které je zároveň v souladu s obdobnou úpravou dozoru státního zastupitelství např. 

v zákoně č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.  

Konkrétně se jedná o následující úpravy: 

- Nesouhlasíme se zrušením „vnitřního“ dozoru Ministerstva vnitra podle současného ustanovení § 148 a žá-

dáme jeho zachování.  

- Dále zásadně nesouhlasíme s tím, aby bylo státní zastupitelství oprávněno vykonávat dozor pouze nad do-

držováním ustanovení hlavy XII ZPC a žádáme, aby byl tento dozor rozšířen dle našeho původního návrhu 

na „dodržování právních předpisů“. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

 

Akceptováno jinak. 
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- Zásadně nesouhlasíme také s vypuštěním pravomoci státního zástupce nařídit propuštění osoby, která je ve 

výkonu zajištění držena nezákonně 

- Dále žádáme, aby byl státní zástupce oprávněn vydávat příkazy nejen provozovateli zařízení, ale také poli-

cii a aby byla stanovena povinnost policie tyto příkazy provést 

- Na závěr také žádám o doplnění ustanovení rozšiřujícího působnost dozoru státního zastupitelství také na 

tzv. ubytované cizince (v souladu s připomínkou uplatněnou Kanceláří veřejného ochránce práv v rámci 

meziresortního připomínkového řízení). 

 

§ 148a 

(1) Dozor nad dodržováním právních předpisů ustanovení této hlavy provádí krajské státní zastupitelství, v 

jehož obvodu se zajištění vykonává. 

(2) Při výkonu dozoru je státní zástupce oprávněn: 

a) v kteroukoliv dobu navštěvovat zařízení a vstupovat do všech prostor, kde se mohou zdržovat a kde jsou 

ubytovaní cizinci, 

b) hovořit s cizinci v určené místnosti zpravidla za přítomnosti tlumočníka bez přítomnosti jiných osob, 

c) žádat od zaměstnanců provozovatele a od policie v zařízení potřebná vysvětlení, předložení spisů a jiných 

písemností týkajících se zajištění cizinců, které jsou v zařízení k dispozici, 

d) nařídit, aby osoba, která je ve výkonu zajištění držena nezákonně, byla ihned propuštěna. 

(3) Krajské státní zastupitelství je oprávněno vydávat provozovateli zařízení a policii pro výkon pravomoci 

podle této hlavy příkazy k přijetí opatření vedoucích k odstranění stavu odporujícího ustanovením této hlavy 

právním předpisům. Provozovatel zařízení a policie je povinen jsou povinni tyto příkazy provést bez 

zbytečného odkladu. 

(4) Ustanovením o dozoru není dotčena dozorová pravomoc podle zvláštních předpisů. 

(5) Podání, které je podnětem k výkonu dozoru, krajské státní zastupitelství vyřídí a cizince o způsobu vyřízení 

vyrozumí nejpozději do 1 měsíce od doručení podání nebo jeho vrácení vyšším státním zastupitelstvím. 

(6) Působnost státního zastupitelství podle tohoto ustanovení se vztahuje i na ubytované cizince (§ 140). 

ROZPOR. 

 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

KML 

40 

27. Nevybírání poplatku za ubytování a stravu od zajištěných cizinců 

 

Na základě ustanovení § 146 a § 176c zákona o pobytu cizinců je provozovatel zařízení pro zajištění cizinců 

oprávněn použít uschované peněžní prostředky zajištěného cizince na úhradu nákladů spojených se 

zajištěním za účelem správního vyhoštění, za účelem předání nebo průvozu podle mezinárodní smlouvy 

nebo za účelem průvozu leteckou cestou. Ministerstvem vnitra je navíc dovozováno, že ustanovení § 176c 

dává také možnost používat peněžní prostředky na úhradu nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem 

jeho předání podle přímo použitelného právního předpisu EU.  

 

Uvedená úprava je značně tvrdá a působí velké problémy, a to např. u cizinců, kteří jsou zajištěni za účelem 

předání do jiného členského státu EU na základě nařízení Dublin III, avšak toto předání se nepodaří. 

Následně je těmto cizincům vydán výjezdní příkaz a jsou zcela bez prostředků nebo maximálně s  částkou 

400 Kč vyzváni k opuštění České republiky. Tuto povinnost však nejsou v naprosté většině případů schopni 

splnit právě z výše naznačeného důvodu. Dále tato úprava představuje překážku pro cizince, kteří v České 

republice žádají o mezinárodní ochranu a podání jejich žádosti předchází zajištění. Při až několikaměsíčním 

možném pobytu v zařízení nestačí peněžní prostředky cizince (pokud nějaké při zajištění měl) na úhradu 

nákladů a cizinci se tak ocitají v dluhu již při podání žádosti o mezinárodní ochranu. Jsem toho názoru, že by 

tato úprava měla být změněna. 

 

Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby bylo ustanovení § 176c ze zákona odstraněno a ustanovení § 146 

změněno následovně: 

 

(Ustanovení § 146 je již měněno novelou zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců, která je aktuálně 

projednávána Senátem ČR (senátní tisk č. 163). Navrhuji tedy změnit toto ustanovení v souladu s tímto 

zněním předloženým Senátu ČR.) 

 

„§ 146 

 

 (1) Provozovatel je oprávněn použít uschované peněžní prostředky zajištěného cizince, jsou-li v české 

nebo jiné volně směnitelné měně, k úhradě, byť i částečné, výdajů spojených s jeho správním vyhoštěním. Při 

použití uschovaných peněžních prostředků postupuje provozovatel tak, aby c Cizinci jsou při jeho propuštění 

ze zařízení bylo z vydány jeho uschované peněžní prostředky. uschovaných peněžních prostředků vydáno 

alespoň 400,- Kč,  Má-li cizinec uschované peněžní prostředky v částce nižší než 400 Kč vydá se mu celá 

ROZPOR. 
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uschovaná částka a provozovatel cizinci poskytne peněžní prostředky v takové výši, aby součet vydaných 

uschovaných peněžních prostředků a provozovatelem poskytnutých peněžních prostředků odpovídal částce 

400 Kč. Nemá-li cizinec uschované žádné peněžní prostředky, poskytne mu provozovatel při propuštění ze 

zařízení 400 Kč. částce, vydá se mu celá uschovaná částka; to neplatí, je-li cizinec bezprostředně po 

propuštění ze zařízení předán do azylového zařízení nebo je dopraven policií na hraniční přechod za účelem 

vycestování z území. 

 

 (2) Provozovatel vydá zajištěnému cizinci doklad o peněžních prostředcích použitých podle odstavce 1.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 
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28. Vyloučení možnosti zajišťování a ubytování dětí v zařízeních pro zajištění cizinců 

 

Zajišťování cizinců má velké dopady na nezletilé děti, které může traumatizovat a na jejichž vývoji a 

psychickém stavu může zanechat vážné krátkodobé i dlouhodobé následky.2   Přitom není rozhodující, zda 

dochází k přímému zajištění dětí, anebo zda jsou děti „ubytovány“ v zajišťovacích zařízeních v důsledku 

zajištění jejich rodičů. Takové opatření může odporovat právu těchto dětí na zohlednění jejich nejlepšího 

zájmu jako předního hlediska, garantovaného v čl. 3 odst. 1 Úmluvy OSN o právech dítěte.3   Česká 

republika dlouhodobě čelí kritice za tuto praxi a je opakovaně vyzývána, mj. i Výborem OSN pro práva 

dítěte4 či nejnověji Výborem pro odstranění rasové diskriminace.5 

 

Dle čl. 1 Úmluvy OSN o právech dítěte se přitom dítětem rozumí osoba mladší 18 let, pokud podle právního 

řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. V České republice by tedy za dítě měla být 

považována každá osoba do dosažení věku 18 let a z tohoto důvodu by nemělo být umožněno zajišťovat 

osoby až do dosažení této věkové hranice. 

 

Žádám tedy, aby byl změněn § 124 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a další související 

ustanovení tohoto zákona a dále § 46a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a další související ustanovení 

tohoto zákona tak, aby nebylo možné zajistit v zařízení pro zajištění cizinců osobu mladší 18 let a dále 

ROZPOR.  

 

                                                           
2 K tomu viz např. Rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 3. 10. 2014, č. 2020 (2014). Rezoluce je dostupná z: 

<http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=21295&Language=EN>. 

3 K tomu viz Výbor OSN pro práva dítěte. Report of the 2012 Day of General Discussion, The Rights of All Children in Context of International Migration, dostupná na: 

<http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/ReportDGDChildrenAndMigration2012.pdf . 

4 Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva dítěte přijata po projednání Třetí a čtvrté periodické zprávy České republiky o plnění závazků vyplývajících z Úmluvy o 

právech dítìte ze dne 17. 6. 2011, odst. 64. 

5 Závěrečná doporučení Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace k Desáté a jedenácté periodické zprávě České republiky o plnění závazků vyplývajících z Úmluvy o 

odstranění všech forem rasové diskriminace ze dne 29. 8. 2015, odst. 25.  
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aby tyto osoby nemohly být v těchto zařízeních ubytovány spolu se svými rodiči, resp. osobami, které 

vůči nim mají vyživovací povinnost. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR 

KOM 
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Obecně 

2. 

 

Pokud jde o legislativní opatření týkající se implementace směrnic 2014/36/EU a 2014/66/EU, je nutno uvést, že 

implementační návrh nelze předkládat odboru kompatibility ke kvalifikovanému posouzení v současném stavu 

rozpracovanosti podkladů, čímž poukazujeme na nezpracování srovnávacích tabulek ke směrnicím v přiměřené 

kvalitě. Předkladatel je povinen ve srovnávacích tabulkách zhodnotit, v jakém rozsahu je zajištěna transpozice 

směrnic již stávajícími předpisy. Místo toho jsou veškerá ustanovení směrnic hodnocena jako určená k 

transpozici právě předloženým návrhem. Předpokládáme však, že uvedené nevychází ze skutečného stavu věcí 

(některá ustanovení také v návrhu podchycena nejsou, resp. návětí některých článků jistě nelze vydávat jako 

nerelevantní k transpozici) a srovnávacím tabulkám předkladatel pouze nevěnoval pozornost. Řádně zpracované 

srovnávací tabulky tak s těmi rozdílovými tvořit komplexní podklady jednoznačně prokazující způsob zajištění 

plné implementace právních aktů EU. Transpozici jednotlivých ustanovení směrnic je tedy nutno vykazovat buď 

v návrhu, nebo již platnou úpravou ve srovnávacích tabulkách.  

 

Ze směrnice 2014/36/EU není vykázána transpozice čl. 2, čl. 5 odst. 1 písm. b), čl. 6 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 

5, čl. 9 odst. 5, čl. 11 odst. 1, čl. 12 odst. 1 druhý pododstavec a odst. 3, čl. 18 odst. 2, 3, 4 a 5, čl. 22, čl. 23 odst. 

1 písm. a), b), c), e), f) a i), čl. 23 odst. 1 druhý pododstavec, čl. 24, čl. 25 odst. 1 a 3. 

 

Ze směrnice 2014/66/EU postrádáme výkaznictví k čl. 2 odst. 1 a 3, čl. 5 odst. 4 a 7, čl. 7 odst. 5, čl. 8 odst. 6, čl. 

10, čl. 11 odst. 3, 4, 8 a 9, čl. 13 odst. 1 a 5, čl. 15 odst. 2, 3 a 5, většině čl. 17, čl. 18 odst. 2 písm. a), d) a e), čl. 

19 odst. 3 a 6, čl. 20, čl. 21 odst. 8 a 9, čl. 22 odst. 2 písm. d) a e), čl. 23 odst. 4, 5 a 6. 

 

Odbor kompatibility nemůže - s přihlédnutím k obsažnosti předkládané novely - uvedené nedostatky přehlédnout 

a žádá o doplnění výkaznictví, v návaznosti na což bude z naší strany přistoupeno k dalšímu přezkumu 

slučitelnosti navrhované úpravy s právem EU.  

Vysvětleno 

 

Vypořádací a rozdílová 

tabulka byly upraveny. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FESBGP)



30 
 

 

Připomínka č. 2 je zásadní.  

KOM 
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K formulaci „trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění“ 

 

Není jasné, proč předkladatel na jedné straně v ustanoveních § 37 odst. 2 písm. i), § 37a odst. 1 písm. h), § 46f 

odst. 2 písm. d), § 46 g odst. 1 písm. i) a § 87e odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění návrhu, nově 

přichází s formulací „trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění“, na 

straně druhé však pro obdobné účely ponechává v zákoně č. 326/1999 Sb. na příslušných místech (s výjimkou § 

87e odst. 1) spojení „trpí závažnou nemocí“ (spojení „závažná nemoc“ je podle § 9 odst. 1 písm. j) zákona č. 

326/1999 Sb. legislativní zkratkou pro nemoc, „která je uvedena v seznamu stanoveném vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví“). Výsledkem je nekonzistentní právní úprava.  

Navíc, formulace „trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění“ 

neumožňuje s jistotou identifikovat příslušná opatření (není uvedeno, kdo a na základě kterého ustanovení je 

vydává). Taktéž není jasné, zda a jak jsou tato opatření, na které se odkazuje, veřejně dostupná. Adresáti norem 

však musí mít možnost bez větších obtíží zjistit, které nemoci vylučují získání práva pobytu (aniž by se museli  

pouze spoléhat na pravdivost toho, co jim na internetu uvede např. Ministerstvo vnitra). Takovou možnost jim 

však výše uvedená nová formulace nedává. 

Nadto, pokud jde o § 87e odst. 1 písm. b) není jasné, jak bude zajištěno, aby se „opatření před zavlečením 

infekčního onemocnění“ vztahovala v souladu s čl. 29 směrnice 2004/38/ES pouze na nemoci 

s epidemiologickým potenciálem definované odpovídajícími akty Světové zdravotnické organizace a příp. i na 

jiné nakažlivé nemoci a nakažlivé parazitické nemoci, pokud se na ně vztahují ochranná opatření používaná na 

státní příslušníky hostitelského státu. 

S ohledem na výše uvedené proto požadujeme, aby byla formulace „trpí nemocí uvedenou v požadavcích 

opatření před zavlečením infekčního onemocnění“ nahrazena na příslušných místech, kde se zavádí, formulací 

„trpí závažnou nemocí“. 

 

Připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

KOM 

44 
Ke zvýhodnění cizinců nebo zaměstnavatelů, kteří jsou účastni vládou schváleného programu 

Zavedení zjednodušených postupů pro uznané podniky předpokládá pouze směrnice 2014/66/EU (čl. 11 odst. 6 a 

7), není ovšem jasné, na základě čeho předkladatel tuto výhodu poskytuje cizincům/zaměstnavatelům plošně u 

ostatních povolení, neboť ostatní směrnice (např. 2011/98/EU, 2009/50/ES) takové nerovné zacházení 

nepřepokládají (předpokládají pouze, že členské státy určí, zda má být žádost o jednotné povolení 

k pobytu/zaměstnání podávána státním příslušníkem třetí země nebo jeho zaměstnavatelem). Předkladatel ovšem 

toto zvýhodnění pro účastníky vládou schváleného programu poskytuje plošně a vydává ho za implementaci 

Vysvětleno. 

 

Výkaznictví bylo upraveno. 

. 
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práva EU. Požadujeme do důvodové zprávy a do výkaznictví k návrhu doplnit, na základě čeho tato ustanovení 

vykazuje jako implementační, nebo části návrhu (namátkou § 42g odst. 5, § 42i odst. 3) neoznačovat jako 

implementaci práva EU, neboť úprava jde podle našeho názoru (až na výjimku přiznanou směrnicí 2014/66/EU) 

nad rámec ostatních dotčených směrnic. Nejedná-li se o implementaci, resp. úpravu, kterou je možno opřít o 

právo EU, je navíc dle našeho názoru v uvedených případech daná formulace sporná. 

Připomínka je zásadní. 

KOM 

45 
K zajištění ubytování sezónního pracovníka 

Úprava se obsažena v několika ustanoveních cizineckého zákona.  Není však zřejmé, zda je zajištěna plná 

transpozice čl. 20 směrnice 2014/36/EU, které stanoví, že příslušný orgán je informován o jakékoli změně 

ubytování sezónního pracovníka.  A dále zda zaměstnavatel předloží sezónnímu pracovníkovi nájemní smlouvu 

nebo jiný rovnocenný dokument jasně stanovující podmínky nájmu daného ubytování.  

Nutno vyjasnit, kde se odráží čl. 20 směrnice 2014/36/EU. 

Připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 

K nutnosti informovat o 

změně ubytování - tato 

povinnost je již ve stávající 

úpravě § 98 odst. 3 zákona o 

pobytu cizinců. Doplňující 

připomínka ohledně hlášení 

změn v případě pobytu na 

krátkodobé vízum za účelem 

sezónního zaměstnání – 

upraveno znění § 98 odst. 5 a 

6.  

 

K předložení dokladu 

s podmínkami nájmu – 

řešeno úpravou § 32b odst. 3 

zákona o pobytu cizinců. 

KOM souhlasí. 

  

Čl. 20 směrnice se odráží v § 

21, § 32b a § 107 odst. 10-11  

a v § 156 odst. 4 a 157 odst. 

5 zákona o pobytu cizinců. 

KOM 

46 
K § 32b odst. 2 písm. e) (bod 12. návrhu) + k § 96 odst. 3 zákona o zaměstnanosti (bod 25. části osmé návrhu): 

Podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 2014/36/EU má být výše odměny vždy součástí pracovní smlouvy, která je 

předložena k žádosti o přijetí do členského státu k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónní práce, tedy nejen 

v případech, „pokud cizinci ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel“. Vzhledem k tomu, že 

výše odměny není povinnou součástí pracovní smlouvy podle zákoníku práce a ani navrhovaný § 96 odst. 3 

Vysvětleno. 

Viz § 91 odst. 4 zákona o 

zaměstnanosti. 
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zákona o zaměstnanosti neuvádí přímou povinnost uvést výši odměny v pracovní smlouvě, požadujeme pro 

dosažení plné transpozice uvedeného ustanovení citovanou část z návrhu vypustit, event. upřesnit požadavky § 

96 odst. 3 zákona o zaměstnanosti ve smyslu uvedeného článku směrnice. 

Připomínka je zásadní. 

KOM 

47 
K § 32b odst. 2 (přílohy žádosti o udělení víza) 

Úprava v čl. 6 odst. 7 směrnice 2014/36/EU stanoví podrobnější požadavek na cestovní doklad než jeho pouhé 

předložení. Nutno objasnit, jak je zajištěna povinnost požadovat, aby doba platnosti cestovního dokladu 

zahrnovala přinejmenším dobu platnosti povolení za účelem sezónní práce.  

Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 

Viz § 108 odst. 3 ZPC. 

 

KOM 

48 
K § 32b odst. 5 (bod 12. návrhu): 

Podle navrhované věty druhé se přednostního posouzení nedostane cizinci, kterému bylo vízum podle věty první 

ustanovení zrušeno. Domníváme se, že ustanovení je nepřiměřeně tvrdé v případech zrušení víza z důvodu 

pochybení na straně zaměstnavatele (nesplňuje podmínku pro udělení víza spočívající v ubytování, které 

zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel - viz § 37a odst. 1 písm. c) ve spojení s § 107 odst. 10). 

V takových případech cizinec sám splnil všechna kritéria podle zákona a měl by mu být proto dopřán 

zjednodušený opětovný vstup podle čl. 16 odst. 1 směrnice 2014/36/EU. 

Připomínka je zásadní. 

Akceptováno.    

Řešeno úpravou § 32b odst. 5 

zákona o pobytu cizinců a 

rovněž § 21 tohoto zákona. 

Dále též v zákoně o 

správních poplatcích 

(položka 144A bod 5.) 

Připomínkové místo souhlasí 

KOM 

49 
K § 35a (neprodloužení doby platnosti víza)  

Z rozdílové tabulky jasně nevyplývá, kterou úpravu z čl. 15 směrnice 2014/36/EU předkladatel zvolil. Nutno 

konkretizovat. Dále, směrnice v čl. 15 stanoví, ve kterých případech nelze prodloužit dobu platnosti víza. 

Důvody uvedené v § 37a - na které odkazuje § 35a - se však jeví širší než směrnicová úprava.  

Připomínka je zásadní.  

Částečně akceptováno/ 

Vysvětleno. 

 

KOM 

50 
K § 37a (zrušení platnosti víza) 

Úprava v § 37a plně nekoresponduje také s důvody pro odnětí povolení za účelem sezónní práce dané čl. 9 a čl. 6 

odst. 4 směrnice 2014/36/EU. Poukazujeme zejména na odst. 1 písm. e) a f).  Jsme názoru, že z výkladové praxe 

Soudního dvora EU vyplývá, že odsouzení za trestný čin ještě nemusí automaticky znamenat, že osoba je 

hrozbou pro veřejný pořádek či veřejnou bezpečnost.  

 Připomínka je zásadní.  

 Vysvětleno. 

Úprava důvodu původně 

obsaženého v odst. 1 písm. f) 

návrhu zákona (nyní v odst. 2 

písm. c) upraveného návrhu) 

vyplývá ze směrnice 

2001/40/ES. Úprava důvodu 

v písm. e) návrhu zákona 

(nyní v odst. 2 písm. b) 
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upraveného návrhu) 

považujeme za spadající pod 

ohrožení veřejného pořádku. 

Připomínkové místo 

souhlasilo.. 

KOM 

51 
K § 46g odst. 1 písm. e) (bod 57. návrhu): 

Žádáme předkladatele, aby objasnil, na základě čeho je uvedené ustanovení označováno jako implementační. 

Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Možnost 

vyžadovat sdělení adresy je 

podle čl. 5 odst. 3 směrnice  

2014/66/EU jednou 

z podmínek pro vydání karty 

ICT, pokud podmínky podle 

čl. 5 nejsou plněny členské 

státy mohou povolení ICT 

odejmout. Připomínkové 

místo bere na vědomí. 

KOM 

52 
K § 56 odst. 3 (neudělení víza) 

Rovněž důvody pro neudělení víza navrhujeme přezkoumat z hlediska směrnicové úpravy v čl. 6 odst. 4 a 5 a čl. 

8 směrnice 2014/36/EU. Byť jsou důvody neudělení víza pro účely sezónního zaměstnávání užší než důvody 

obecné, jeví se stále širší, než předpokládá směrnice. Příkladmo uvádíme podmínku trestní zachovalosti dle § 56 

odst. 2.  

Připomínka je zásadní.  

Částečně akceptováno. 

Důvody pro neudělení víza 

podle § 56 odst. 3 byly 

zúženy -byla vynechána 

aplikace písm. m). Důvody 

zamítnutí podle § 56 odst. 3 

jsou transpozicí čl. 8 odst. 1 - 

důvody upravené v zákoně 

spadají pod směrnicové 

důvody nesplnění podmínek 

pro vydání víza, zejm. pod 

tzv. hrozbu pro veřejný 

pořádek nebo bezpečnost, 

anebo pod důvod předložení 

podvodných, padělaných 

nebo pozměněných 

náležitostí.  

Připomínkové místo 

souhlasí. 

KOM K § 87b: Vysvětleno.  
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53  

Z § 87z zákona č. 326/1999 Sb., ve znění návrhu, je zřejmé, že platnost pobytové karty rodinného příslušníka 

občana EU, který sám není občanem EU, může skončit, aniž by zaniklo právo přechodného pobytu dotčeného 

rodinného příslušníka občana EU (srov. § 87z odst. 1 písm. a),b),c) a f)). Vedle povinnosti požádat o vydání 

pobytové karty do 3 měsíců ode dne vstupu na území stanovené v § 87b odst. 2 stanoví zákon č. 326/1999 Sb. již 

jen, a to v § 87o odst. 3, povinnost požádat o prodloužení platnosti pobytové karty, a to před skončením platnosti 

této karty. Podle našeho názoru tak je možné, že nastane-li některá ze skutečností uvedených v § 87z odst. 1 

písm. b), c) resp. f) (a skončí tak platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Unie), může zůstat 

rodinný příslušník občana Unie, který sám není občanem Unie, bez platné pobytové karty, aniž by mohl být 

sankcionován, protože chybí ustanovení, které by mu ukládalo povinnost požádat o vydání pobytové karty a 

stanovilo pro tuto povinnost lhůtu v návaznosti na shora uvedené skutečnosti. To považujeme za mezeru v právní 

úpravě. Požadujeme doplnit příslušnou úpravu např. do § 87b zákona č. 326/1999 Sb., nebo vysvětlit. 

 

Připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo 

souhlasilo. 

KOM 

54 

K § 87e odst. 1 (bod 89. návrhu): 

 

Upozorňujeme, že podle směrnice 2004/38/ES a související judikatury SD EU rodinný příslušník nemá 

povinnost přímo „pobývat“, ale spíše doprovázet či následovat, jak je také uvedeno v § 87b odst. 1. Výraz 

„pobývat“ užívá zákon o pobytu cizinců v poněkud jiném významu, jako např. tehdy, když pro „nepobývání“ na 

území po dobu delší než 2 po sobě jdoucí roky umožňuje zrušit povolení k trvalému pobytu (§ 87l odst. 1 písm. 

b)). Nepobývání (či pobývání) na území nelze požadovat po rodinném příslušníku, pokud plní funkci, o niž SD 

EU jeho právo na pobyt opírá, tj. umožnění občanovi EU vykonávat jeho práva daná volným pohybem osob, což 

se shrnuje pod výraz „doprovázet“ nebo „následovat“. I vzhledem k tomu, že navržený zákon oba tyto výrazy 

správně používá, navrhujeme držet se jich také v případě vymezení negativních důvodů, kdy je možné žádost o 

pobytovou kartu zamítnout, případně vymezit porušení podmínek jinak v souladu s judikaturou SD EU.  

Dále, v písm. d), které je součástí stávajícího zákona, považujeme za nepřiměřeně přísné, aby k nevydání 

pobytové karty s následky podle nově vkládaného odst. 4 vedlo jakékoli (i nevědomé) uvedení nepravdivých 

skutečností. Navrhujeme proto vyřešit například vložením slova „vědomě“ před slovo „uvede“.  

V § 87e odst. 1 písm. c) požadujeme opravit sousloví "systému dávek pro osoby se zdravotním pojištěním" na 

"systému dávek pro osoby se zdravotním postižením" (aby to bylo stejné jako u občana EU v § 87d zákona č. 

326/1999 Sb.) 

 

Připomínky jsou zásadní. 

Ohledně připomínky 

k pobývání na území, resp. 

povinnosti „doprovázet nebo 

následovat“ – akceptováno – 

řešeno úpravou § 87b odst. 1 

a § 87e odst. 1 písm. a) a § 

87f odst. 3 písm. f).  

 

Ohledně připomínky k písm. 

d) – částečně akceptováno – 

doplněn nový důvod pro 

zamítnutí žádosti spočívající 

v podvodném jednání.  

 

Ohledně připomínky k § 87e 

odst. 1 c) – akceptováno.  

 

KOM považuje tuto 

připomínku za vypořádanou.  

 

Úprava § 87b odst. 4 - 
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odstraněna.  

 

 

KOM 

55 

K § 87h odst. 1 písm. b) (bod 103. návrhu): 

 

Domníváme se, že podmínění získání povolení rodinného příslušníka občana EU k trvalému pobytu 

prodloužením doby nepřetržitého přechodného pobytu  na území ze 2 let  na 3 roky se dostává do konfliktu s  čl. 

17 odst. 3 směrnice 2004/38/ES, který požaduje, aby „rodinní příslušníci zaměstnané osoby nebo osoby 

samostatně výdělečně činné, kteří s ní pobývají na území hostitelského členského státu, měli právo trvalého 

pobytu v tomto členském státu bez ohledu na státní příslušnost, pokud tato zaměstnaná osoba nebo osoba 

samostatně výdělečně činná sama nabyla práva trvalého pobytu v tomto členském státě na základě odst. 1“. Čl. 

17 odst. 1 pak stanoví odchylně od čl. 16 směrnice 2004/38/ES, kdy nabývají tyto osoby právo trvalého pobytu 

před dosažením pěti let nepřetržitého pobytu, v písm. a) a c) krom jiných podmínek pod podmínkou 

nepřetržitého pobytu déle než 3 roky (prodloužení lhůty nepřetržitého přechodného pobytu je tedy u rodinného 

příslušníka také splnitelné), ovšem v písm. b) je 3 letá hranice nepřetržitého pobytu prolomena a postačí, když 

„zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná, která v hostitelském členském státě pobývala déle 

než dva roky a přestala tam pracovat z důvodu trvalé pracovní neschopnosti. Podmínka délky pobytu se 

neuplatní, je-li příčinou této pracovní neschopnosti pracovní úraz nebo nemoc z povolání, na jejímž základě má 

dotyčná osoba nárok na dávku plně nebo zčásti vyplácenou nositelem pojištění v hostitelském členském státě.“ 

V takových případech by se tedy mohlo stát, že i rodinný příslušník uvedené osoby by měl na základě čl. 17 odst. 

3 získat právo trvalého pobytu dříve než uplynutím 3 let nepřetržitého pobytu.  

 

Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 

MV ustoupilo od návrhu na 

prodloužení nezbytné doby 

přechodného pobytu na 

území a doby, po kterou musí 

být žadatel rodinným 

příslušníkem občana ČR, 

resp. Evropské unie, aby 

mohl žádat o trvalý pobyt. 

Dosavadní doba 2 let pobytu 

a 1 roku v pozici rodinného 

příslušníka tedy zůstane 

zachována. Z tohoto důvodu 

nebyla třeba úprava v § 87h, 

vzhledem k tomu, že tyto 

případy by měly být pokryty 

v dosavadním § 87h odst. 1 

písm. b). 

KOM považuje za 

vypořádané. 

KOM 

56 

K § 107 odst. 10 (bod 114. návrhu): 

 

Povinnost zaměstnavatele nahradit sezónnímu pracovníkovi škodu v případě, že mu bude odejmuto povolení za 

účelem sezónní práce podle čl. 17 odst. 2 směrnice 2014/36/EU, je podle našeho názoru širší než úprava 

navrhovaná v § 107 odst. 10, která ukládá „povinnost zaměstnavatele uhradit cizinci veškeré neuhrazené 

závazky, které by musel dodržet v případě, že by cizinci nebyla zrušena platnost víza“. Ačkoliv se jedná 

v podstatě o citaci poslední věty čl. 17 odst. 2, dikce budí dojem, že mají být uhrazeny jen závazky z 

pracovněprávního vztahu pracovník-zaměstnavatel, nikoliv jakákoliv škoda, která bude mít příčinnou souvislost 

s předčasným odejmutím víza za účelem sezónní práce (např. cestovné po ukončení pracovního poměru záhy po 

přicestování za sezónní prací z důvodu pochybení zaměstnavatele). Navrhujeme proto ustanovení v tomto 

smyslu upřesnit. 

Akceptováno.  

Podle § 107 odst. 11 je 

v případě zrušení víza za 

účelem sezónního 

zaměstnání v důsledku 

porušení povinností na straně 

zaměstnavatele 

zaměstnavatel povinen 

cizinci nahradit škodu, která 

mu tím vznikla. 

Zaměstnavatel je povinen 
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Připomínka je zásadní. 

cizinci zejména nahradit 

ušlou mzdu, plat nebo 

odměnu, na niž by měl nárok, 

pokud by mu nebyla zrušena 

platnost víza, náklady 

spojené s přicestováním a 

vycestováním cizince a 

správní poplatek za přijetí 

žádosti.  

KOM považuje za 

vypořádané.  

 

KOM 

57 

K § 170 odst. 1 a § 171 písm. c)  (body 146. a 147. návrhu):  

 

Podle čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/115/ES musí mít dotčený státní příslušník třetí země „možnost využít účinný 

prostředek právní nápravy ve formě odvolání proti rozhodnutí týkajícímu se navrácení uvedenému v čl. 12 odst. 

1 nebo návrhu na jeho přezkum příslušným soudním nebo správním orgánem nebo příslušným subjektem, jehož 

členové jsou nestranní a jejichž nezávislost je zaručena“. Podle čl. 13 odst. 2 musí mít orgán nebo subjekt 

uvedený v odst. 1 „pravomoc přezkoumávat rozhodnutí týkající se navrácení a uvedena v čl. 12 odst. 1, včetně 

možnosti dočasně pozastavit jejich výkon, jestliže nelze dočasné pozastavení uplatnit již podle vnitrostátních 

právních předpisů“. 

Ustanovení § 170 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění návrhu, podle kterého nemá mj. odvolání proti 

rozhodnutí o povinnosti opustit území odkladný účinek, je v rozporu s čl. 13 odst. 2 směrnice 2008/115/ES. 

V případech, kdy se rozhodnutí o povinnosti opustit území vydává podle § 50a odst. 3 písm. a), jde o rozhodnutí 

týkající se navrácení ve smyslu čl. 13 směrnice 2008/115/ES a je nutno zajistit v něm stanovené procesní záruky 

včetně možnosti dočasně pozastavit výkon daného rozhodnutí. Požadujeme návrh upravit ve smyslu této 

připomínky. 

Dále, ustanovení § 171 písm. c) vylučující z přezkoumání soudem rozhodnutí o správním vyhoštění, je-li toto 

rozhodnutí výslovně odůvodněno ohrožením bezpečnosti státu podle § 169i odst. 3, je v rozporu s výše 

uvedenými ustanoveními směrnice 2008/115/ES. Podle našeho názoru splňuje v ČR požadavek nezávislosti, 

stanovený v čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/115/ES, až soud. Směrnice 2008/115/ES neumožňuje vyjmout 

z přezkumu nezávislým orgánem rozhodnutí o správním vyhoštění, o kterém mluví § 171 písm. c). Požadujeme 

proto vypustit rozhodnutí o správním vyhoštění z § 171 písm. c). 

 

Akceptováno. 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Tyto připomínky jsou zásadní. 

KOM 

58 
Ke změnám dalších předpisů: 

K § 26 odst. 6 občanského soudního řádu (část druhá, bod 1) a § 35 odst. 6 soudního řádu správního (část šestá) 

 

Čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/36/EU požaduje, aby se třetí strany, které mají v souladu s kritérii stanovenými 

jejich vnitrostátním právem oprávněný zájem na zajištění dodržování této směrnice, mohly se souhlasem 

sezónního pracovníka jeho jménem, nebo na jeho podporu účastnit jakéhokoli správního nebo občanskoprávního 

řízení za účelem provádění této směrnice. 

 

Transpozice do občanského soudního řádu a soudního řádu správního vykazuje několik nedostatků. Zaprvé, 

slovo „těchto“ naznačuje, že předmětná právnická osoba by měla mít ve stanovách uvedenou činnost ochrany a 

podpory cizinců, kteří na území pobývají na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání. To by 

pro tyto osoby představovalo neodůvodněnou zátěž v podobě nutnosti změnit stanovy v návaznosti na 

implementaci směrnice 2014/36/EU. Postačí, pokud bude mít ve stanovách uvedenou činnost ochrany a podpory 

cizinců (bez dalšího). Slovo „těchto“ požadujeme vypustit. 

 

Zadruhé, čl. 25 odst. 2 požaduje, aby se třetí strany, které mají v souladu s kritérii stanovenými jejich 

vnitrostátním právem oprávněný zájem na zajištění dodržování této směrnice, mohly se souhlasem sezónního 

pracovníka účastnit jakéhokoli správního nebo občanskoprávního řízení za účelem provádění této směrnice nejen 

jeho jménem (zastupování), ale též na jeho podporu. Nutno vysvětlit, kde je implementována tato druhá možnost. 

Obdobná dikce čl. 9 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o 

uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 

86/613/EHS je transponována do § 11 antidiskriminačního zákona. 

 

Zatřetí, slovo „také“ doporučujeme vypustit, zřejmě nemá normativní význam. 

 

Připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Připomínkové místo 

souhlasilo. 

 

 

 

Komora daňových poradců ČR 

KDP 1. Připomínka k bodu 11 části první materiálu – vízum k pobytu nad 90 dní za účelem podnikání Akceptováno jinak.  
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59  

Bod 11 novelizuje znění § 32 zákona tak, že zavádí novou formu víza k pobytu nad 90 dnů za účelem 

podnikání. Tento druh víza může být cizinci udělen, mimo jiné, pokud je jeho podnikatelský záměr, který 

hodlá v České republice realizovat, věrohodný a proveditelný, a zároveň pokud je možné považovat 

investici, která je s jeho podnikatelským záměrem spojena, za investici významnou, tedy investici, která je 

přínosem pro ekonomiku státu nebo regionu. Dle § 32 odst. 6 zákona je ministerstvo povinno vyžádat si 

odborné vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu, které posoudí věrohodnost a proveditelnost 

podnikatelského záměru i významnost investice dle kritérií demonstrativně vyjmenovaných v § 32 odst. 7 

zákona.   

 

Dle důvodové zprávy je cílem této úpravy předcházet zneužívání podnikání jako účelu pobytu cizinců, kteří 

ve skutečnosti nepodnikají, ale vykonávají činnost, která nese znaky závislé práce ve smyslu zákoníku práce. 

 

Požadavek provedení významné investice se jeví jako oprávněný s ohledem na zamýšlené zamezení 

obcházení zákona a zneužívání účelu podnikání a zároveň odráží otevřenost České republiky zahraničním 

investorům. Navrhovaný postup a kritéria hodnocení povahy významnosti investice Ministerstvem průmyslu 

a obchodu však nejsou dostatečně jasná a předvídatelná. Navrhované znění nepřiměřeně zasahuje do právní 

jistoty a oprávněných očekávání žadatelů o vízum, když vyhrazuje neúměrnou diskreci Ministerstvu 

průmyslu a obchodu při vydávání odborného stanoviska. 

 

Ustanovení § 32 odst. 2 zákona stanoví určitá konkrétní vodítka k posouzení významnosti investice, avšak ta 

se uplatní pouze, není-li v odborném stanovisku Ministerstva průmyslu a obchodu stanoveno jinak. V takové 

situaci by investice hypoteticky mohla naplňovat požadavky dle § 32 odst. 2 zákona, avšak odborné 

stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu by ji přesto mohlo kategorizovat jako nevýhodnou. 

 

S ohledem na výše uvedené se lze domnívat, že navrhované znění umocní míru nepředvídatelnosti správního 

rozhodování a bude mít za následek vznik korupčního prostředí. 

 

Návrh řešení:  

Navrhujeme, aby byla významnost investice posuzována primárně objektivně dle kritérií uvedených v § 32 

odst. 2 zákona samotným ministerstvem. Nesplňuje-li investice tato kritéria, mělo by ministerstvo přistoupit 

k vyžádání odborného stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu ve smyslu § 32 odst. 6 a 7 zákona. Dále 

navrhujeme, aby bylo možné povahu investice doložit znaleckým posudkem. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Předkladatel z návrhu 

vypustil úpravu podmínek 

získání víza za účelem 

podnikání. 

KDP 2. Připomínka k bodu 34 části první části materiálu – povolení k dlouhodobému pobytu za účelem Akceptováno jinak.  
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60 podnikání 

 

Připomínka analogicky viz bod 1. výše. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Předkladatel z návrhu 

vypustil úpravu podmínek 

získání víza za účelem 

podnikání. 

KDP 

61 

3. Připomínka k bodu 28 a 43 části první materiálu – nemožnost vydání či prodloužení neduální 

zaměstnanecké karty  
 

Navrhované znění § 42g odst. 3 zákona stanoví, že žádost o vydání zaměstnanecké karty není oprávněn 

podat 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 

(„člen statutárního orgánu“) plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti 

(„plnění úkolů právnické osoby“), přestože mu bylo za tímto účelem vydáno povolení k zaměstnání. 

Zároveň těmto členům statutárního orgánu, kteří jsou již držiteli neduální zaměstnanecké karty, nebude 

možné platnost zaměstnanecké karty prodloužit. Dle důvodové zprávy je záměrem této novelizace zabránit 

zneužívání plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby, coby hlavního účelu pobytu 

cizince. 

 

Navrhovaná změna představuje neúměrný zásah do současného systému imigračního práva a právní jistoty 

členů statutárních orgánu. Navrhované znění není koncepčně v souladu s § 178b zákona, dle kterého je 

plnění úkolů právnické osoby považováno za zaměstnání, přičemž obdobně situaci upravuje i zákon 

č. 435/2014 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů („zákon o zaměstnanosti“).  

 

Domníváme se, že je nepřiměřené požadovat po členech statutárního orgánu, aby žádali o nově zavedené 

vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a byli tak povinni prokazovat povahu svého 

podnikatelského zájmu a významnost investice.  

 

Zároveň upozorňujeme, že výše uvedené novelizační body ve spojení s přechodným ustanovením uvedeným 

v části první materiálu, čl. II odst. 4 představují interpretační nejasnost. 

 

Návrh řešení: 

Navrhujeme předmětný bod v rozsahu, ve kterém se týká cizinců v postavení společníka, člena statutárního 

orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního 

orgánu nebo jiného orgánu družstva, kteří plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její 

činnosti, a kterým bylo za tímto účelem vydáno povolení k zaměstnání, zcela vypustit.  

Vysvětleno. 
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Eventuálně navrhujeme novelizovat § 178b zákona (a příslušná ustanovení zákona o zaměstnanosti) ve 

smyslu, že plnění úkolů pro právnickou osobu, které vyplývají z jejího předmětu činnosti, není považováno 

za zaměstnání tak, aby bylo předejito nejasnosti právní úpravy. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

KDP 

62 

4. Připomínky k bodu č. 112 části první materiálu – povinnost ubytovatele nahlásit ubytování cizince 

následující den  

 

Současná právní úprava ukládá v § 102 zákona ubytovatelům, kteří ubytovávají cizince za úplatu, případně 

ubytovávají pět a více cizinců, kteří nejsou osobami blízkými ubytovatele, povinnost oznámit policii 

přítomnost cizince(ů) do 3 pracovních dnů. Bod 112 toto ustanovení novelizuje tak, že se ubytovateli ukládá 

povinnost učinit toto oznámení do následujícího dne. 

 

Navrhovaná lhůta se jeví jako neúměrně krátká, zvlášť vezmeme-li v potaz, že se vztahuje i na ubytovatele, 

kteří nemají ubytovaní jako předmět své podnikatelské činnosti. 

 

Návrh řešení: 

Navrhujeme, aby byla zachována současná právní úprava.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Úprava § 102 odst. 1 byla 

z návrhu vypuštěna a bylo 

ponecháno současné znění. 

 

Moravskoslezský kraj 

MSK 

63 
Zásadní  připomínka:  

 

Výše uvedené změny mohou mít zásadní vliv na rozsah plnění ze strany ČR vůči cizincům (jak v rozsahu 

sociálních služeb, tak v počtu příjemců dávek), důvodová zpráva však neobsahuje vyčíslení výdajů, které se 

změnami budou souviset (ať už spojené s výplatou dávek, poskytováním sociálních služeb nebo se snížením 

příjmů za snížené správní poplatky), naopak (viz podrobněji níže) uvádí, že tyto změny nebudou mít vliv na 

veřejné rozpočty.   

 

Považujeme za nezbytné, aby byl v této souvislosti vyčíslen reálný odhad nákladů a jejich pokrytí, ať už 

z kapitoly Ministerstva vnitra nebo z jiného zdroje, když je zřejmé, že navrhovaná změna bude mít dopad na 

Částečně akceptováno – 

doplněno shrnutí ZZ RIA 

(bod 3.1) a upraven bod 5.1 

obecné části důvodové 

zprávy. 

 

Připomínkové místo souhlasí 

se způsobem vypořádání. 
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rozpočty, a zároveň považujeme za nezbytné upozornit na skutečnost, že jsou-li krajům v souvislosti s tímto 

návrhem přidány povinnosti v oblasti sociálních služeb, pak je třeba počítat i s tím, že tyto změny budou mít 

finanční dopady a je nutno řešit otázku jejich pokrytí. 

 

V části důvodové zprávy „ad 5. Dopady navrhované úpravy“ se v čl. 5.1 se uvádí:  

„Dopady na státní rozpočet a veřejné rozpočty: 

Navrhovaná úprava nebude mít žádný dopad na státní rozpočet a na veřejné rozpočty.“ 

 

S tímto závěrem nelze souhlasit již s ohledem na změny ve stanovení správních poplatků a s ohledem na 

vzrůstající tendenci migrace. Z předloženého návrhu je zřejmé, že dochází ke změnám v položkách 

jednotlivých správních poplatků, a to ve změně jejich systemizace. S ohledem na uvedené nelze 

jednoznačně určit, jaké změny bude v příjmu ze správních poplatků možno očekávat.  

Rovněž může docházet reálně k nárůstu rozsahu sociálních služeb, sociálních dávek i potřeby poradenství 

a řešení nepříznivých sociálních situací spojených s mezinárodní migrací osob.  

 

Odůvodnění: 

Požadavek vyjádřený v zásadní připomínce vychází ze skutečnosti, že navržené změny se zásadním způsobem 

dotýkají rozšíření okruhu oprávněných osob v mnoha předpisech z oblasti sociálního zabezpečení, zejména 

dávkového charakteru - blíže viz níže: 

 

a) přímo navržené změny právních předpisů v předloženém návrhu: 

 

- § 47o zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti 

sociálních dávek souvisejících s výkonem pěstounské péče, koordinované předpisy EU, viz jak dále 

uvedeno, 

 

- § 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, kde nepochybně 

dochází k rozšíření okruhu oprávněných osob pro účely: 

o  pohřebného, které dosud bylo považováno za tzv. sociální výhodu upravenou nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu 

pracovníků uvnitř Unie, což bude mít přímý dopad na státní rozpočet,  

o  přídavku na děti a rodičovského příspěvku, které jsou již jako tzv. rodinné dávky upraveny 
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v celém území EU i EHP, včetně otázky třetích zemí při splnění podmínek dle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení; od 1. 1. 2011 je účinné nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení č. 987/2009 na 

státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahovala pouze z důvodu 

jejich státní příslušnosti (avšak pro účely tzv. třetích zemí se nevztahuje se na země EHP, 

Dánsko, Švýcarsko a Velkou Británii). 

Nepochybně se tedy jedná o rozšíření sociálních dávkových systémů mimo obecně uznávanou a EU 

předpisy zavedenou otevřenou koordinaci sociálního zabezpečení, tj. rozšíření povinností ČR nad 

rámec současných předpisů koordinujících oblast zákona o státní sociální podpoře předpisy EU, 

které již probíhá od roku 2004 (od vstupu ČR do EU). ČR se tak může (s ohledem na konkrétní 

situace) zavazovat k plnění pro další cílové skupiny osob (neboť v opačném případě, což představuje 

obecnou koordinační politiku EU v oblasti sociálního zabezpečení, je na tyto situace právě 

aplikovatelný přímý předpis bez vyžadování transpozice, neboť nařízení jako právní předpis EU není  

třeba včlenit do národních právních předpisů, platí a jsou účinné automaticky).  

 

- § 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v oblasti sociální dávky - příspěvek na péči i 

v případě poskytování sociálních služeb, když cílové skupiny osob, vůči nimž mají být poskytovány 

sociální služby a poskytována sociální dávka na zajištění těchto sociálních služeb, tj. výčet oprávněných 

osob určených v tomto ustanovení se mění přímo, ale i tím že je odkazováno na zákon č. 326/1999 Sb.; 

obecně je tato dávka rovněž upravena přímo použitelným právním předpisem, tj. nařízením (ES) č. 

883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (včetně všech prováděcích a navazující 

předpisů EU, jak je uvedeno v předchozím bodě) jako tzv. peněžitá dávka v nemoci určená na 

zajištění péče o osobu; v konkrétních případech může docházet k rozšíření cílové skupiny jak při 

poskytování dávky, tak v poskytování sociálních služeb, což může mít důsledek v navýšení výdajů na 

poskytování dávky příspěvku na péči u dalších možných příjemců a dále na možné rozšíření poskytování 

sociálních služeb.    

 

b) nepřímé změny právních předpisů: 
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- § 2 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů - mimořádná 

okamžitá pomoc, tj. dávka koordinovaná předpisy EU jako tzv. sociální výhoda, ale též určená 

k zajištění jakékoliv osoby fakticky se vyskytující na území ČR (navazující na ustanovení § 5 odst. 4 

zákona o pomoci v hmotné nouzi a čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod) a ohrožené na zdraví; 

zde je potřeba si uvědomit, že všechny osoby takto pobývající na území ČR mají možnost přístupu 

k sociální dávce na existenční úrovni, včetně jejich rodinných příslušníků.    

 

V důvodové zprávě se uvádí, že navrhované změny ukládá nařízení EU č. 883/2004 ES koordinovat, není 

však jednoznačně zřejmé, zda tyto změny nejsou již nad rámec uvedených nařízení.  

 

   

Dopad na rozpočet kraje: 

 

S ohledem na skutečnost, že navržené změny se zásadním způsobem dotýkají reálného rozšíření okruhu 

oprávněných osob ve  více předpisech z oblasti sociálního zabezpečení, ať už přímo v rámci tohoto předloženého 

návrhu, nebo nepřímo, a to zejména v oblasti sociálních služeb, pak lze předpokládat, že může dojít k potřebě 

rozšíření poskytování sociálních služeb a tím k navýšení potřebných finančních prostředků, které jsou určeny na 

financování sociálních služeb.  

 

S ohledem na rozsáhlost navrhovaných změn není možné dopady konkrétněji předvídat a tento aspekt tak 

dostatečně posoudit, když se mimo jiné v ustanovení § 95 zákona o sociálních službách uvádí (v ustanovení § 94 

téhož předpisu jde o obdobnou působnost obcí): 

 

§ 95 Kraj  

  

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, 

b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, 

c) spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, 

popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, 

d) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci 

poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a informuje obce na 

území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce 
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sděleným podle § 94 písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle § 85 odst. 5, 

e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců poskytovatelů 

sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, 

f) informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb, 

g) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem 

rozvoje sociálních služeb, 

h) určuje síť sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f). 

 

MSK 

64 
Zásadní  připomínka:  

 

Navrhujeme výčet uvedený v bodě 1.4 „Identifikace dotčených subjektů“ důvodové zprávy o další přímo 

ovlivněné subjekty, a to kraje, obce (a jejich orgány).  

 

Odůvodnění:  

Jak je zřejmé z výše uvedeného, jsou i kraje a obce přímo dotčenými subjekty, a to nejen s ohledem na znění 

ustanovení např. § 94 a 95 zákona o sociálních službách, ale také např. s ohledem na zajištění přenesené 

působnosti minimálně dle ustanovení § 92 až 93a téhož zákona (ve spojení s ustanovením § 4a zákona č. 73/2011 

Sb.)  

Neakceptováno.  

Novela nemění okruh 

oprávněných osob pro oblast 

sociálních služeb, ale pouze 

pro oblast příspěvku na péči. 

Změna se tedy nedotkne 

povinností krajů či obcí 

zjišťovat potřeby 

poskytování sociálních 

služeb osobám nebo 

skupinám osob na svém 

území a zajišťovat 

dostupnost poskytování 

sociálních služeb na svém 

území (dle § 94 a 95 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách). Územně 

samosprávné celky (obce, 

kraje) tedy nejsou zahrnuty 

mezi dotčené subjekty. 

 

 

 

Kancelář veřejné ochránkyně práv 
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KVOP 

65 1. Celková koncepce předloženého návrhu 

Při projednání posledního návrhu novely zákona o pobytu cizinců (č. j. předkladatele MV-80144-5/OBP-2014) 

vyjádřila Legislativní rada vlády poměrně zásadní nesouhlas s opakovanými novelizacemi zákona o pobytu 

cizinců namísto předložení návrhu nového zákona. Vlivem četných změn je zákon o pobytu cizinců již natolik 

nepřehledný, že je pro adresáty právní úpravy prakticky nemožné zorientovat se ve svých právech 

a povinnostech. Legislativní rada vlády zdůraznila, že ani nutnost včasné transpozice dalších směrnic Evropské 

unie již napříště nemůže ospravedlnit další novelizaci a že je v takové situaci třeba předložit návrh nového 

zákona. Navzdory tomu předkladatel po necelém roce opět předkládá další rozsáhlou novelu zákona o pobytu 

cizinců. Tato novela navíc kromě transpozice příslušných směrnic obsahuje i další zásadní změny, jako například 

rozsáhlou zvláštní úpravu procesního postupu s řadou odchylek od správního řádu či zásadní změnu koncepce 

dlouhodobých víz a dlouhodobých pobytů za účelem podnikání. 

Takto rozsáhlý zásah do zákona o pobytu cizinců, navzdory zmíněnému postoji Legislativní rady vlády, považuji 

za krajně nevhodný a obávám se, že dále zhorší již tak problematickou srozumitelnost a systematiku zákona. 

Navrhuji proto přepracovat předložený materiál do podoby návrhu nového zákona o pobytu cizinců a ten 

znovu předložit do připomínkového řízení. 
S ohledem na transpoziční lhůty směrnic 2014/36/EU a 2014/66/EU si jako krajní řešení dokáži představit, že 

novela provede výlučně ustanovení uvedených směrnic bez jakýchkoli dalších změn. Tak závažné zásahy 

prakticky do všech řízení vedených podle zákona o pobytu cizinců, které po 15 letech aplikace zákona podstatně 

mění procesní postavení účastníků řízení, musejí být předmětem nové právní úpravy. Totéž platí o změně 

koncepce dlouhodobých víz a dlouhodobých pobytů za účelem podnikání. Subjekty, které pracují se zákonem 

o pobytu cizinců, se v něm již dnes těžko orientují, nemluvě o samotných cizincích. Přijetí dalších odchylek 

od správního řádu, množství několikanásobných křižných odkazů, výjimek z výjimek a kazuistických úprav 

učiní v praxi tuto normu prakticky neupotřebitelnou. 

Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR. 

KVOP 

66 K části první, změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

2. K bodům 11, 22, 34 a 52 (§ 32, § 32a, § 39, § 42n a § 46) 

Mezi důvody pro novou úpravu podmínek pro vydání dlouhodobého víza (dlouhodobého pobytu) za účelem 

podnikání uvádí důvodová zpráva případy zneužívání tohoto druhu pobytového oprávnění k jinému účelu 

(zejména k výkonu nelegální práce). Kontrola plnění účelu pobytu a následné rušení či neprodlužování platnosti 

pobytového oprávnění nepovažuje předkladatel za efektivní způsob řešení s poukazem na délku odvolacího 

řízení a dobu trvání soudního řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí. Snahou předkladatele má být zejména 

Akceptováno. 

 

Předkladatel z návrhu 

vypustil úpravu podmínek 

získání víza za účelem 

podnikání. 
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eliminace negativních jevů spojených se zneužíváním tohoto pobytového titulu. Naléhavost tohoto úkolu je 

v důvodové zprávě demonstrována počty podaných žádostí o pobytová oprávnění za účelem podnikání v letech 

2012 – 2014, nicméně z uvedeného přehledu je patrné, že ve srovnání s rokem 2012 došlo v loňském roce 

k poklesu žádostí u všech sledovaných druhů pobytů, přičemž celkový počet žádostí poklesl během dvou let 

o více než 60 % (z 30.274 v roce 2012 na 10.939 v roce 2014). 

Přestože riziko zneužití v případě pobytových oprávnění vydaných za účelem podnikání může být vyšší než u 

ostatních účelů pobytů, je otázkou zda zpřísnění podmínek (avizované již ve Zprávě o situaci v oblasti migrace 

na území České republiky v roce 2008) nepřichází v době, kdy změna právní úpravy v tomto ohledu již není 

aktuální (při rozhodování o žádostech se zohledňuje, zda žadatel vykonává podnikatelskou činnost 

i ve skutečnosti), případně zda stanovené podmínky nejsou nastaveny příliš restriktivně (podmínkou 

„uskutečnění významné investice“ se podstatně omezuje možnost získat oprávnění k pobytu za účelem podnikání 

pro drobné živnostníky). 

Pochybnosti vzbuzuje i samotná definice „významné investice“ obsažená v § 32 odst. 2, 3 a 4 zákona. Podle § 32 

odst. 2 by vytvoření „nového pracovního místa“ mělo (mimo jiné) být garantováno minimálně na 3 roky 

a obsazené zaměstnancem, se kterým je sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou. Byť takto stanovené 

podmínky jsou pro zaměstnance příznivé, mám pochybnosti, zda požadavek respektuje ekonomickou realitu 

a nebude ve svém důsledku (pro svoji přísnost) pro podnikatele spíše odrazující. Navrhuji proto, aby při podání 

žádosti bylo nutné prokázat vytvoření nového pracovního místa na dobu uskutečňování významné investice, 

resp. povolovanou dobu pobytu. Rovněž se domnívám, že by mělo být umožněno, aby pracovní poměr mohl být 

se zaměstnancem sjednáván i na dobu určitou. Z návrhu není ani zřejmé, jakým způsobem bude žadatel 

ve správním řízení splnění podmínky § 32 odst. 2 písm. a) prokazovat (postačí pouze podnikatelský záměr či 

bude vyžadováno předložení pracovní smlouvy?). 

V návrhu § 39 odst. 1 písm. b) se jako důvod pro zrušení dlouhodobého víza uvádí skutečnost, že „cizinec nebo 

obchodní korporace, ve které je cizinec členem statutárního orgánu nebo prokuristou, neuskutečňuje významnou 

investici v souladu s podnikatelským plánem…“. Domnívám se, že by mělo být možné v rámci rozhodování 

o zrušení pobytového oprávnění zohlednit, že časový údaj uvedený v podnikatelském plánu může být pouze 

orientační a v praxi se mohou objevit (nezávisle na vůli cizince) praktické obtíže, které realizaci budou bránit, 

resp. pro které nebude možné naplnit předpokládaný investiční harmonogram. 

Výše uvedené připomínky vyslovené na adresu navržené právní úpravy podmínek pro udělení dlouhodobého 

víza za účelem podnikání lze vztáhnout i na právní úpravu podmínek pro udělení/zrušení platnosti povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání (§ 42n a § 46). 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

67 K bodům 12, 114, 128 [§ 32b odst. 3, § 107 odst. 10 věta první a § 157 odst. 5 písm. a)] 

Ubytování sezónních pracovníků musí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU 

Akceptováno. 
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o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci 

(dále také jen „směrnice o sezónních pracovnících“ či „směrnice 2014/36/EU“) splňovat určité požadavky. Podle 

směrnice může ubytování zajistit nebo zprostředkovat zaměstnavatel. V takovém případě nesmí být výše 

nájemného nadměrná v porovnání s čistou odměnou sezónního pracovníka a v porovnání s kvalitou daného 

ubytování. Nájemné mu nesmí být automaticky sráženo ze mzdy [čl. 20 odst. 2 písm. a) směrnice]. 

Toto ustanovení je pouze částečně transponováno v navrženém § 32b odst. 3 zákona o pobytu cizinců. Mám 

za to, že požadavek, aby úplata za ubytování nebyla „zjevně nepřiměřená ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, 

platu nebo odměny“ neodpovídá požadavku, aby tato úplata nebyla „nadměrná v porovnání s jeho čistou 

odměnou“. Doporučuji zde zachovat pojmosloví směrnice, neboť směrnice jednak porovnává výši nájemného 

s čistou odměnou, jednak je přísnější na výši nájemného. Existují případy, kdy nájemné ještě nebude „zjevně 

nepřiměřené“ ve srovnání s výší mzdy, ale už bude možné je považovat za nadměrné, neboť dosáhne například 

60% mzdy. Dále nebyl do ustanovení vůbec zahrnut požadavek, aby nájemné nebylo automaticky sráženo 

ze mzdy. Mám za to, že v současné době je možný i výklad, že cena z ubytování bude srážena pracovníkovi 

ze mzdy na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení závazků zaměstnance ve smyslu § 146 písm. 

b) zákoníku práce, a tedy že situace není uspokojivě řešena stávající právní úpravou. Požaduji tuto část směrnice 

doplnit do ustanovení § 32b odst. 3 a zahrnout porušení této povinnosti také do sankcí v § 157 odst. 5 písm. a) 

zákona o pobytu cizinců. Srážky nájemného a dalších nákladů ze mzdy a vyplácení pouze minimální části mzdy 

jsou častým nástrojem, kterým se v praxi zvyšuje závislost zaměstnanců na zaměstnavatelích. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

68 4. K bodu 18 [§ 37 odst. 1 písm. b)] 

Podle důvodové zprávy není ze stávajícího znění ustanovení zcela zřejmé, že důvodem neprodloužení či zrušení 

oprávnění k pobytu může být situace, kdy cizinec neplní účel pobytu na území. Navržená změna tak má upravit 

situaci, kdy cizinec „na území po podstatnou část platnosti svého oprávnění k pobytu nepobývá“. Obávám se, že 

navržená změna by mohla dopadnout nepříznivě i na cizince, jejichž podnikání vyžaduje časté obchodní cesty 

do zahraničí, například s cílem sjednávat nové smlouvy či kontrolovat výrobu a podobně. Tito cizinci přitom 

po podstatnou dobu oprávnění k pobytu plní účel pobytu a oprávnění k pobytu nezneužívají, pouze charakter 

jejich podnikání vyžaduje časté cestování. Žádám, aby tyto případy byly v navržené změně zákona zohledněny. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno – vysvětlení 

doplněno do důvodové 

zprávy. 

 

KVOP 

69 1. K bodu 20 [§ 37 odst. 2 písm. h)] a k bodu 47 (§ 46 odst. 1) 

Z judikatury správních soudů vyplývá, že žádost o prodloužení doby platnosti povolení lze zamítnout, pokud 

cizinec neplnil účel předcházejícího povolení k dlouhodobému pobytu po převážnou dobu pobytu (srov. 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. listopadu 2014, č. j. 9 Azs 219/2014 – 39, nebo též ze dne 19. 

Připomínkové místo od 

připomínky ustoupilo. 
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ledna 2012, č. j. 9 As 80/2011 – 69 a ze dne 27. září 2013, č. j. 4 As 114/2013 - 35). Tato část judikatury se má 

vztáhnout na rozhodování o zrušení platnosti víz k pobytu nad 90 dnů [§ 37 odst. 2 písm. h)] i na rozhodování 

o povolení k dlouhodobému pobytu (§ 46 odst. 1). Požaduji v obou případech do první části věty před 

středníkem doplnit slovní spojení „po převážnou dobu pobytu“, jak to vyplývá z uvedené judikatury a vypustit 

část věty za středníkem. Navržená úprava totiž není v souladu s uvedenou judikaturou. Podle judikatury cizinec 

po přechodnou dobu nemusí plnit účel pobytu, postačí, plní-li ho po převážnou dobu pobytu. Podle nově 

navržené úpravy by však krátkodobé neplnění účelu bylo ospravedlnitelné pouze závažnými důvody. 

Důvodová zpráva poukazuje i na nejednotnost rozhodování soudů. Ráda bych upozornila na to, že i v jiném 

ohledu je judikatura správních soudů nejednotná. Některé rozsudky považují za dobu, po kterou je nutné plnit 

účel pobytu, pouze dobu samotného povolení k pobytu (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. května 

2013, č. j. 3 As 14/2013 – 28), jiné se přiklánějí k tomu, že cizinec musí plnit účel pobytu také po dobu řízení 

o prodloužení oprávnění k pobytu (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. listopadu 2014, č. j. 9 

Azs 219/2014 – 39).6 Žádám, aby se nově navržené ustanovení vypořádalo i s touto otázkou i s ohledem na to, 

že řízení o prodloužení oprávnění k pobytu mnohdy trvá delší dobu (i několik let). Cizinci s oprávněním 

k pobytu by měli předem vědět, ke které době se váže hodnocení plnění účelu pobytu. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

70 6. K bodu 24 (§ 42a odst. 2) 

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití 

rodiny je oprávněn podat cizinec, který před vstupem na území pobýval na území jiného členského státu 

Evropské unie jako rodinný příslušník držitele povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance 

vydaného jiným členským státem Evropské unie, a to pouze ve lhůtě jednoho měsíce ode dne vstupu na území. 

Toto časové omezení však nevyplývá ani ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU, ani 

ze směrnice Rady 2003/86/ES, a mohlo by vést k omezení práv vyplývajících ze směrnice 2014/66/EU. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

KVOP 

71 7. K bodu 34 [§ 42k odst. 2 písm. a)] 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady v kritériích pro přijetí státního příslušníka třetí země stanoví 

podmínku, že předloží doklad o zaměstnání v rámci stejného podniku či skupiny podniků po dobu nejméně tří až 

dvanácti měsíců bez přerušení bezprostředně předcházející dni převedení v rámci společnosti v případě manažerů 

a odborníků a po dobu nejméně tří až šesti měsíců bez přerušení v případě zaměstnaných stážistů. Návrh zákona 

Částečně akceptováno. 

 

Doba předchozího 

zaměstnání v rámci stejného 

podniku či skupiny podniků 

před převedením bude 

stanovena na 6 měsíců.  

                                                           
6 Podrobně o tomto problému pojednává článek Ivy Sigmundové: Problematika (ne)plnění účelu povolení k dlouhodobému pobytu. In: Jílek, D., Pořízek, P. (eds.): Pobyt 

cizinců: vybrané právní problémy II. Kancelář veřejného ochránce práv, 2015, s. 216-220. 
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přitom představuje nejstriktnější úpravu, již směrnice umožňuje. Domnívám se, že je vhodnější zvolit 

flexibilnější úpravu v tomto směru. Navrhovaná úprava obsahuje mechanismy k potírání zneužívání tohoto 

povolení k pobytu. Navrhuji proto, aby bylo zaměstnancům nadnárodních společností umožněno toto povolení 

k pobytu získat, pokud prokáží zaměstnání v témž podniku po minimální směrnicí požadovanou dobu – tj. 3 

měsíce a to v případě manažerů, specialistů i zaměstnaných stážistů. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

72 8. K bodu 34 [§ 42k odst. 2 písm. c), § 42l odst. 1 písm. d), § 42m odst. 3 písm. b) a § 42m odst. 4 písm. c)] 

Dle navrhované úpravy musí cizinec k žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance doložit 

také vysílací dopis. Dle ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/66/EU však cizinec předloží pracovní 

smlouvu. Vysílací dopis od zaměstnavatele předkládá pouze v nezbytných případech, nejedná se tedy o povinnou 

náležitost každé jedné žádosti. Navrhuji proto upravit uvedená ustanovení tak, aby odpovídala článku 5 odst. 1 

písm. c) směrnice 2014/66/EU. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Směrnice 2014/66/EU 

stanoví, že cizinec předloží 

pracovní smlouvu a 

v nezbytných případech 

vysílací dopis. Již v současné 

době je z praxe známo, že 

v případě vyslání 

zaměstnavatelé používají 

vysílací dopis, proto je 

vhodné tuto praxi, která nyní 

nečiní žádné potíže, 

zachovat. Navíc vysílací 

dopis obsahuje všechny 

podstatné údaje, které se 

týkají převodu zaměstnance, 

takové údaje by pracovní 

smlouva neobsahovala. 

KVOP 

73 9. K bodu 34 (§ 42k odst. 8 a § 42m odst. 5) 

Dle čl. 7 odst. 5 směrnice 2014/66/EU rozhodnutí o zamítnutí žádosti zohlední konkrétní okolnosti daného 

případu a dodrží zásadu proporcionality. V navrhované úpravě chybí zakotvení principu přiměřenosti rozhodnutí 

o zamítnutí žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

KVOP 

74 10. K bodu 45 (§ 42a odst. 5) 

Zásadně nesouhlasím se zpřísněním možnosti požádat o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny pro osoby 

s uděleným vízem k pobytu za účelem strpění pobytu na území. Dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny 

Částečně akceptováno. 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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vychází z unijního práva, konkrétně ze směrnice 2003/86/ES. Při splnění stanovených podmínek má cizinec 

nárok na udělení dlouhodobého pobytu za účelem sloučení rodiny [viz rozsudek tehdejšího Evropského soudního 

dvora ve věci 540/03 Parlament proti Radě ze dne 26. června 2006; viz i Evropská komise ve Zprávě Radě 

a Evropskému parlamentu o používání směrnice Rady 2003/86/ES, KOM(2008) 610 v konečném znění, 

v Bruselu dne 8. 10. 2008, čl. 3.1. Právo na sloučení rodiny]. Považuji za nesmyslné, aby v případě, pokud 

cizinec pobývající na území na strpěcí vízum, byl nucen k podání žádosti z území vycestovat. Navrhuji tak 

uvedené omezení bez dalšího vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

75 11. K bodu 57 (§ 46g) 

Směrnice 2014/66/EU v čl. 5 odst. 8 stanoví, že státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou považováni za hrozbu 

pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví, nesmějí být přijímáni pro účely této směrnice. 

Tyto důvody zohledňuje ustanovení § 46g odst. 1 písm. h) a i). Důvody pro zrušení platnosti vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance uvedené v ustanovení § 46g odst. 1 písm. f) a g) se tak jeví nadbytečné. 

Článek 8 odst. 6 směrnice 2014/66/EU stanoví, že rozhodnutí o odnětí či odmítnutí prodloužení platnosti 

povolení pro osobu převedenou v rámci společnosti zohlední konkrétní okolnosti daného případu a dodrží zásadu 

proporcionality. Ustanovení § 46g princip přiměřenosti nezakotvuje. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

KVOP 

76 12. K bodu 60 a 61 [§ 50a odst. 3 písm. b)] 

Navržený dovětek „a kterému je umožněn dobrovolný návrat“ navozuje dojem, jako by kategorie cizinců 

zmíněných v úvodu daného ustanovení musela zároveň využít dobrovolného návratu dle § 123a zákona o pobytu 

cizinců, což ovšem nedává smysl (dobrovolný návrat souvisí s vyhošťovanými cizinci, nikoli s cizinci 

předávanými v rámci readmisních smluv či nařízení Dublin III). Zároveň dle mých informací k vydání 

rozhodnutí o povinnosti opustit území dochází i v situacích, kdy je cizinec zajištěn dle § 129 zákona o pobytu 

cizinců (např. u cizinců předávaných podle readmisních smluv). Pokud by došlo k přijetí navrhované úpravy, 

nemohlo by v těchto případech dojít k vydání rozhodnutí o povinnosti opustit území, neboť těmto cizincům není 

umožněn dobrovolný návrat. Smysl by toto ustanovení dávalo, pokud by spojka „a“ byla nahrazena spojkou 

„nebo“. Zároveň navrhuji nahradit termín „dobrovolný návrat“ vhodnějším výrazem, aby nedocházelo k záměně 

s dobrovolným návratem podle § 123a zákona o pobytu cizinců. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno, částečně 

akceptováno.  

 

Nahrazení „a“ za „nebo“ – 

neakceptováno. Jedná se o 

kumulativní situaci. Policie 

rozhodnutí o povinnosti 

opustit území vydá pouze 

v případě, kdy cizinec není 

zajištěn podle §129 nebo byl 

ze zajištění propuštěn. 
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KVOP 

77 13. K bodu 72 [§ 68 odst. 3 písm. f)] 

Důvodová zpráva k navrhovanému ustanovení uvádí, že se má vztáhnout na cizince, kteří zde pobývají 

na základě fikce platnosti dosavadního povolení k pobytu. Navrhuje se, aby tato fikce byla do pětileté doby 

pobytu nezbytné pro získání povolení k trvalému pobytu započítána pouze tehdy, bude-li prodloužení formálně 

potvrzeno. S navrženou změnou nemohu souhlasit. V řízení o prodloužení pobytů jsou v praxi často průtahy, 

které nyní cizinci mohou alespoň započíst do doby pro získání trvalého pobytu, když už na samotné průtahy 

často nemají vliv. O tuto výhodu cizinci přijdou, a to nejen ti, kteří na území během povolení k pobytu neplní 

účel pobytu. Ostatně, tyto případy lze po novele vyřešit jinak, a to podle navrženého § 75 odst. 2 písm. f). 

Navržená úprava § 68 odst. 3 písm. f) zákona se však může dotknout také nemalé části cizinců, kteří po celou 

dobu řízení účel pobytu splňují a pobyt by jim měl být po právu prodloužen (pouze o tom není rozhodnuto), ale 

ke konci tzv. fikce například přestanou z objektivních důvodů některou z podmínek pro prodloužení pobytu 

splňovat, například proto, že se jim rozpadne rodinný vztah. Za současné situace by mohli po pěti letech pobytu 

(získané částečně na základě dlouhodobého pobytu, částečně na základě fikce po dobu řízení o prodloužení 

pobytu) získat aspoň právo požádat o trvalý pobyt, podle nové úpravy by o tuto možnost přišli, ačkoli průtahy 

řízení nezapříčinili. 

Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR. 

KVOP 

78 14. K bodu 78 [§ 75 odst. 2 písm. f)] 

Navazuji na připomínku k navrženému § 37 odst. 2 písm. h) a § 46 zákona. Z judikatury správních soudů 

vyplývá, že žádost o prodloužení doby platnosti povolení lze zamítnout, pokud cizinec neplnil účel 

předcházejícího povolení k dlouhodobému pobytu po převážnou dobu pobytu (srov. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 6. listopadu 2014, č. j. 9 Azs 219/2014 – 39, nebo též ze dne 19. ledna 2012, č. j. 9 As 

80/2011 – 69 a ze dne 27. září 2013, č. j. 4 As 114/2013 - 35). Tato úprava se má nově vztáhnout 

i na rozhodování o neudělení trvalého pobytu. Navrhuji doplnit do první části věty před středníkem slovní 

spojení „po převážnou dobu pobytu“, jak to vyplývá z uvedené judikatury a vypustit část věty za středníkem. 

Navržená úprava totiž není v souladu s uvedenou judikaturou. Podle judikatury cizinec po přechodnou dobu 

nemusí plnit účel pobytu, postačí, plní-li ho po převážnou dobu pobytu. Podle nově navržené úpravy by však 

krátkodobé neplnění účelu bylo ospravedlnitelné pouze závažnými důvody. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo od 

připomínky ustoupilo. 

KVOP 

79 15. K bodu 78 [§ 75 odst. 2 písm. g)] 

Akceptováno. 
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Důvodová zpráva k ustanovení zmiňuje, že navrhovaná doba 310 dnů je shodná s dobou, po kterou je ještě 

zachována nepřetržitost pobytu na území, respektive s obdobím nepřítomnosti, které se započítává pro účely 

získání povolení k trvalému pobytu podle § 68 odst. 2 písm. e) zákona o pobytu cizinců. V § 68 zákona o pobytu 

cizinců je však doba 310 dnů navázána nikoli na neplnění účelu, ale na dobu nepřítomnosti cizince na území. 

Není tedy zřejmé, jaký je vzájemný vztah těchto ustanovení. Čl. 4 odst. 3 směrnice 2003/109/ES navíc řeší pouze 

období nepřítomnosti cizince na území, nikoli období neplnění účelu pobytu. Považuji za nepřípustné, aby se 

podle navrženého ustanovení retroaktivně s možnými negativními dopady posuzovalo plnění účelu pobytu 

cizincem v případech prodlužování dlouhodobého víza/pobytu v předchozím období. Došlo by tak 

k nepřípustnému znejistění a oslabení právní jistoty cizince, jemuž bylo v minulosti prodlužováno vízum/pobyt. 

Pokud cizinec v průběhu pobytu na dlouhodobé vízum/pobyt neplní účel pobytu, lze tuto skutečnost 

sankcionovat zrušením/neprodloužením víza/pobytu [viz § 37 odst. 2 písm. h) a 44a odst. 3 v návaznosti na § 35 

odst. 3 a § 37 zákona o pobytu cizinců]. Navrhuji tak toto ustanovení vypustit bez náhrady. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

80 16. K bodu 83 (§ 87b) 

Dle navrhované úpravy, je cizinec, který se stane rodinným příslušníkem občana Evropské unie v průběhu 

pobytu na území, povinen požádat o vydání pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie bez 

zbytečného odkladu poté, co se stal rodinným příslušníkem občana Evropské unie, nejpozději však před 

uplynutím platnosti dosavadního oprávnění k pobytu. Tento požadavek nevyplývá ze směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/38/ES a mohl by tudíž vést k omezení práv vyplývajících z této směrnice pro rodinné 

příslušníky občanů Evropské unie. Nesplněním této povinnosti uložené nad rámec uvedené směrnice by nemohlo 

dojít ani k zamítnutí žádosti o vydání pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 

KVOP 

81 17. K bodu 88 [§ 87e odst. 1 písm. d)] 

Navrhuji reagovat na judikaturu Nejvyššího správního soudu, který ve svých rozsudcích č. j. 1 As 23/2010-77 

ze dne 13. dubna 2010 a č. j. 2 As 45/2013-52 ze dne 30. října 2013 výklad tohoto ustanovení poněkud zatemnil 

a vážné důvody vztáhl rovněž na skutkovou podstatu odmítnutí výpovědi, což odporuje výkladu zákona a dle 

mého názoru i úmyslu předkladatele. V praxi je tak aplikace uvedeného ustanovení značně ztížena.7 

Akceptováno.  

 

Ohledně vypuštění důvodu 

spočívajícím v uvádění 

nepravdivých skutečností – 

částečně akceptováno 

(nahrazeno důvodem 

                                                           
7 O obdobných výkladových problémech lze pak hovořit i ve vztahu k ustanovení § 75 odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců ve vztahu k třetizemcům. 
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V podrobnostech odkazuji na příspěvek P. Pořízka Vážné důvody odmítnutí výpovědi aneb výklad ustanovení 

§ 87e odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců.8 Navržené ustanovení zároveň neřeší situace, kdy výpověď 

odmítne nikoli rodinný příslušník, ale občan EU (ČR) a v praxi je výkladově velmi obtížné tyto situace podřadit 

pod jiná ustanovení § 87e zákona o pobytu cizinců. Naopak skutkovou podstatu uvádění nepravdivých 

skutečností při eurokonformním výkladu nelze udržet, navrhuji ji proto vypustit.9 

Tato připomínka je zásadní. 

spočívajícím v podvodném 

jednání).  

 

Ohledně změny v písm. h) 

(ENO) – akceptováno, 

ponecháno původní znění. 

 

Ohledně písm. d) – odmítnutí 

výpovědi žadatelem – 

připomínkové místo 

ustoupilo od připomínky. 

KVOP 

82 18. K bodu 103 [§ 87h odst. 1 písm. b)] 

Nesouhlasím s prodloužením doby pobytu ze dvou let na 3 roky. Na případy obcházení zákona formou 

účelových sňatků či účelových určení otcovství může správní orgán reagovat při podání žádosti o přechodný 

pobyt, po dobu přechodného pobytu i při žádosti o trvalý pobyt. S odstupem času je prokazování obcházení 

zákona uvedenými formami v praxi mnohem složitější. Přestože jde o rodinné příslušníky (manžele/manželky) 

našich občanů, jsou nadto po dobu přechodného pobytu znevýhodněni oproti rodinným příslušníkům migrujících 

občanů EU, neboť na rozdíl od nich nemají přístup do systému veřejného zdravotního pojištění a jsou odkázáni 

na komerční pojišťovny. Prodloužení doby pobytu potřebné pro získání trvalého pobytu by postavení rodinných 

příslušníků občanů ČR dále zhoršilo (čelím řadě podnětů našich občanů, kteří na uvedenou disproporci 

upozorňují a považují ji za nespravedlivou). Navrhuji tak ponechat dosavadní právní úpravu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

Bude ponechána dosavadní 

úprava. 

KVOP 

83 19. K bodu 112 (§ 102 odst. 1) 

Předkladatel navrhuje zkrátit lhůtu, v níž je ubytovatel povinen oznámit ubytování cizince policii ze tří na jeden 

Akceptováno. 

 

Úprava § 102 odst. 1 bude 

z návrhu vypuštěna a bude 

                                                           
8 Vážné důvody odmítnutí výpovědi aneb výklad ustanovení § 87e odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců. In: JÍLEK, D., POŘÍZEK, P. (eds.) Pobyt cizinců: vybrané 

právní problémy. Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 28. března 2013 v Kanceláři veřejného ochránce práv. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, s. 83–

127; dostupné v elektronické podobě z  

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/Pobyt_cizincu_2013.pdf 

9 V podrobnostech viz POŘÍZEK, P. Vážné důvody a odmítnutí výpovědi aneb výklad ustanovení § 87e odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců. In: JÍLEK, D., POŘÍZEK, 

P. (eds.) Pobyt cizinců: vybrané právní problémy. Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 28. března 2013 v Kanceláři veřejného ochránce práv. Brno: Kancelář 

veřejného ochránce práv, s. 125–126. 
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pracovní den. Přitom nesplnění této povinnosti je považováno za přestupek, za nějž lze uložit pokutu až do výše 

50.000,-Kč [§ 156 odst. 4 písm. a) ve spojení s § 156 odst. 2 písm. a)]. To považuji za nepřiměřeně tvrdé, neboť 

si lze představit objektivní situace, kdy ubytovatel ani při nejlepší vůli nebude schopen splnit uvedenou 

povinnost v tak krátké lhůtě. 

Tato připomínka je zásadní. 

ponecháno současné znění. 

KVOP 

84 20. K bodu 114 (§ 107 odst. 10 věta druhá) 

Ačkoli vítám zakotvení povinnosti zaměstnavatele uhradit cizinci veškeré závazky, toto ustanovení není 

dostatečnou transpozicí čl. 17 odst. 2 směrnice o sezónních pracovnících. Směrnice požaduje, aby členské státy 

zajistily, že zaměstnavatel bude odpovědný za zaplacení náhrady škody zaměstnanci v případech, kdy mu bude 

odňato povolení za účelem sezónní práce například v následujících případech: a) zaměstnavateli byla uložena 

sankce na nelegální zaměstnávání; b) podnik zaměstnavatele je v likvidaci; c) zaměstnavateli byly uloženy 

sankce za nedodržení povinností podle směrnice; d) zaměstnavatel neplnil své povinnosti vyplývající z pracovní 

smlouvy. 

Právo cizinců na náhradu škody je oproti směrnici zúženo hned v několika aspektech. Směrnice právo cizinců 

na náhradu škody vůbec nepodmiňuje uložením pokuty zaměstnavateli. Podstatné je, zda bylo cizinci odňato 

povolení za účelem sezónní práce z výše uvedených důvodů. Tyto důvody jsou přitom jasně seznatelné 

z odůvodnění rozhodnutí odnímajících takové povolení. Například pokud zaměstnavatel zaměstnává cizince 

v rozporu s povolením k pobytu, úřad práce cizinci odejme povolení k zaměstnávání. V tomto případě by tedy 

společně s odnětím povolení k zaměstnávání a současným zrušením víza k pobytu za účelem sezónního 

zaměstnávání měla rovnou nastupovat povinnost zaměstnavatele k náhradě škody tomuto zaměstnanci. Druhým 

příkladem je zrušení víza z důvodu nesplnění podmínky ubytování. Jak uvádí samo ustanovení, již tato 

skutečnost by sama o sobě měla vést k odpovědnosti zaměstnavatele za náhradu škody tomuto zaměstnanci. 

Náhrada škody nemá být vázána na uložení pokuty zaměstnavateli. 

Dále směrnice toto ustanovení neomezuje pouze na dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, ale 

vztahuje se na zrušení jakéhokoli „povolení za účelem sezónní práce“. Tento pojem definuje článek 12 směrnice 

a zahrnuje také krátkodobá víza. Náhrada škody tedy má být vyplácena i cizincům, kteří zde pobývali na základě 

krátkodobého víza. 

Požaduji proto upravit druhou větu ustanovení § 107 odst. 10 tak, aby odpovídala článku 17 odst. 2 směrnice 

o sezónních pracovnících. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Viz úprava § 107 odst. 11 , 

včetně úpravy v důvodové 

zprávě.  

KVOP 

85 21. K bodu 118 [§ 134 odst. 1 písm. e)] 

V důsledku navrhované změny tohoto ustanovení by provozovatel cizinci neumožnil podání žádosti nebo jiného 

Akceptováno se změnami.  
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podnětu adresovaného mezinárodní organizaci s adresou pro doručování mimo území České republiky. Naprostá 

většina mezinárodních organizací, které jsou na základě mezinárodních závazků České republiky oprávněny 

projednávat podněty týkající se ochrany lidských práv, totiž má své sídlo v zahraničí. Z doslovného výkladu 

navrhovaného ustanovení navíc zcela nelogicky vyplývá, že by provozovatel neumožnil odeslání podnětu 

s adresou pro doručování v zahraničí i v situaci, kdy by cizinec disponoval dostatečnými finančními prostředky 

k úhradě nákladů spojených s odesláním. 

Je rovněž nepřijatelné, aby provozovatel hodnotil, zda žádostí nebo jiným podnětem zajištěný cizinec “zjevně 

zneužívá“ svého práva podat žádost nebo stížnost státním orgánům České republiky nebo mezinárodním 

organizacím za účelem uplatnění jeho práv a oprávněných zájmů. 

Navrhovaná právní úprava poskytuje zajištěným cizincům menší záruky ochrany práv a oprávněných zájmů, než 

je tomu u obviněných10 či odsouzených.11 

S navrhovaným ustanovením proto zásadně nesouhlasím. 

Navrhuji bod vypustit, případně změnit současné ustanovení § 134 odst. 1 písm. e) takto: „umožní podat žádost 

nebo jiný podnět státním orgánům České republiky nebo mezinárodním organizacím za účelem uplatnění jeho 

práv a tyto na své náklady neprodleně odešle, nemá-li cizinec dostatečné finanční prostředky“. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

86 22. K bodu 119 [§ 136 odst. 1 písm. g)] 

Cílem navrhovaného ustanovení nesmí být zbavení odpovědnosti provozovatele zařízení za udržování pořádku 

a čistoty ve všech prostorách zařízení. Úklid společných prostor, včetně sociálního zařízení, musí zajišťovat 

provozovatel zařízení. Případnému požadavku na udržení pořádku a čistoty v místnosti, kde je cizinec ubytován, 

musí odpovídat povinnost provozovatele poskytnout cizinci k tomuto účelu čistící a dezinfekční prostředky 

v potřebném množství. Připomínám, že úhrada za služby spojené s ubytováním v zařízení pro zajištění cizinců 

činí 130,- Kč na osobu a den.12 

Dále upozorňuji na to, že pojem „hygienické předpisy“ je značně nejasný. Jako vhodnější se jeví slovní spojení 

„dodržovat zásady hygieny“.13 S ohledem na výše uvedené nepovažuji za vhodnou ani právní úpravu v zákoně 

o azylu,14 na kterou odkazuje důvodová zpráva. 

Akceptováno se změnami.  

 

                                                           
10 § 13 odst. 3 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 40 a § 60 vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, 

ve znění pozdějších předpisů. 

11 Srov. § 17 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 24 a § 34 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád 

výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. 

12 Viz § 1 vyhlášky č. 447/2005 Sb., kterou se stanoví výše nákladů na ubytování, stravování a přepravu po území České republiky cizince zajištěného za účelem správního 

vyhoštění. 

13 Srov. § 28 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. 
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Navrhuji proto toto znění § 136 odst. 1 písm. g): „dodržovat zásady hygieny a podílet se na udržování pořádku 

a čistoty v místnosti, kde je ubytován; za tímto účelem provozovatel poskytne čistící a dezinfekční prostředky 

v potřebném množství“. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

87 23. Navrhuji vložit nový § 148a zákona 

V návrhu zákona postrádám zakotvení dozorových oprávnění státního zastupitelství ve vztahu k zařízení 

pro zajištění cizinců. Jde o nedostatek, na který veřejný ochránce práv v rámci legislativního procesu upozorňuje 

od roku 2012. V důsledku absence nezávislého dozorového orgánu vybaveného adekvátními pravomocemi 

Česká republika nevytváří podmínky pro naplnění čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, 

přičemž především skrze poznatky ze systematických návštěv zařízení pro zajištění cizinců přináším četné 

důkazy toho, jak závažný je tento nedostatek ve vztahu k čl. 3 této Úmluvy. 

Ochrana osob omezených na svobodě je veřejným zájmem. Proto na základě § 4 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, vykonává státní zastupitelství dozor 

nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, 

zabezpečovací detence, ochranná nebo ústavní výchova, a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění 

omezována osobní svoboda. Rozsah, podmínky a oprávnění státních zástupců při výkonu dozoru v místech 

omezení osobní svobody upravují speciální zákony.15 Zákon o pobytu cizinců neobsahuje dozor nad výkonem 

zajištění realizovaný státním zastupitelstvím, ačkoliv jsou cizinci v zařízení pro zajištění cizinců „dle zákonného 

oprávnění“ omezováni na osobní svobodě. 

Dozor nad dodržováním hlavy XII zákona o pobytu cizinců je svěřen Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra tak 

plní roli provozovatele zařízení (prostřednictvím své organizační složky - Správy uprchlických zařízení 

Ministerstva vnitra) i dozorového orgánu. 

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský se formou připomínky k návrhu věcného záměru zákona 

o státním zastupitelství (2012) a připomínky k návrhu zákona státním zastupitelství (2013) zasazoval o to, aby 

státní zastupitelství vykonávalo dozor nejen v zařízení pro zajištění cizinců. Ministerstvo spravedlnosti, stejně 

jako státní zastupitelství, považuje nezávislou dozorovou činnost v místech, kde je omezována osobní svoboda, 

Akceptováno jinak. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
14 § 48 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. 

15 Např. § 40 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo § 39 zákona 

č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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za potřebnou, a v reakci na připomínku přislíbilo podpořit změny ve speciálních zákonech, tedy i v zákoně 

o pobytu cizinců.16 Současně s rozšířením působnosti musí dojít i k adekvátnímu personálnímu posílení 

soustavy státního zastupitelství. 

Potřebu nezávislého dozoru nad dodržováním právních předpisů v zařízení pro zajištění cizinců justičním 

orgánem nesoudního typu, který je zcela nezávislý na Ministerstvu vnitra, potvrdila má zjištění 

ze systematických návštěv Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová, na základě kterých jsem upozornila 

na špatné zacházení s umístěnými cizinci.17 

Evropský soud pro lidská práva v několika rozhodnutích18 potvrdil povinnost státu zajistit osobám omezeným 

na svobodě adekvátní prostředek nápravy, kterým se mohou domoci ukončení protiprávního stavu spočívajícího 

v nelidských či ponižujících materiálních podmínkách v zařízení, kde se nacházejí. Preventivní prostředek 

nápravy musí dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva naplňovat kritéria zaručující jeho efektivnost. 

Mezi tato kritéria patří zejména nezávislost takového orgánu a jeho pravomoc vydávat závazná rozhodnutí 

pro dotčená zařízení. 

Navrhuji proto do zákona vložit nový § 148a, který zní: 

 

„Dozor nad výkonem zajištění 

(1) Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu zajištění provádí krajské státní zastupitelství, v jehož 

obvodu se zajištění vykonává. 

(2) Působnost státního zastupitelství podle odst. 1 se vztahuje i na ubytované cizince (§ 140). 

(3) Při výkonu dozoru je státní zástupce oprávněn: 

a) v kteroukoliv dobu navštěvovat místa, kde se zajištění vykonává, 

b) nahlížet do rozhodnutí, na základě kterých byli cizinci omezeni na osobní svobodě, 

c) hovořit se zajištěnými a ubytovanými cizinci bez přítomnosti jiných osob, 

d) žádat od provozovatele a policie potřebná vysvětlení, předložení dokumentace umístěných osob 

a interních předpisů týkajících se výkonu zajištění, 

e) prověřovat, zda postupy provozovatele a policie odpovídají zákonům a jiným právním předpisům, 

f) vydávat příkazy k přijetí opatření vedoucích k odstranění stavu odporujícího právním předpisům, 

g) nařídit, aby cizinec, který je omezován na osobní svobodě bez vykonatelného právního titulu, byl ihned 

propuštěn. 

                                                           
16 ÚŘAD VLÁDY ČR. Knihovna připravované legislativy: důvodová zpráva k návrhu zákona o státním zastupitelství [dokument doc]. Vláda České republiky, 2015 [cit. 27. 10. 2015]. 

Dostupné z: https://racek.odok.cz/C1257B2A00562581/$All/zd_KORNA35KAY4Y.docx/$file/zd_KORNA35KAY4Y.docx  
17 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Sankce proti Správě uprchlických zařízení kvůli podmínkám v zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová [online]. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 

13. 10. 2015 [cit. 27. 10. 2015]. Dostupné z: http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/mimoradna-tiskova-konference-k-situaci-v-zarizeni-bela-jezova/  
18 Např. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. ledna 2012, Ananyev a ostatní proti Rusku, č. 42525/07, bod č. 93 a násl. nebo rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 

ze dne 24. června 20140, Yarashonen proti Turecku, č. 72710/11, bod 60 a násl. 
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(4) Provozovatel a policie jsou povinni příkazy státního zástupce podle odstavce 2 bez odkladu provést. 

(5) Dozorem státního zastupitelství není dotčena povinnost ministerstva a policie v rozsahu jejich působnosti 

provádět vlastní kontrolní činnost.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

87a 

Připomínka k návrhu § 148 zákona o pobytu cizinců (dozorová oprávnění státního zastupitelství) 

 

Nově navrhuji následující znění § 148 zákona o pobytu cizinců: 

„§ 148 

(1) Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu rozhodnutí o zajištění cizince v zařízení a 

pobytu ubytovaného cizince, provádí krajské státní zastupitelství, v jehož obvodu se zařízení nachází. 

 

(2) Při výkonu dozoru je státní zástupce oprávněn: 

a) v kteroukoliv dobu navštěvovat zařízení a vstupovat do všech prostor zařízení, 

b) hovořit s cizinci zpravidla za účasti tlumočníka bez přítomnosti jiných osob; zařízení umožní tento pohovor 

v určené místnosti, ledaže by státní zástupce k němu přivolil jinde,   

c) žádat od zaměstnanců provozovatele a od policie v zařízení potřebná vysvětlení, předložení spisů a jiných 

písemností týkajících se zajištění cizinců, které jsou v zařízení k dispozici, 

d) nařídit, aby cizinec, který je v zařízení držen nezákonně, byl okamžitě propuštěn. 

(3) Krajské státní zastupitelství je oprávněno vydávat provozovateli zařízení a policii příkazy 

k přijetí opatření vedoucích k odstranění stavu odporujícího právním předpisům. Provozovatel zařízení a poli-

cie jsou povinni tyto příkazy provést bez zbytečného odkladu. 

  

(4) Ustanovením o dozoru není dotčena dozorová pravomoc podle zvláštních předpisů. 

(5) Podání, které je podnětem k výkonu dozoru, krajské státní zastupitelství vyřídí a cizince o způsobu 

vyřízení vyrozumí nejpozději do 1 měsíce od doručení podání nebo jeho vrácení vyšším státním zastupitel-

stvím.“  

Odůvodnění: 
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Za zásadní nedostatky navrhované právní úpravy považuji:  

1) Zúžení dozoru státního zastupitelství v zařízení pro zajištění cizinců (ZZC) pouze na dodržování 

hlavy XII zákona o pobytu cizinců. 

Jde o nepřípustnou změnu, která odporuje obecné úpravě výkonu působnosti státního zastupitelství stanovené v § 

4 zákona o státním zastupitelství, tedy dozoru nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je podle 

zákonného oprávnění omezována osobní svoboda. Zákony o výkonu vazby, trestu, zabezpečovací detence a 

výkonu ústavní a ochranné výchovy obsahují ustanovení o dozoru státního zastupitelství nad dodržováním 

právních předpisů, nikoliv pouze dílčích ustanovení předmětných předpisů. 

Navrhovaná právní úprava značně snižuje efektivnost dozoru mj. i ve vztahu k čl. 13 Evropské úmluvy. 

Navrhuji proto, aby krajské státní zastupitelství dozorovalo dodržování právních předpisů v zařízení pro zajištění 

cizinců. 

2) Chybí oprávnění státního zástupce nařídit, aby osoba, která je v ZZC držena nezákonně, byla ih-

ned propuštěna. 

 

Nedůvodná změna pojetí výkonu dozoru oproti oprávněním státního zastupitelství uvedených v zákoně o výkonu 

vazby, trestu, zabezpečovací detence a výkonu ústavní a ochranné výchovy spočívající v tom, že státní zástupce 

nebude mít možnost přikázat propuštění osoby, která by se v zařízení nacházela bez vykonatelného právního 

titulu k zajištění. 

Navrhuji proto, aby krajské státní zastupitelství bylo oprávněno nařídit propuštění osoby, která je v zařízení pro 

zajištění cizinců držena nezákonně. 

3) Neumožňuje státnímu zastupitelství uložit příkaz k přijetí opatření vedoucích k odstranění stavu 

odporujícího právním předpisům policii. 

Pokud by zákon neumožnovat státnímu zástupci vydávat příkazy rovněž policii, dozor nad výkonem zajištění 

v přísném režimu by nebyl zajištěn, resp. by i v případě zjištění pochybení nebylo možno žádat nápravu stavu. 

Navrhuji proto, aby byl státní zástupce oprávněn uložit policii příkaz k přijetí opatření vedoucích k odstranění 

stavu odporujícího právním předpisům 

 

 

Akceptováno jinak. 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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4) Určuje státnímu zastupitelství zbytečnou překážku při výkonu dozoru, a to hovořit s cizinci  

(pouze) v určené místnosti. 

Není zřejmé, proč se zákonná úprava věnuje tak marginálnímu aspektu výkonu dozoru jako je místo rozhovoru s 

cizincem. Proč by státní zástupce nemohl hovořit se souhlasem cizince v místnosti, kde je cizinec ubytován? 

Nebo ve společenské místnosti, nebo ve venkovních prostorách?  

Navrhované ustanovení klade praktické obstrukce výkonu dozoru a ve spojení s možným formalistickým 

výkladem tohoto ustanovení může snižovat efektivitu dozoru, způsobovat časové prodlevy a vzbuzovat obavy 

zajištěných cizinců. 

 

5) Vstupové oprávnění státního zástupce je omezeno na „prostory, kde se mohou zdržovat a kde jsou 

ubytovaní cizinci“.  

Navrhovaná právní úprava se opět liší od úpravy výkonu dozoru v zákoně o výkonu vazby, trestu, zabezpečovací 

detence a výkonu ústavní a ochranné výchovy.  

Není důvodné omezovat oprávnění vstupu státního zástupce do všech prostor ZZC. Taktiku provedení dozoru si 

určí státní zástupce vykonávající dozor. Smyslem dozoru zajisté není kontrolovat technické zázemí ZZC, 

nicméně možnost vstupu do části zařízení, která oficiálně není cizincům přístupná, musí být zachována. Jde o 

krok směrem k prevenci. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

 

KVOP 

88 24. K bodu 130 (§ 157 odst. 9) 

Článek 17 odst. 1 směrnice o sezónních pracovnících požaduje, aby členské státy stanovily sankce 

zaměstnavatelům, kteří nesplnili povinnosti podle této směrnice. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. Upozorňuji na velice nízkou hranici sankce, kterou lze uložit zaměstnavateli, jenž zajišťuje či 

zprostředkovává ubytování cizinci a přitom nezajistí, aby ubytování bylo přiměřené podle § 100 písm. d) zákona 

o pobytu cizinců nebo aby nebylo zjevně nepřiměřené dohodnuté výši mzdy a úrovni ubytování. Podle § 157 

odst. 5 a 9 zákona o pobytu cizinců lze takovýto správní delikt, bez ohledu na to, zda jej spáchala fyzická či 

právnická osoba, projednat v blokovém řízení uložením pokuty do 5 000 Kč. Takováto sankce nemůže mít 

odrazující účinek, její zavedení by tak odporovalo snaze o potírání otrokářských praktik některých 

Akceptováno. 
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zaměstnavatelů cizinců. V blokovém řízení lze jistě projednávat delikty podle § 157 odst. 4 a odst. 5 písm. b) 

zákona o pobytu cizinců, delikt podle § 157 odst. 5 písm. a) by však měl být z projednání v blokovém řízení 

rozhodně vyloučen. 

Navrhuji proto upravit bod 130 následovně: 

„V § 157 odst. 9 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 4 a odstavce 5 písm. a)“. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

89 25. K bodu 144 (§ 169 odst. 1) 

Z navrhovaného § 169 odst. 1 věty první vyplývá, že zastupitelský úřad bude s cizincem moci jednat i v jiném 

než českém jazyce. Nemám námitky proti záměru předkladatele zohlednit praxi mnoha zastupitelských úřadů, 

neboť považuji za jednoznačnou výhodu, může-li cizinec komunikovat s pracovníky zastupitelského úřadu přímo 

ve svém mateřském jazyce nebo jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět. Okruh jazyků, které bude 

zastupitelský úřad oprávněn použít, však zákon nespecifikuje. Byť důvodová zpráva předpokládá, že se bude 

jednat o jazyk v místě obvyklý, v samotném návrhu to uvedeno není. Přestože to z návrhu není zřejmé, lze 

soudit, že jednání zastupitelského úřadu vůči cizinci v jiném než českém jazyce bude patrně souviset s jazykovou 

výbavou jeho pracovníků pověřených příjmem žádostí, vedením pohovorů či prováděním výslechů. Domnívám 

se však, že by cizinec měl být obeznámen s jazykem jednání (jiným než českým) před samotným jednáním 

na zastupitelském úřadu, aby se mohl rozhodnout, zda využije svého práva na tlumočníka či nikoliv. Navrhuji 

proto, aby byl zastupitelský úřad povinen (srov. § 16 odst. 2 správního řádu) uvést na své úřední desce, resp. 

svých webových stránkách informaci o jazyku/jazycích, ve kterých bude se žadatelem komunikovat a při kterých 

úkonech. 

Možnost zastupitelského úřadu jednat vůči cizinci i v jiném než českém jazyce se týká „řízení vedeného podle 

tohoto zákona“. Není zřejmé, zda dopadá rovněž na řízení o udělení krátkodobého víza (srov. § 20 zákona 

o pobytu cizinců). 

Formulace „zastupitelský úřad je… oprávněn jednat vůči cizinci i v jiném… jazyce…“ může navozovat 

nesprávný dojem, že právo jednat tímto jazykem nedává samotnému cizinci. Navrhuji zvážit jednoznačnější 

formulaci (např. „V řízení, jež podle tohoto zákona vede zastupitelský úřad, lze jednat i v jiném než českém 

jazyce, aniž by tím bylo dotčeno právo cizince na tlumočníka, a to včetně provedení pohovoru a výslechu.“). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno, doplněna 

důvodová zpráva.  

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

KVOP 

90 26. K bodu 144 (§ 169 odst. 3) a bodu 145 (§ 169f odst. 1) 

Navrhované ustanovení § 169 odst. 3 zavádí speciální postup pro zastupitelský úřad v situaci, kdy si žadatel 

o dlouhodobý nebo trvalý pobyt ani na základě výzvy zastupitelského úřadu v přiměřené lhůtě neobstará 

tlumočníka splňujícího podmínky zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších 

Akceptováno.  

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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předpisů. Smyslem navrhovaného ustanovení je úprava procesního postupu správního orgánu v návaznosti 

na nesplnění povinnosti cizince uvedené v § 16 odst. 3 správního řádu. Není proto zřejmé, proč se formulace 

použitá v návrhu („tlumočník splňující podmínky zákona o znalcích a tlumočnících“) odchyluje od formulace 

použité v citovaném ustanovení správního řádu („tlumočník zapsaný v seznamu tlumočníků“). Z návrhu není 

podle mého názoru zřejmé, zda by se tlumočníkem splňujícím podmínky zákona o znalcích a tlumočnících 

rozuměl pouze tlumočník uvedený v § 2 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících, nebo i osoba uvedená v § 2 

odst. 2 (ve spojení s § 24) citovaného zákona. 

Je-li záměrem předkladatele, aby tlumočnický úkon mohl provést i tlumočník nezapsaný do seznamu znalců 

a tlumočníků (ve smyslu § 7 zákona o znalcích a tlumočnících), potom tento záměr velmi vítám, neboť opačný 

přístup by (s ohledem na podmínky a specifika řízení před zastupitelským úřadem) učinil právo žadatele 

na tlumočníka iluzorním. Lpění na tom, aby tlumočnický úkon prováděl pouze tlumočník zapsaný v seznamu 

znalců a tlumočníků, by totiž s ohledem na finanční a časovou náročnost způsobilo, že by účastník na uplatnění 

tohoto práva ve většině případů rezignoval.19 

Navrhuji, aby z předmětného ustanovení jednoznačně vyplývalo, že žadatel je oprávněn si za tlumočníka zvolit 

i osobu, která není zapsaná v seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu § 7 zákona o znalcích a tlumočnících, 

pokud by mohla být ustanovena tlumočníkem podle § 24 citovaného zákona. 

Obdobnou připomínku uplatňuji i k důvodu nepřijatelnosti žádosti o udělení dlouhodobého víza, žádosti 

o prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto vízum v navrhovaném § 169f 

odst. 1 písm. g) zákona o pobytu cizinců. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

91 27. K bodu 145 (169a odst. 6) 

Podle důvodové zprávy mají ustanovení § 169a a 169b upravovat odchylky související s doručováním v řízeních 

ve věcech pobytu cizinců. V samotném textu navrženého ustanovení § 169a se nikde neuvádí, že by se odchylky 

od obecné úpravy doručování ve správním řízení měly týkat pouze řízení ve věcech pobytu cizinců. Nadto 

z návrhu není zřejmé, zda se tato úprava má týkat pouze účastníků řízení ve věcech pobytu cizinců nebo se 

počítá s její aplikací i na další osoby (zmocněnce, svědky, tlumočníky). Text návrhu proto navrhuji doplnit tak, 

aby bylo zřejmé, že se navrhované ustanovení § 169a má vztahovat pouze na účastníky řízení ve věcech pobytu 

cizinců. 

Navrhované ustanovení § 169a odst. 1 je odchylkou od obecné úpravy doručování obsažené v ustanovení § 20 

správního řádu, jež stanoví posloupnost míst, na která mají být účastníkovi doručovány písemnosti. Předkladatel 

v návrhu zavádí speciální úpravu (posloupnost), a to pouze pro případ doručování písemnosti prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb. Důvody pro tuto úpravu nejsou zcela zřejmé, neboť posloupnost míst, na která 

Částečně akceptováno.  

Návrh úpravy byl zúžen 

toliko na řízení o žádosti 

podle zákona o pobytu 

cizinců a na řízení o zrušení 

údaje o místu hlášeného 

pobytu podle § 98a zákona o 

pobytu cizinců.  

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

                                                           
19 Ve vztahu k stávající právní úpravě je obdobný právní názor vysloven ve zprávě veřejného ochránce práv sp. zn. 2212/2013/VOP/PN ze dne 7. srpna 2013.  
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má být takto doručováno, je v zásadě stejná jako v § 20 odst. 1 správního řádu, přičemž návrh pouze jejich výčet 

zužuje na v zásadě tři (nejčastější) varianty. Za novum však lze označit návrh ustanovení § 169a odst. 3 zákona, 

ve kterém se odchylně od obecné úpravy definuje účastník, kterému se prokazatelně nedaří doručovat. Na rozdíl 

od výkladu zastávaného v odborné literatuře,20 podle kterého se za osoby, jimž se nedaří doručovat, považují 

osoby, u nichž nastávají překážky při doručování podle § 23 a § 24 správního řádu, se jimi podle navrhovaného 

ustanovení budou napříště rozumět pouze osoby, jimž se nepodařilo doručit ani náhradním způsobem (fikcí).21 

S touto úpravou je patrně spojeno i to, že oproti obecné procesní úpravě správního řízení by správní orgán 

nemusel v části případů ustanovovat účastníkům opatrovníka podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu či jim 

doručovat veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu. Na jedné straně rozumím snaze předkladatele posílit 

odpovědnost účastníků řízení, a to zejména v řízeních o žádostech, ve kterých by měl mít především účastník 

zájem na rychlém projednání věci a lze od něj žádat vyšší míru součinnosti. Na druhou stranu jsem si vědoma, že 

uvedený návrh směřuje obecně k oslabení procesních práv účastníků řízení, které je nepřijatelné v řízeních 

zahajovaných z moci úřední, neboť v těchto případech účastník často o zahájení řízení neví a samotné řízení 

pro něj může mít dalekosáhlé důsledky. Z toho důvodu navrhuji v § 169a odst. 6 uvést, že ustanovení tohoto 

paragrafu se nepoužije, jde-li o řízení, ve kterém má být uložena povinnost nebo odňato právo. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

92 29. K bodu 145 (§169c) 

V návrhu nového § 169c se přejímá požadavek dosavadní právní úpravy podávání žádostí o pobytová oprávnění 

na zastupitelských úřadech, podle které je nutné podávat vyjmenované druhy žádostí osobně. Návrh v § 169c 

odst. 5 výslovně stanoví, že ani v případech, kdy zastupitelský úřad (v reakci na žádost) neupustí od povinnosti 

osobního podání, „řízení není zahájeno a na žádost se hledí, jako by nebyla podána“. Takový postup je patrně 

reakcí na aktuální judikatorní trend patrný v rozsudcích Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 31. května 2011, č. j. 9 Aps 6/2010 – 106, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

3. prosince 2014 č. j. 6 Azs 242/2014 – 41, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. srpna 2015, č. j. 6 

Azs 77/2015-36, dostupné na www.nssoud.cz), který podrobil přezkumu ve správním soudnictví postup 

zastupitelského úřadu při rozhodování o prominutí podmínky osobního podání žádosti podle stávajícího § 169 

odst. 14 a § 170 odst. 1 zákona o pobytu cizinců. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 31. května 2011, č. j. 

9 Aps 6/2010 – 106 konstatoval: „Úvaha zastupitelského úřadu, že neupouští od osobního podání žádosti 

o udělení víza, která je materializovaná v rozhodnutí o zastavení řízení o žádosti o udělení víza, proto podléhá 

přezkumu správního soudu, a to s ohledem na posuzovaný předmět řízení, který se nepochybně dotýká právní 

Částečně akceptováno.  

                                                           
20 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2012, 1446 s. ISBN 978-80-7273-166-4, str. 369 - 370. 

21 Je ovšem otázkou, zda se takto vymezený okruh osob, kterým se „prokazatelně nedaří doručovat“, nebude v podstatě překrývat se stávajícím vymezením osob neznámého 

pobytu. 
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sféry žadatele, neboť autoritativně určuje jeho pozici v tom, jakým způsobem mu bude umožněn přístup 

k orgánu veřejné moci. Striktní trvání na osobním podání takové žádosti může s ohledem na konkrétní okolnosti 

v konečném důsledku znamenat znemožnění tohoto přístupu a v tomto důsledku i nemožnost zahájit příslušné 

řízení.“ Nejvyšší správní soud podepřel svoje úvahy v citovaném rozhodnutí i poukazem na čl. 36 Listiny 

základních práv a svobod a tam zakotvené právo na spravedlivý proces. 

Navrhovaná úprava jednoznačně směřuje k oslabení procesního postavení žadatelů o pobytová oprávnění, neboť 

se (oproti dosavadní právní úpravě) v § 169c odst. 5 v případě, že zastupitelský úřad neupustí od osobního 

podání, žádný další formalizovaný postup (v podobě vydání správního rozhodnutí) nepředpokládá a tedy ani 

nebude možné se proti jeho případné svévoli bránit podáním žaloby ke správnímu soudu. V této souvislosti 

považuji za velmi příznačné, že výše zmiňované judikáty Nejvyššího správního soudu se zabývaly případy, 

ve kterých nebyly žádosti o pobytová oprávnění cizinci podány osobně z toho důvodu (resp. tvrzeným 

důvodem), že cizinci nebyli schopni si prostřednictvím registračních systémů provozovaných Ministerstvem 

zahraničních věcí sjednat termín pro osobní podání žádosti na zastupitelském úřadu. Z toho důvodu nelze 

dosavadní případy, ve kterých se soudy přezkoumávaly postup zastupitelských úřadů při rozhodování o upuštění 

od osobního podání žádosti, považovat za zneužití procesních práv ze strany žadatelů. Naopak judikaturou 

naznačená možnost obrany proti přetrvávajícím problémům se sjednáváním termínu v registračním systému 

Visapoint, přesněji řečeno nedostupnosti těchto termínů, podrobovala postup zastupitelských úřadů tolik 

potřebnému soudnímu přezkumu. Nadto i tak lze pochybovat, zda předkladatelem zamýšlený účel bude naplněn 

s ohledem na možnost obrany cestou žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením 

správního orgánu ve smyslu § 82 soudního řádu správního (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 

srpna 2012, č. j. 8 As 90/2011-62). 

V souvislosti s některými pobytovými tituly, které mají svůj právní základ v právu EU (např. směrnice Rady 

2003/86/ES, o právu na sloučení rodiny, 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), navrhuji, aby právní úprava umožnila alternativní způsob podávání žádostí, a to prostřednictvím 

dalších definovaných osob na území (např. nositel práva na sloučení, zaměstnavatel). S touto úpravou počítal 

v minulosti projednávaný návrh nového zákona o pobytu cizinců v případě žádosti o vydání povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití na území. Nabírání a zpracování žádostí v zahraničí 

na zastupitelských úřadech je časově a finančně náročné. Navrhované řešení by tak mohlo přispět ke zmírnění 

některých problémů spojených s registrací žadatelů v systému Visapoint a omezenou kapacitou zastupitelských 

úřadů přijímat žádosti o pobytová povolení. Na existenci těchto problémů dlouhodobě poukazovali moji 

předchůdci v řadě svých šetření (např. 2273/2011/VOP/PP). Jsem přesvědčena, že mnou navrhované řešení by 

přispělo k částečnému odbřemenění zastupitelských úřadů a ke zvýšení prostupnosti celého systému. 

Tato připomínka je zásadní. 
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KVOP 

93 30. K bodu 145 (§169d) 

Přestože důvodová zpráva uvádí, že navržené „ustanovení je prakticky shodné se současným zněním § 170 odst. 

2 zákona o pobytu cizinců“, umožnuje ve svém důsledku zastupitelským úřadům, aby žadatelům stanovily 

„povinnost předem si sjednat termín osobního podání žádosti“ nejen v případě podání žádosti o dlouhodobé 

vízum, ale ve vztahu ke všem žádostem o pobytová oprávnění podávaná na zastupitelských úřadech. 

Systémem Visapoint se kontinuálně zabývali moji předchůdci od samotného počátku tohoto registračního 

systému (např. v rámci šetření pod sp. zn. 1908/2008/VOP/JŠM, sp. zn. 2273/2011/VOP/PP, sp. zn. 

4483/2012/VOP/DKR). Při šetřeních, v souhrnných zprávách i v meziresortních připomínkových řízeních 

ochránce opakovaně poukazoval na nedostatečnost tohoto systému, který v některých státech neumožňuje 

sjednat termín k podání žádosti u vybraných druhů pobytů. Za problematickou byla označena rovněž regulační 

funkce registračního systému, která nemá zákonný podklad. Ve vztahu k pobytovým titulům, které mají svůj 

základ v právní úpravě EU (směrnice Rady 2003/86/ES, o právu na sloučení rodiny, směrnice Rady 

2004/114/ES, o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů 

žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby, a směrnice Rady 2003/109/ES, o právním postavení 

příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty) a na jejichž udělení má žadatel 

při splnění právní úpravou stanovených podmínek nárok, veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský dospěl 

k závěru, že v případech, kdy Česká republika fakticky neumožňuje podat žádost, porušuje závazky vyplývající 

pro ni z práva EU se všemi možnými důsledky. 

K existenci registračního systému Visapoint a pravidlům pro sjednávání termínů se rovněž vyjádřil Nejvyšší 

správní soud. V rozsudku ze dne 30. srpna 2012, č. j. 8 As 90/2011-62 uvádí: „I žadatel o vízum, jakkoli nemá 

právní nárok na vstup do České republiky, má právo na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny) při vyřizování 

žádosti o takový vstup. Toto právo v sobě zahrnuje především předvídatelné a běžným žadatelem obvykle 

splnitelné procedurální podmínky podání a vyřízení žádosti, k nimž je nutno počítat i možnost podat žádost 

v reálném čase a lidsky důstojným způsobem, například bez nutnosti obracet se na neoficiální zprostředkovatele. 

Je jistě možné, aby stát zavedl určitá organizační pravidla pro podávání žádostí o víza, třeba proto, aby umožnil 

efektivní zpracování vyššího počtu žádostí. Tato organizační pravidla však nesmějí (např. svojí neprůhledností, 

bezdůvodnými průtahy, prostorem pro nekontrolovatelnou libovůli příslušných úředníků či jinými podobnými 

vlastnostmi) představovat faktickou překážku podávání takových žádostí a nesmějí ani nepřímo působit k tomu, 

aby odrazovala žadatele od jejich podávání. Chce-li stát regulovat počet žádostí, má tak učinit zejména tím, že 

předem stanoví pravidla, z nichž bude plynout, které žádosti pravděpodobně nebudou mít naději na kladné 

vyřízení (součástí takovýchto předem stanovených pravidel může být i jistě prvek náhodnosti zakomponovaný 

do procedury vyřizování žádosti, bude-li mít spravedlivou podobu, např. losování žadatelů o určitý typ víza), či 

tím, že za vyřízení žádosti stanoví poplatek, jehož výše bude mít jistou odrazující, omezující a regulační funkci.“ 

Ani nově navržené ustanovení § 169d věta druhá (ustanovení stejného znění je v současnosti obsaženo v § 170 

Připomínkové místo od 

připomínky ustoupilo. 
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odst. 2 zákona o pobytu cizinců) žadatelům negarantuje, že si budou moci prostřednictvím registračního systému 

sjednat termín k podání žádosti. Podle stávajícího výkladu Ministerstva zahraničních věcí je požadavkům zákona 

učiněno zadost tím, že jsou v registračním systému vypisovány termíny k podání žádosti v předstihu 30 dní. 

Systém tedy není schopen registrovat, kdy cizinec projeví o podání žádosti zájem a umožňuje registraci pouze 

na dosud neobsazené termíny. Z mého dalšího (dosud probíhajícího) šetření vyplývá, že v některých zemích 

(zejména Ukrajina, Vietnam a Rusko) se v současnosti pro určité typy žádostí v systému nelze zaregistrovat ani 

po několika měsících každodenních pokusů o registraci. Tato má zjištění odpovídají též tvrzení některých 

stěžovatelů z Ukrajiny, kterým, ačkoli u počítače tráví několik hodin denně, ani po několika měsících systém 

nenabídne žádný volný termín pro jejich účel pobytu (problém je získat volné termíny například pro účely 

sloučení rodiny či studium). Stěžovatelé, kteří se na mě obracejí, si stěžují na problémy se systémem, zejména 

pokud jde o Ukrajinu, Kazachstán, Vietnam či Thajsko. Také se na mě obracejí zaměstnavatelé, kteří někdy 

zařizují podání žádostí ve spolupráci se svými budoucími zaměstnanci, či rodinní příslušníci cizinců, kteří 

zařídili svým příbuzným studium v České republice či kteří by chtěli, aby za nimi přijely jejich děti. 

S ohledem na výše uvedené požaduji, aby návrh upravil registrační systém tak, aby žadatelům jednoznačně 

zaručoval, že si budou moci sjednat termín a podat žádost v přijatelné lhůtě (např. ve lhůtě tří měsíců). 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

94 31. K bodu 145 (§ 169i) 

Podle navrhovaného § 169i odst. 2 věty druhé se „úvahy, kterými se správní orgán řídil při hodnocení 

[utajovaných informací], a důvody vydání rozhodnutí se uvedou pouze v rozsahu, ve kterém nejsou utajovanými 

informacemi.” 

Navržená úprava je v rozporu s právem na spravedlivý proces, mimo jiné s právem založeným v čl. 38 odst. 2 

Listiny základních práv a svobod vyjádřit se ke všem navrhovaným důkazům. Účastník řízení musí mít možnost, 

i když jde o utajovanou informaci, se alespoň rámcově k této informaci vyjádřit, pokud je na ní založeno 

rozhodnutí správního orgánu. Důvodová zpráva poukazuje na to, že úprava nastavuje způsob nakládání 

s utajovanými informacemi tak, aby byla zajištěna jejich lepší ochrana, avšak to není nutně spojeno s  omezením 

práv účastníka řízení. 

Vhodnou úpravu nakládání s utajovanými informacemi naznačil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 20. 

června 2007, č. j. 6 Azs 142/2006 – 58: „Pokud by seznámení účastníka s plným zněním utajované skutečnosti 

v řízení mělo znamenat popření tohoto základního účelu zákona o utajovaných skutečnostech, lze podle názoru 

Nejvyššího správního soudu akceptovat, že správní orgán rozhodující o veřejných subjektivních právech 

účastníku řízení sdělí pouze pro řízení relevantní obsah takové skutečnosti, a to v přiměřené formě (např. 

anonymizované či agregované údaje, apod.).“ Taková úprava vcelku odpovídá tomu, co uvádí i důvodová 

zpráva, podle níž účastník řízení má být v maximální možné míře seznámen s důvody rozhodnutí při současné 

maximální možné ochraně utajovaných informací. Podle důvodové zprávy „věcné resumé utajované informace 

Vysvětleno. Připomínkové 

místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 
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vztahující se k jednotlivci, který je účastníkem řízení, je – bez udání souvislostí a okolností získání utajované 

informace – dostatečné pro zachování práv účastníka řízení“. Taková úprava by odpovídala závěrům Nejvyššího 

správního soudu, nepromítla se však do navrženého textu zákona. Proto navrhuji doplnit přímo do textu 

ustanovení část ohledně seznámení účastníka řízení s věcným shrnutím utajované informace bez udání okolností 

získání utajované informace. 

Třetí odstavec ustanovení, podle něhož se v odůvodnění rozhodnutí, které je založeno na ohrožení bezpečnosti 

státu, uvede pouze tato informace bez dalšího odůvodnění, rovněž nenaplňuje požadavky spravedlivého procesu, 

neboť znemožňuje účastníkovi řízení vyjádřit se k těmto důvodům kvalifikovaně v odvolání či žalobě proti 

dotčenému rozhodnutí. V rozsudku Liu proti Rusku ze dne 6. prosince 2007, č. 42086/05, Evropský soud 

pro lidská práva (dále jen „ESLP“) uvedl, že „když je v sázce národní bezpečnost, požadavky zákonnosti 

a panství práva v demokratické společnosti vyžadují, aby opatření ovlivňující základní lidská práva podléhala 

kontradiktornímu řízení před nezávislým orgánem, který má pravomoc přezkoumat odůvodnění rozhodnutí 

a relevantní důkazy, je-li to potřeba s vhodnými procesními omezeními týkajícími se použití vyhrazených 

informací. Jednotlivec musí být schopen napadnout tvrzení moci výkonné, že jde o národní bezpečnost. I když 

posouzení moci výkonné, co je ohrožením národní bezpečnosti má přirozeně velkou váhu, nezávislý orgán musí 

být schopen reagovat v případech, kdy odkaz na tento koncept nemá dostatečnou oporu v skutkových 

okolnostech nebo ukazuje, že výklad ‚národní bezpečnosti’ je nezákonný, v rozporu s obecným vnímáním nebo 

svévolný. Bez takových záruk by policie a další státní orgány mohly zasahovat svévolně do práv chráněných 

Úmluvou.“ Takováto úprava je proto rovněž v rozporu s požadavky plynoucími z judikatury ESLP. 

Touto otázkou se zabývá i rozsudek velkého senátu Soudního dvora EU ve věci ZZ proti Secretary of State for 

the Home Department, ze dne 4. června 2013, č. C-300/11, na který odkazuje důvodová zpráva: „Pokud jde 

o soudní řízení, je nutno připomenout, že Soudní dvůr již judikoval, že s ohledem na zásadu kontradiktornosti, 

jež je součástí práva na obhajobu zakotveného v článku 47 Listiny, musí mít účastníci řízení právo seznámit se 

všemi důkazy nebo vyjádřeními předloženými soudu, aby se k nim mohli vyjádřit a aby mohli ovlivnit jeho 

rozhodnutí.“ (bod 55 rozsudku). Soudní dvůr pokračuje, že „pokud (…) vnitrostátní orgán ve výjimečných 

případech brání tomu, aby byla dotčená osoba přesně a úplně informována o důvodech, které jsou základem 

pro rozhodnutí přijaté na základě článku 27 směrnice 2004/38, s poukazem na důvody týkající se bezpečnosti 

státu, příslušný soud dotčeného členského státu musí mít k dispozici a musí zavést techniky a procesněprávní 

pravidla, které umožňují skloubit jednak legitimní bezpečnostní zájmy týkající se povahy a zdroje 

informací, k nimž bylo přihlíženo při přijímání takového rozhodnutí, a jednak nutnost poskytnout 

jednotlivcům v dostatečné míře možnost využít procesních práv, jako je právo být vyslechnut či zásada 

kontradiktornosti.“ Bod 65 rozsudku uzavírá, že s cílem zajistit respektování zásady kontradiktornosti v co 

největší míře, aby dotčená osoba mohla zpochybnit důvody, na nichž je založeno dotčené rozhodnutí, je zejména 

nutné, „aby byla dotčená osoba v každém případě seznámena s podstatou důvodů, z nichž vychází rozhodnutí 

o odepření vstupu přijaté na základě článku 27 směrnice 2004/38, přičemž potřeba chránit bezpečnost státu 
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nemůže mít ten důsledek, že dotčená osoba bude zbavena práva na to být vyslechnuta, a její právo na opravný 

prostředek zakotvené v 31 této směrnice tedy bude neúčinné.“ 

Návrh však neupravuje ani seznámení s „podstatou důvodů, z nichž vychází rozhodnutí“. Odkaz v odůvodnění 

pouze na důvod „ohrožení bezpečnosti státu“ není dostatečný ani z pohledu judikatury Evropského soudu 

pro lidská práva, ani z pohledu práva Evropské unie. Požaduji proto, aby byl i odstavec třetí doplněn v tom 

smyslu, jak to navrhuji výše u odstavce druhého, tedy aby v odůvodnění byla uvedena alespoň podstata toho, 

proč se správní orgán domnívá, že je ohrožena bezpečnost státu. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

95 32. K bodu 145 (§ 169l odst. 2) 

Právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je zcela základním procesním právem účastníka řízení, které vyplývá 

z Listiny základních práv a svobod a obecně z práva na spravedlivý proces. Vyjádření k podkladům rozhodnutí 

má spočívat v informování cizince o „podstatném obsahu podkladů“, není však prokazatelné a ověřitelné, s čím 

vlastně byl cizinec seznámen při vyjádření k podkladům rozhodnutí. 

Je zapotřebí si uvědomit, že při rozhodování o pobytech se bude mimo jiné rozhodovat o dlouhodobých 

pobytech, které jsou navázány na unijní právo, a kdy, při splnění stanovených podmínek, má cizinec právní 

nárok na udělení dlouhodobého pobytu [viz např. dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny a rozsudek 

tehdejšího ESD ve věci 540/03 Parlament proti Radě ze dne 26. června 2006; viz i Evropská komise ve Zprávě 

Radě a Evropskému parlamentu o používání směrnice Rady 2003/86/ES, KOM(2008) 610 v konečném znění, 

v Bruselu dne 8. 10. 2008, čl. 3.1. Právo na sloučení rodiny]. Požaduji, aby ustanovení bylo doplněno v tom 

smyslu, že při seznámení s podstatnými částmi spisu bude cizinec informován o svém právu požádat 

o nahlédnutí do celého spisu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno, vysvětlení 

doplněno do důvodové 

zprávy.  

KVOP 

96 33. K bodu 145 (§ 169h odst. 2) 

Moje připomínka souvisí s výhradami, které jsem uplatnila k bodu 88 [§ 87e odst. 1 písm. d)]. Navržená úprava 

odkazem na svědeckou výpověď neřeší problém se situacemi, kdy by účastník řízení odmítl výpověď s odkazem 

na ustanovení § 55 odst. 4 správního řádu. Rovněž tak není ve vztahu k přechodným pobytům rodinných 

příslušníků občanů EU (ČR) řešena situace, kdy vypovídat odmítne občan EU (ČR), nikoli rodinný příslušník. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo 

ustoupilo od připomínky. 

KVOP 

97 34. K bodu 145 (§ 169h odst. 5) 

Zásadně nesouhlasím s tím, aby lhůta pro vydání rozhodnutí neběžela ode dne výzvy zastupitelského úřadu 

Akceptováno. 
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do doby provedení pohovoru. Na rozdíl od vad žádosti nejde o úkon, který by měl cizinec ve své moci. Jsou tím 

popřeny všechny lhůty k vydání rozhodnutí, neboť je na libovůli zastupitelského úřadu, kdy k pohovoru cizince 

vyzve (ad absurdum za rok či dva, ale taky třeba za deset let) po podání žádosti, aniž by byl správní orgán 

v prodlení s vydáním rozhodnutí. Navíc ustanovení § 169o odst. 7 vztáhlo na řízení vedená dle zákona o pobytu 

cizinců ustanovení § 71 odst. 3 písm. a) až 5 správního řádu. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

98 35. K bodu 145 (§ 169n v souvislosti s § 2) 

Navrhuji, aby ustanovení § 169n odst. 1 písm. f) bylo doplněno následovně: „; to neplatí, jde-li o rodinného 

příslušníka občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie.“ Připomínka vychází z usnesení 

Soudního dvora ve věci Deniz Sahin proti Bundesminister für Inneres ze dne 19. 12. 2008, č. C 551/07, v němž 

Soudní dvůr podal výklad mj. čl. 9 odst. 1 a čl. 10 směrnice 2004/38. Ve smyslu uvedeného rozsudku je třeba 

uvedená ustanovení vykládat v tom smyslu, že probíhající řízení o mezinárodní ochraně či udělená mezinárodní 

ochrana nemají bránit získání pobytové karty rodinného příslušníka občana Unie. 

Obdobná připomínka byla uplatněna již v meziresortním připomínkovém řízení k návrhu novely zákona o azylu 

(č. j. MV-80144-5/OBP-2014, senátní tisk č. 136), přičemž předkladatel přislíbil, že se danou věcí bude zabývat 

v rámci další novelizaci zákona o pobytu cizinců. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo od 

připomínky ustoupilo. 

KVOP 

99 36. K bodu 146 (§ 170 odst. 2) 

Navrhuji prodloužit lhůtu pro odvolání proti rozhodnutí o správním vyhoštění alespoň na dva týdny. Současná 

krátká lhůta neumožňuje některým cizincům zajištěným v zařízeních pro zajištění cizinců podat včasné odvolání 

proti tomuto rozhodnutí, neboť právní pomoc je zde dostupná obvykle pouze jednou za čtrnáct dní. 

Prodloužením lhůty lze předcházet také zrušujícím rozsudkům soudů (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 30. června 2015, č. j. 4 Azs 122/2015 – 23, www.nssoud.cz). Vezmeme-li v úvahu nález Ústavního 

soudu týkající se sedmidenní lhůty k podání žaloby ve věci mezinárodní ochrany (sp. zn. Pl. ÚS 17/09), 

pochybnosti o ústavnosti tohoto ustanovení přetrvávají. Nejvyšší správní soud sice ve výše uvedeném rozsudku 

nepovažoval za nutné toto ustanovení předložit ke zrušení Ústavnímu soudu, nicméně Ústavní soud se k této 

krátké lhůtě dosud nevyjádřil. 

Navíc zde není věcný důvod pro stanovení speciální lhůty. S ohledem na mezinárodní závazky České republiky 

a její členství v Evropské unii musí odvolání představovat efektivní prostředek ochrany, který bude cizinci 

k dispozici skutečně (reálně), nikoliv jen formálně. Toto ustanovení může být v rozporu s čl. 36 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod, podle něhož se každý, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu 

veřejné správy, může obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak, 

Akceptováno se změnami.  
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přičemž z pravomoci soudu nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv 

a svobod podle Listiny, a dále s čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod garantujícím právo 

na účinný prostředek nápravy před národním orgánem pro každého, kdo byl v právu přiznaném Úmluvou dotčen. 

Připomínám, že žaloba ve správním soudnictví je nepřípustná, nevyčerpal-li cizinec řádné opravné prostředky, 

které mu právní řád přiznává (srov. § 5 a 68 písm. a) s. ř. s.). 

Zejména v případě osob zajištěných v zařízení pro zajištění cizinců tato extrémně krátká lhůta způsobuje, že 

tento opravný prostředek nemůže reálně využít (během této lhůty zde nemusí být nikdo, kdo by mu je pomohl 

sepsat). Ale i v případě cizinců neomezených na osobní svobodě může být reálné využití tohoto opravného 

prostředku v tak extrémně krátké lhůtě problematické. Závažnost těchto argumentů přitom vzrůstá, uvědomíme-

li si, že v případě správního vyhoštění představuje odvolání rovněž opravný prostředek proti závěru správního 

orgánu o (ne)existenci důvodů znemožňujících vycestování cizince. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

100 37. K bodu 146 (§ 170 odst. 5) 

Nové ustanovení vylučuje odkladný účinek odvolání proti rozhodnutím, jež vedou k zamítnutí žádostí o povolení 

k pobytu na území nebo ke zrušení povolení k pobytu, pokud jsou tato rozhodnutí založena na ohrožení 

bezpečnosti státu ve smyslu § 169i odst. 3. To se týká i občanů Evropské unie, jejich rodinných příslušníků či 

dlouhodobých rezidentů, tedy i osob, jejichž pobyt upravují evropské směrnice. 

S takto nastaveným pravidlem, které vylučuje odkladný účinek paušálně pro všechny tyto případy, zásadně 

nesouhlasím. Správní řád umožňuje již nyní odkladný účinek odvolání vyloučit „jestliže to naléhavě vyžaduje 

veřejný zájem“ [§ 85 odst. 2 písm. a) správního řádu]. Použití této obecné úpravy by bylo pro tyto případy 

mnohem příhodnější, neboť by umožnilo vyloučit odkladný účinek jednotlivě pouze v těch případech, kdy je to 

skutečně potřebné pro ochranu nějakého důležitého zájmu. Takto vyloučený odkladný účinek by byl odůvodněný 

přímo v rozhodnutí s poukazem na konkrétní okolnosti (§ 85 odst. 4 správního řádu), čímž by bylo také sníženo 

riziko svévole. 

Takto nastavená paušální úprava může vést k tomu, že tyto osoby nebudou mít účinný přístup k opravným 

prostředkům, neboť pokud vycestují, budou nuceny podávat žalobu ze zahraničí, a i to ve velice krátké lhůtě, bez 

přístupu k právní pomoci a mnohdy bez znalosti českého jazyka, který je úředním jazykem pro soudní řízení 

správní. Nevycestují-li tyto osoby ihned po vydání rozhodnutí, může jim být uloženo správní vyhoštění. 

Odvolání proti němu již má odkladný účinek. I v případech, že se v odvolacím řízení zjistí nezákonnost 

posouzení, zda cizinec skutečně představuje hrozbu pro bezpečnost státu, cizinec přesto ztratí oprávnění zde 

pobývat kvůli správnímu vyhoštění. Tato úprava tak může vést k vytváření dalších osob bez oprávnění k pobytu, 

které se octnou na hraně zákona bez možnosti změnit svůj nelegální status, přestože se dodatečně ukáže, že 

ve skutečnosti neexistovalo riziko ohrožení bezpečnosti státu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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KVOP 

101 38. K bodu 147 [§ 171 písm. c)] 

Nesouhlasím s tím, aby ze soudního přezkumu byla vyloučena všechna rozhodnutí o žádostech zamítnutých 

z důvodu ohrožení bezpečnosti státu. Tím by se stal soudní přezkum rozhodnutí o nevydání či neprodloužení 

povolení k dlouhodobému pobytu, o nevydání povolení k trvalému pobytu či o zrušení oprávnění k pobytu nebo 

o správním vyhoštění do značné míry iluzorním, neboť výkonná moc by měla vždy možnost soudní přezkum 

vyloučit poukazem na zamítnutí z bezpečnostních důvodů. Je zřejmé, že soudní výluka je dána obavou 

ze zveřejnění utajovaných informací při soudním přezkumu, v řadě jiných oblastí se však tento problém již 

podařilo vyřešit: typicky v případě soudního přezkumu bezpečnostních prověrek. Výluky ze soudního přezkumu 

odůvodněné bezpečnostními hledisky opakovaně kritizuje Ústavní soud (viz nález sp. zn. Pl. ÚS 11/04 ze dne 

26. 4. 2005, č. 220/2005 Sb., a zejména nález sp. zn. Pl. ÚS 41/02 ze dne 28. 1. 2004, č. 98/2004 Sb.). 

Takto navržená úprava je rovněž v rozporu s unijním právem, neboť dle čl. 47 Listiny základních práv EU 

„každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má za podmínek stanovených tímto 

článkem právo na účinné prostředky nápravy před soudem“. 

Soudní výluka v navrhovaném § 171 písm. c) zákona přitom dopadá na práva zaručená evropským právem. 

Mnoho dlouhodobých pobytů, trvalý pobyt i správní vyhoštění jsou upraveny evropským právem, které v mnoha 

případech požaduje buď výslovně soudní přezkum, nebo opravný prostředek. Lze zmínit například dlouhodobý 

pobyt za účelem sloučení rodiny, kde uvedená úprava je v přímém rozporu s čl. 18 směrnice Rady 2003/86/ES 

o právu na sloučení rodiny. Další pobyty uvádějí povinnost členských států zaručit opravný prostředek, což 

ve spojení s čl. 47 Listiny základních práv Evropské unie lze jednoznačně interpretovat jako potřebu soudního 

přezkumu, či alespoň přezkumu nezávislým orgánem, který naplňuje požadavky čl. 13 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a svobod. Zde lze zmínit výslovně rozhodnutí týkající se dlouhodobě pobývajících rezidentů, tedy 

v českém právu rozhodnutí o trvalém pobytu (směrnice Rady 2003/109/ES o právním postavení státních 

příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty), dále rozhodnutí o dlouhodobém pobytu 

za účelem studia (směrnice Rady 2004/114/ES o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí 

za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby), ale též 

o zaměstnanecké kartě (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), 

a dalších. Žádná z uvedených směrnic nedává možnost opravné prostředky odejmout s odůvodněním, že je zde 

v sázce bezpečnost státu. 

Rovněž návratová směrnice (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES o společných normách 

a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí) 

požaduje proti rozhodnutím o navrácení účinný prostředek právní nápravy soudem nebo aspoň správním 

orgánem, jehož členové jsou nestranní a jejichž nezávislost je zaručena. Jelikož v českém právu odvolací orgán 

Akceptováno.  

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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v řízení o správním vyhoštění nenaplňuje podmínku nezávislosti tak, jak je vnímána v judikatuře o účinném 

prostředku nápravy podle čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv (či čl. 47 Listiny základních práv EU), je 

možné tomuto požadavku dostát pouze zachováním plného soudního přezkumu rozhodnutí o správním 

vyhoštění. Vyloučení soudního přezkumu jakýchkoli rozhodnutí o správním vyhoštění rovněž odporuje čl. 36 

Listiny základních práv, jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/07, který v minulosti takovouto 

soudní výluku v § 171 písm. c) zrušil. 

Požaduji tedy navržené ustanovení vypustit kvůli přímému rozporu s evropským právem a také s Listinou 

základních práv a svobod. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

102 39. K bodu 148 (§ 172 odst. 8) 

Nesouhlasím se zkrácením žalobní lhůty v případech týkajících se zajištění, prodloužení zajištění nebo 

nepropuštění ze zařízení na 15 dnů. Takové zkrácení není nijak odůvodněno v důvodové zprávě a není zřejmé, 

proč k němu předkladatel přistupuje. Cizinci jsou omezeni na svobodě, nikam nemohou utéct a s ohledem na to, 

jaký problém je v poslední době se zajištěním právního poradenství v zařízeních pro zajištění cizinců, může takto 

krátká lhůta vést ke zbavení účinného opravného prostředku. Delší lhůta je zde namístě i proto, že do některých 

zařízení jezdí právní pomoc pouze jednou za čtrnáct dní a v případě patnáctidenní lhůty by tak někteří cizinci 

neměli vůbec možnost žalobu podat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 

Návrh nesměřuje ke zkrácení 

lhůty u zajištění a spol., 

jedná se o odkaz nikoli na § 

172/5, ale na nový § 170/5.  

KVOP 

103 K části osmé, změna zákona o zaměstnanosti 

2. 40. K bodu 18 (§ 89 odst. 4 věta poslední) 

Vítám navrženou úpravu, podle níž pokud cizinec požádá o prodloužení povolení k zaměstnávání, může být dále 

zaměstnáván až do pravomocného rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání. Přesto mám za to, 

že toto ustanovení neřeší plně situaci, kterou předvídá čl. 15 odst. 9 směrnice o sezónních pracovnících. 

Směrnice předpokládá, že není třeba vydat sezónnímu pracovníkovi vízum za účelem sezónní práce, je-li 

zaměstnavateli například uložena sankce, či byl v likvidaci, a podobně. Tato ustanovení se nemají použít, pokud 

sezónní pracovník žádá v rámci žádosti o prodloužení víza za účelem sezónního zaměstnávání o povolení 

k zaměstnání u jiného zaměstnavatele než u toho, který je v likvidaci, či mu byla uložena sankce. Cílem tohoto 

ustanovení směrnice je, aby sezónní pracovník nebyl trestán ztrátou víza za nezákonný postup svého 

zaměstnavatele, který nemohl sám ovlivnit, pokud si našel v rámci povolení k pobytu sezónní práci u jiného 

zaměstnavatele. Bylo by vhodné, aby ustanovení § 89 odst. 4 zákona o zaměstnanosti pamatovalo i na tyto 

případy. Navrhovaná úprava řeší pouze situaci, kdy cizinec podá žádost o prodloužení víza u stejného 

Částečně akceptováno. 

V návaznosti na návrh VOP 

na doplnění tzv. ochranné 

lhůty byla do § 37a odst. 3 

zákona o pobytu cizinců 

doplněna pro tyto specifické 

případy 30denní lhůta, po 

kterou se dlouhodobé vízum 

za účelem sezónního 

zaměstnání nezruší.  
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zaměstnavatele, ale otázku změny zaměstnavatele pomíjí. V tomto případě bude sezónní pracovník nejspíš žádat 

o nové povolení k zaměstnání, nikoli pouze o jeho prodloužení. I v takovém případě by sezónní pracovník měl 

mít povolen pobyt do doby rozhodnutí o jeho žádosti o povolení k zaměstnání. Požaduji proto doplnění, které 

zároveň zaručí plnou transpozici čl. 18 odst. 2 směrnice, podle něhož mají členské státy přijmout všechna 

přiměřená opatření s cílem zajistit, aby sezónnímu pracovníkovi nebylo bráněno změnit zaměstnavatele. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

104 41. K bodu 20 (§ 91 odst. 4) 

Směrnice 2014/36/EU o sezónních pracovnících požaduje v čl. 5 odst. 1 písm. a) bodu iv. a čl. 6 odst. 1 písm. a) 

bodu iv., aby součástí textu pracovní smlouvy či jiné závazné pracovní nabídky pro sezónní pracovníky byla též 

délka pracovní doby za týden nebo za měsíc. Navrhované znění § 91 odst. 4 zákona o zaměstnanosti obsahuje 

další údaje požadované článkem 5 uvedené směrnice, tento údaj v něm však chybí. Jsem si vědoma toho, že tuto 

informaci by zaměstnavatel měl poskytnout zaměstnanci posléze v souladu s § 37 odst. 1 zákoníku práce, 

smyslem této úpravy směrnice o sezónních pracovnících je však také zvýšit informovanost sezónních pracovníků 

o tom, za jakých podmínek budou zaměstnáváni, a z tohoto pohledu se jeví informování do jednoho měsíce 

od zahájení pracovního poměru jako nedostatečné. Požaduji proto § 91 odst. 4 zákona o zaměstnanosti v tomto 

smyslu doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Délka pracovní doby je 

uvedena v ustanovení § 37 

odst. 1, zákoníku práce. K 

informování cizinců o 

pracovních podmínkách 

využívá  MPSV své 

internetové stránky, samo 

provádělo či iniciovalo různé 

informační kampaně, vydává 

informační letáky, které 

distribuuje na zastupitelských 

úřadech apod. 

KVOP 

105 43. K bodu 28 [§ 99 písm. a)] 

Navržené znění nezohledňuje novelu zákona o azylu a dalších souvisejících zákonů projednávanou v současnosti 

Senátem Parlamentu České republiky (č. j. MV-80144-5/OBP-2014, senátní tisk č. 136), která počítá se 

zkrácením omezení přístupu žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce z 12 na 6 měsíců (část sedmá, změna 

zákona o zaměstnanosti, bod 2). Navrhuji tak navržené znění § 99 písm. a) zákona o zaměstnanosti uvést 

do souladu s uvedenou novelou. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

KVOP 

105a 

§ 156 odst. 5 písm. b) – nově má být pokuta za nesplnění povinnosti podle § 87b odst. 2 (podání žádosti o 

přechodný pobyt u rodinného příslušníka občana EU do tří měsíců) a za opožděnou žádost o prodloužení 

pobytové karty (§ 87o odst. 3) až 20 000,- a může být uložena i opakovaně. Tak vysokou pokutu považujeme za 

nepřiměřenou. Dosud byla pokuta za takové jednání ve výši do 3 000,- Kč a důvodová zpráva neuvádí, z jakého 

důvodu je nutná vcelku citelná změna.  

Částečně akceptováno. 

Výše pokuty byla upravena 

na „až 5 000 Kč“. 

Důvodová zpráva byla 

doplněna.  
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Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

105b 

§ 169o – Nově se do zákona zavádí, že prodlužování lhůty pro vydání víza rodinným příslušníkům občanům EU 

se má řídit stejnou úpravou jako u víz pro jiné cizince ze třetích zemí, tedy pravidly podle vízového kodexu. Za 

těchto okolností na rodinné příslušníky občanů EU dopadá úplně stejná úprava jako na ostatní cizince ze třetích 

zemí, s výjimkou toho, že místo 15 dnů zde klasická lhůta pro vydání víza činí 14 dnů, což je skutečně 

marginální rozdíl. Přitom směrnice 2004/38/ES v čl. 5 odst. 2 požaduje, aby „členské státy [poskytly] těmto 

osobám všechny prostředky, aby jim usnadnily získání nezbytných víz. Tato víza se udělují bezplatně, zrychleným 

postupem v nejkratší možné lhůtě.“ Není zřejmé, v čem je tento postup „zrychlený“ a v „v nejkratší možné 

lhůtě“. Pokud by měla být přijata takováto úprava, požadujeme do ustanovení aspoň doplnit, že o prodloužení 

lhůty pro vydání víza a předpokládaném termínu rozhodnutí bude žadatel o vízum informován.  

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 

Viz úprava § 169 odst. 1. 

Doplněna důvodová zpráva. 

 

KVOP 

105c 

§ 172a zákona o pobytu cizinců a § 33a zákona o azylu 

Do zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu bylo v rámci připomínkového řízení doplněno ustanovení o jednání 

prostřednictvím telekonference. V obecné rovině s tímto nápadem souhlasíme, nicméně v tomto znění 

s navrženou úpravou nemůžeme souhlasit. K navrženým ustanovením nebyla doplněna důvodová zpráva, která 

by úpravu a důvody jejího vložení do zákonů vysvětlila. Požadujeme tedy doplnit důvodovou zprávu, včetně 

vysvětlení, zda taková úprava koresponduje s právem být slyšen soudcem (právem být přítomen projednání 

vlastní věci). 

Navržená ustanovení dále neuvádějí, že by se takto vedené jednání mělo vztahovat jen na soudní řízení vedené 

podle těchto zákonů (tedy na cizinecké věci nebo na věci mezinárodní ochrany), tudíž by ad absurdum z nich 

mohlo vyplývat, že jakékoli soudní řízení vedené s žadatelem o mezinárodní ochranu či s cizincem by mohlo být 

vedeno tímto způsobem. Požadujeme doplnit toto omezení. 

Když se tato úprava zavádí, domníváme se, že by mohla být zákonná úprava rovnou připravena i na použití 

takovéto úpravy pro soudní jednání vedená na zastupitelských úřadech. Tomu zatím neodpovídá § 172a odst. 2, 

navrhujeme proto doplnit i zaměstnance zastupitelského úřadu, aby bylo případně možné do budoucna taková 

jednání využít i ze zahraničí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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Podobná úprava jednání ze zahraničí existuje i v jiných státech, například ve Francii. Zde jsou ale přímo 

v zákoně zakotveny i určité záruky, aby i v těchto případech bylo zajištěno právo na spravedlivý proces. 

Například francouzská úprava požaduje, aby v takovýchto případech právní zástupce a tlumočník cizince byli i 

v průběhu takového soudního jednání v jedné místnosti s cizincem, tedy aby nebylo telekonferencí přenášeno i 

tlumočení či právní rady zástupce cizince, neboť zde by již přenos mohl způsobit ztrátu některých důležitých 

informací. Požadujeme do navržených ustanovení také doplnit tuto úpravu. K této otázce jsme získali i 

předběžné vyjádření NSS: 

Souhlasíme s návrhem, aby byla obě ustanovení doplněna o úpravu, podle které by v případě užití 

videokonference při jednání před soudem byli tlumočník i zástupce účastníka na místě s cizincem. Taková 

úprava by přispěla ke kvalitě tlumočení a napomohla by zabránit, aby důležité informace byly „ztraceny 

v překladu“. Zejména při simultánním tlumočení je velkou výhodou pro tlumočníky, pokud mohou být s osobou, 

jejíž výpověď tlumočí, v bezprostředním kontaktu a mohou např. i sledovat pohyb rtů. Považujeme také za 

důležité, aby byla umožněna přítomnost zástupce, který by měl mít možnost jednak sledovat zákonnost průběhu 

videokonference přímo na místě, jednak být v bezprostředním kontaktu s cizincem, kterého zastupuje a jehož 

práva během jednání hájí. Současný návrh, podle kterého „(p)oužitím videokonferenčního zařízení nesmí dojít ke 

zkrácení práv účastníků řízení“, je velmi obecný a výše navrhované doplnění z něj nelze jednoznačně dovodit. 

K § 172a odst. 6 zákona o pobytu cizinců a § 33a odst. 6 zákona o azylu 

Nemohu souhlasit s úpravou, která obecně umožňuje zajištění přítomnosti tlumočníka pomocí videokonference. 

Jak jsem zmiňovala již v minulých připomínkach, nejen právní poradce, ale také tlumočník by měli být zásadně 

přítomni ve stejné místnosti jako vyslýchaný cizinec (či žadatel o mezinárodní ochranu), aby se tím předešlo 

možným nedorozuměním. Tlumočník by měl v zásadě být ve stejné místnosti jako vyslýchaný cizinec. Tuto naši 

připomínku podpořil v předchozím projednávání novely také Nejvyšší správní soud: „Souhlasíme s návrhem, 

aby byla obě ustanovení doplněna o úpravu, podle které by v případě užití videokonference při jednání před 

soudem byli tlumočník i zástupce účastníka na místě s cizincem. Taková úprava by přispěla ke kvalitě tlumočení 

a napomohla by zabránit, aby důležité informace byly „ztraceny v překladu“. Zejména při simultánním 

tlumočení je velkou výhodou pro tlumočníky, pokud mohou být s osobou, jejíž výpověď tlumočí, v bezprostředním 

kontaktu a mohou např. i sledovat pohyb rtů.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Částečně akceptováno 

(oprávnění právního 

zástupce). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOR.  
(přítomnost tlumočníka 

na stejném místě). 
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KVOP 

105d 

1. K návrhu § 169j zákona  

Navrhované znění rozšiřuje možnost použít videokonference i na správní řízení. Ačkoli to ze znění zákona 

nevyplývá, důvodová zpráva osvětluje, že tyto možnosti se využijí pro cizince zajištěné v zařízeních pro zajištění 

cizinců, ve věznici, vazební věznici nebo v ústavu zabezpečovací detence. S takto navrženou úpravou nemohu 

souhlasit. Na rozdíl od soudů, kde lze předpokládat využitelnost institutu, neboť soudy nemají v současné době 

své zastoupení v různých detencích, policie i ministerstvo obvykle má své pracoviště i v zařízeních pro zajištění 

cizinců. Správní orgány sice nemají zastoupení ve věznicích, vazebních věznicích nebo ústavech zabezpečovací 

detence, ale zde jde podle mých zkušeností o nepříliš početné případy, pro které je mnohem méně nákladnou 

variantou zařízení jednotlivých výslechů v těchto typech detencí. Za této situace nedává smysl používat pro tato 

řízení videokonference. Jejich použití pro správní řízení ostatně není důvodovou zprávou nijak ospravedlněno, 

kromě tvrzení, že se má použít stejně jako pro soudní řízení. Není ani zřejmé, v jakém ohledu dojde 

k zefektivnění činnosti správního orgánu, přenos jednání přes videokonferenci je vždy trochu víc zkreslený než 

jednání s účastníkem osobně a je také mnohem nákladnější videokonference za situace, kdy správní orgán se již 

v zařízeních pro zajištění cizinců nachází. Použití videokonferencí by mělo být zcela výjimečné i u soudů, neboť 

přes videozáznam přece jen není plně dosaženo práva být slyšen osobně. Použití videokonferencí ve správním 

řízení si umím představit pouze v řízeních vedených s účastníky ze zahraničí. Tak ovšem není navržená úprava, 

čtena ve spojení s důvodovou zprávou, postavena.  

Kromě samotné úpravy nesouhlasím také s navrženým odstavcem sedmým. Pokud by byla videokonference 

použita, tlumočník by měl být cizinci k dispozici ve stejné místnosti, podobně jako právní poradce (viz také moji 

připomínku k § 172a odst. 6 zákona o pobytu cizinců a § 33a odst. 6 zákona o azylu). V opačném případě může 

přenos tlumočení videokonferencí pouze přispět k  nedorozuměním. Využití videokonference pro tlumočníky si 

umím představit pouze ve výjimečných případech, kdy se v České republice nenachází tlumočník 

z požadovaného jazyka. 

Pokud má být úprava videokonferencí zachována, mohu s ní souhlasit, pouze pokud bude využívána pouze pro 

řízení vedená s účastníky v zahraničí a pokud tlumočení přes videokonference bude výjimkou z pravidla. 

Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR. 
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Ministerstvo financí 

MF 

106 

1. K bodu 34 (§ 42n odst. 2 písm. h)) 

Cizinec má podle předloženého návrhu tohoto ustanovení povinnost na požádání předložit „platební výměr 

daně z příjmu cizince a jde-li o cizince, který je členem statutárního orgánu nebo prokuristou obchodní 

korporace, dále platební výměr daně z příjmu obchodní korporace“, není však zřejmé, ke kterému 

zdaňovacímu období by se měl předmětný platební výměr  vztahovat (např. k poslednímu zdaňovacímu 

období). V dané souvislosti je rovněž otázkou, zda je smyslem úpravy (blíže se k tomu nevyjadřuje  ani 

důvodová zpráva) požadovat pouze platební výměr či i případný dodatečný platební výměr, tzn. souhrnně 

řečeno rozhodnutí o stanovení daně ve smyslu § 147 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „daňový řád“). Druhá možnost se jeví jako logičtější a měla by tak být do návrhu doplněna. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vypořádáno jinak. 

 

Předkladatel z návrhu novely 

vypustil původně 

navrhovanou úpravu § 42n 

odst. 2 písm. h). 

 

Připomínka však byla 

zohledněna ve vztahu k § 44c 

odst. 6 písm. g). Doplněna 

byla i důvodová zpráva 

k tomuto ustanovení. 

 

MF 

107 2. K bodu 123  (§ 151) 

V tomto bodu se nově navrhuje možnost pro ministerstvo poskytnutí obci příspěvek na úhradu nákladů a 

jednorázovou dotaci na rozvoj obce. V návrhu však není uvedeno, v jakém režimu budou finanční prostředky 

poskytovány (předpokládáme, že podle zákona č. 218/2000 Sb.). Rovněž nejsou uvedeny, ani v důvodové 

zprávě, bližší podmínky pro udělení jednorázové dotace. V důvodové zprávě je nedostatečně vyčíslen 

finanční dopad tohoto opatření. Navíc u jednorázové dotace se jedná o nový dotační titul, takže buď to bude 

znamenat dopad na státní rozpočet  nebo budou potřebné finanční prostředky poskytnuty z kapitoly 

Ministerstva vnitra. Materiál i důvodovou zprávu je proto třeba v tomto smyslu dopracovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vypořádáno jinak. 

Tento bod bude vypuštěn. 

Navrhované znění je již 

součástí zákona (§ 151). 

 

 

Připomínkové místo bere 

tento způsob vypořádání na 

vědomí. 

 

Ministerstvo obrany 

MO 

108 

1. K bodu 113, navrhovanému znění § 102 odst. 2 písm. b) a c): 

 Navrhované znění § 102 odst. 2 písm. b) je nutné přepracovat tak, aby byl správně použit pojem 

„stejnopis“, tedy tak, jak je definován v § 16 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 

služby. Úvodní slova navrhovaného znění § 102 odst. 2 písm. b) by tedy měla znít: „b) předložením stejnopisu 

přihlašovacího tiskopisu podle § 103 písm. b);“.  Věta za středníkem pak musí být zrušena, protože stejnopis je 

vždy násobná verze téhož dokumentu, včetně jeho shodné autentizace, a tedy pokud by to měl být stejnopis, 

 

Akceptováno jinak. 

 

Znění písmen a) a b) bylo 

upraveno ve smyslu této 

připomínky. 
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nemůže být v textu uvedeno, že se jedná o „dokument obdobného obsahu a pouze podepsaného stejnou osobou“ 

(text by tedy měl znít „policii je cizincem předložen dokument obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího 

tiskopisu, který je cizinec povinen osobně podepsat,“.     

 

 

V navrhovaném znění § 102 odst. 2 písm. c) je nutné doplnit požadavek na autentizaci dokumentu 

v digitální podobě, tedy na kvalitu certifikátu, na kterém bude založen elektronický podpis, jímž bude dokument 

v digitální podobě podepsán (elektronický podpis, který je nebo není založen na kvalifikovaném certifikátu 

vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb).        

 

Odůvodnění: Pokud je možné povinnost oznámit ubytování splnit tím, že je cizincem předložen stejnopis 

dokumentu „podepsaného podle § 103 písm. b) zákona o pobytu cizinců“, lze podle citovaného ustanovení 

zákona usoudit, že se jedná o předložení přihlašovacího tiskopisu, který je cizinec povinen osobně vyplnit a 

podepsat; podle definice stejnopisu uvedené v § 16 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. je tedy zřejmé, že cizinec 

svou povinnost splní jedině předložením násobného výtisku shodného dokumentu, tedy osobně vyplněného a 

podepsaného přihlašovacího tiskopisu. 

 

 V případě splnění povinností formou doručení dokumentu v digitální podobě podle § 102 odst. 2 písm. c) 

je nutné zajistit platnost takto provedeného právního úkonu, tedy stanovit podmínky jeho podepsání.       

Tato připomínka je zásadní. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

Neakceptováno. 

 

Vysvětleno. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPO 

109 

1. K § 32 a násl. Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání. 

Pokud jde o vízum k pobytu nad 90 dnů, souhlasíme a podporujeme systémovou změnu vedoucí ke zvláštní 

úpravě pro podnikatele, která je postavena na základních charakteristikách dle navržené novely, a to především 

v částech týkajících se podnikání s investicí. Domníváme se, že taková úprava je žádoucí.   

Je nicméně otázkou, zda nezjednodušit a nezpřehlednit systematiku jednotlivých částí zákonné úpravy směrem 

k vyšší přehlednosti (např. snížením množství odkazů na různé části zákona). Druhou otázkou je, zda se v této 

souvislosti nezvážit částečnou analogii s úpravou cizineckého zákona z roku 2012, která rozlišovala dva 

pobytové tituly – kartu zahraničního investora a kartu podnikatele.  

Zároveň je otázkou, zda se nesoustředit také na posílení některých kontrolních mechanismů (zvláště u 

podnikatelů), které na straně jedné umožňují větší flexibilitu při vstupu na území, ale zároveň umožňují 

adekvátně reagovat v případě neplnění podmínek pobytového oprávnění.  

| 

Vypořádáno jinak. 

 

Úprava podmínek pro získání 

víza za účelem podnikání 

byla z návrhu vypuštěna. 
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V každém případě považujeme za nezbytné ve stávajícím návrhu změnit v příslušné pasáži k § 32 následující:  

 

 

 § 32, odst. 1, písm. f.) – je nezbytné prokazovat pro účely investora 50 násobek výše životního minima, 

pokud se bude prokazovat velikost investice jako takové?  

 § 32, odst. 5 – domníváme se, že vízum by mělo pokrývat i spoluvlastníky, přesná úprava je k diskusi 

(např. ve výši 30% podílu); 

 upravit podmínky v § 32, odst. 7 takovým způsobem, že nebudou upraveny přímo v zákoně, ale v 

nařízení vlády (tj. nejen podmínky upravující výši investice a počet vytvořených pracovních míst, ale i 

podmínky, které musí investor splnit /dle odst. 7/ a způsob dodání) – je třeba adekvátně upravit 

zmocňovací ustanovení; 

 9 § 32, odst. 9 (a další související ustanovení) – vízum by mělo být vydáváno na dva roky; 

 doporučujeme vyjasnit, zda držitelé víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání mohou být v ČR 

zaměstnaní bez dalšího povolení 

 § 32, odst. 3 novým pracovním místem se pro účely tohoto zákona rozumí pracovní místo, které je 

vytvořené v přímé souvislosti s uskutečněním významné investice a které je po dobu uskutečňování 

významné investice, nejméně však 3 roky, obsazené zaměstnancem, který má sjednán pracovní poměr na 

dobu neurčitou na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a je občanem České republiky nebo 

státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem.  

Podmínka pracovního poměru na dobu neurčitou je dle našeho názoru omezením smluvní volnosti stran 

pracovního poměru. Jestliže je cizinec povinen plnit podmínky jeho podnikatelského záměru včetně 

závazku zaměstnat určitý počet zaměstnanců, po celou dobu jeho pobytu, domníváme se, že není nutné 

vyžadovat pracovní poměr na dobu určitou. 

Tato připomínka je zásadní. 

MPO 

110 

2. K § 42h 

V rámci novely cizineckého zákona navrhujeme do textu zakomponovat ustanovení o udělování 

zaměstnaneckých karet ve státním zájmu. V současné chvíli je situace taková, že jsou udělována dlouhodobá 

víza ve státním zájmu, která však znemožňují osobě vykonávat pracovní činnost na území České republiky. 

Tento stav považujeme za nežádoucí. Požadujeme proto tuto otázku prodiskutovat s Ministerstvem práce a 

sociálních věcí a případně ji zahrnout do velké novely cizineckého zákona (s ohledem na související nutnou 

změnu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Viz změna v § 98 zákona o 

zaměstnanosti a v § 46 odst. 

1 zákona o pobytu cizinců. 

MPO 

111 

3. K § 42g odst. 2 

Navrhujeme rozšířit o písm. d) "je vyslán zahraničním investorem do České republiky za účelem jeho dočasného 

zaměstnání u obchodní společnosti usazené na území České republiky." Domníváme se, že by návrh měl 

Vysvětleno. 
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reflektovat existující praxi a byť jde o úpravu nad rámec požadavků směrnice, bylo by vhodné zajistit i pokrytí 

lokalizace. Zároveň navrhujeme, aby příslušná úprava počítala i s tím, že může jít o zaměstnance společnosti 

vlastněné českým investorem v zahraničí. 

Tato připomínka je zásadní. 

MPO 

112 4. K § 87h odst. 1 písm. a) a b)  

Navrhujeme do textu doplnit slovo "oprávněného" a vypustit slovo "přechodného". Navrhované znění: "jeho 

nepřetržitého oprávněného pobytu na území". Současné znění vyvolává výkladové problémy. Jakým způsobem 

se postupuje v případě, kdy žadatel pobývá na území např. 2 roky na dlouhodobý pobyt a 3 roky na povolení k 

přechodnému pobytu? Platí pak, že povolení k trvalému pobytu nemůže být vydáno, jelikož zde žadatel 

nepobýval 5 let na základě povolení k přechodnému pobytu? 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

MPO 

113 

5. K § 169c Osobní podání žádosti 

Žádost v zastoupení lze podat v případě žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, 

modré karty a zaměstnanecké karty, pokud je cizinec anebo obchodní společnost nebo pobočka, do které má být 

cizinec převeden, účastníkem vládou schváleného programu a je-li to součástí podmínek tohoto programu. 

Navrhujeme zavést obdobné pravidlo rovněž i pro žadatele o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání 

(případně i bez vytvoření programu pro ty žadatele, kteří budou splňovat podmínky pro žádost s investicí).  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

MPO 

114 

6. K § 169f Místní příslušnost zastupitelských úřadů 

Požadujeme upravit ustanovení § 182, písm. odst. e) tak, aby bylo možné příslušný seznam upravit i o kategorie 

cizinců, případně po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu (případně jiným způsobem upravit způsob 

podávání žádostí).  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

MPO 

115 

7. K § 169p Lhůty pro vydání rozhodnutí 

Navrhujeme, aby žádost o dlouhodobé vízum za účelem podnikání byla vyřízena ve lhůtě 60 dnů, žádost o 

vydání zaměstnanecké karty v případě vyslání zahraničním investorem do České republiky za účelem dočasného 

zaměstnání u obchodní společnosti usazené na území České republiky ve lhůtě 30 dnů a žádost o vydání karty 

vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného 

členského státu Evropské unie ve lhůtě 30 dnů. Projekt Welcome Package pro investory i Fast track umožňují 

vyřízení žádosti do 30 dnů ode dne jejího podání na zastupitelském úřadě. Lhůta 60 dnů u zaměstnanecké karty a 

90 dnů u karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se jeví jako nepřiměřeně dlouhá oproti současnému 

stavu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

MPO 8.  K § 181a Akceptováno jinak. 
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116 Navrhujeme doplnit písm. a) o bod 3 následujícím způsobem: "podmínky pro posouzení věrohodnosti a 

proveditelnosti podnikatelského záměru." či adekvátním podobným způsobem v návaznosti na úpravu dle výše 

uvedené připomínky k upravení těchto podmínek.  

Tato připomínka je zásadní. 

MPO 

117 

9. Do textu zákona by měl být vložen odkaz na příslušné mezinárodní smlouvy (typicky v dohodách o volném 

obchodu) jež obsahují závazky ČR týkající se pobytových oprávnění.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

MPO 

118 

10. § 31, odst. 1, pís. d) navrhujeme přeformulovat tak, aby doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na 

území nebyl nezbytnou podmínkou pro žadatele o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vypořádáno jinak. 

 

Předkladatel z návrhu 

vypustil úpravu podmínek 

pro udělení víza za účelem 

podnikání. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MPSV 

119 

K části první – změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

 

K bodu 28 (§ 42g odst. 3) 

Požadujeme bližší vysvětlení, případně upřesnění předmětného ustanovení, zda se nemožnost požádat o 

zaměstnaneckou kartu vztahuje pouze na cizince, 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 a bylo mu za tímto 

účelem vydáno povolení k zaměstnání, nebo zda nemůže požádat o zaměstnaneckou kartu tento cizinec ani 

v případě, že by chtěl vykonávat činnost (zaměstnání) na jiné pracovní pozici, než na kterou mu bylo vydáno výše 

zmíněné povolení k zaměstnání. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

 

V § 42g odst. 3 bylo pro 

upřesnění významu tohoto 

omezení uvedeno, že 

nemožnost požádat o 

zaměstnaneckou kartu se 

vztahuje jen pro účely plnění 

úkolů vyplývajících z 

předmětu činnosti obchodní 

společnosti nebo družstva. 

MPSV 

120 

K Části třetí - Změna zákona o státní sociální podpoře 

 

1. Pro zpřesnění navrhujeme vložit do § 3 odst. 4 písm. b) za slova „jiného členského státu Evropské unie74)“ 

slova „a jsou převedeni do obchodní společnosti nebo pobočky se sídlem na území České republiky“. Tato 

část věty je uvedená i v následujícím odstavci 5, který upravuje stejnou kategorii osob, proto je vhodné mít 

stejnou úpravu. 

 

Akceptováno. 
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2. Dále navrhujeme nové znění odstavce 5 a nový odstavec 6. Je nutné zvlášť upravit rodičovský příspěvek a 

přídavek na dítě, neboť na rodičovský příspěvek vzniká nárok rodiči, cizinci – „převedenci“ nebo jeho 

rodinnému příslušníkovi, na přídavek na dítě má naopak nárok nezaopatřené dítě. Je tedy nutné upřesnit, že 

na přídavek na dítě má nárok nezaopatřené dítě cizince –„převedence“. 

 

Část třetí proto požadujeme uvést v tomto znění:  

 

 

„ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o státní sociální podpoře 

 

Čl. IV 

 

V § 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 

Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 

218/2005 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., 

zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 253/2014 Sb., se za odstavec 3 vkládají nové 

odstavce 4 až 6, které včetně poznámek pod čarou č. 71 až 74 znějí: 

 

„(4) Pohřebné 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, kterým bylo vydáno krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání71) nebo vízum k pobytu nad 

90 dnů za účelem sezónního zaměstnání72),  

b) cizinci, kterým byla vydána karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance73) nebo karta vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie74) a jsou převedeni do obchodní společnosti 

nebo pobočky se sídlem na území České republiky, nebo jejich rodinní příslušníci, kterým bylo vydáno 

povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu68), a pokud tito 

rodinní příslušníci mají na území České republiky zároveň bydliště. 

(5) Rodičovský příspěvek 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 předpisy1d), pokud 

jsou cizinci, kterým byla vydána alespoň na dobu devíti měsíců karta vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance73) nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské 

unie74) a jsou převedeni do obchodní společnosti nebo pobočky se sídlem na území České republiky, nebo 

jejich rodinní příslušníci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České 
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republiky podle zvláštního právního předpisu68), a pokud tito rodinní příslušníci mají na území České 

republiky zároveň bydliště. 

(6) Přídavek na dítě dále náleží podle odstavce 1 i v případě, kdy osoba a osoby s ní společně 

posuzované nemají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu1d), pokud 

jsou nezaopatřenými dětmi cizinců, kterým byla vydána alespoň na dobu devíti měsíců karta 

vnitropodnikově převedeného zaměstance73) nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného 

členského státu Evropské unie74) a jsou převedeni do obchodní společnosti nebo pobočky se sídlem na 

území České republiky, a těmto nezaopatřeným dětem a s nimi společně posuzovaným osobám bylo 

vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního 

předpisu68), a pokud tyto nezaopatřené děti a s nimi společně posuzované osoby mají na území České 

republiky zároveň bydliště.    
_________ 
71) § 21 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č…/2015 Sb. 
72) § 32b zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č…/2015 Sb. 
73) § 42k zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č…/2015 Sb. 
74) § 42m zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č…/2015 Sb.“. 

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7. 

 

CELEX 32014L0036 

CELEX  32014L0066 

Tato připomínka je zásadní. 

MPSV 

121 

K Části čtvrté - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

 

1. Požadujeme nové znění odstavce 2, podobně jako u přídavku na dítě. Oprávněnou osobou z hlediska 

příspěvku na úhradu potřeb dítěte je podle zákona č.  359/1999 Sb. nezletilé nezaopatřené dítě, proto je nutné 

upřesnit, že nárok na dávku bude mít toto dítě. 

 

3. Dále požadujeme doplnit nový novelizační bod, kterým bude novelizován § 61 odst. 6 zákona č. 359/1999 

Sb.  

V návaznosti na doplnění okruhu oprávněných osob v § 47o odst. 2 je nutné doplnit také úpravu místní 

příslušnosti krajské pobočky Úřadu práce České republiky v § 61 odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb., která by se 

měla v případě osoby pečující, která je cizincem, kterému byla vydána karta vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU, řídit místem 

pobytu této osoby na území České republiky a podpůrně místem sídla zaměstnavatele, u něhož je držitel 

Akceptováno. 
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karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance oprávněn k výkonu zaměstnání. 

Z uvedených důvodů požadujeme část čtvrtou uvést v tomto znění: 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

 

Čl. V 

 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 47o se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 71 a 72 zní: 

 

„(2) Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně 

také nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče cizinci, kterému byla vydána alespoň na dobu 

devíti měsíců karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance71) nebo karta vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského státu Evropské unie72)a je převeden do obchodní společnosti nebo pobočky se 

sídlem na území České republiky, jestliže tomuto dítěti bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na 

území České republiky podle zvláštního právního předpisu62)a toto dítě má na území České republiky zároveň 

bydliště. 

_________ 
71) § 42k zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č…/2015 Sb. 
72) § 42m zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č…/2015 Sb.“. 

 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

 

2. V § 61 odst. 6  se za slova „v § 47o odst. 1 písm. h)“  vkládají slova „a v § 47o odst. 2“. 
 

CELEX 32014L0066 

 

Tato připomínka je zásadní. 

MPSV 

122 

K části osmé - změna zákona o zaměstnanosti 

 
4, 52 K bodu 9 (§ 37a odst. 7 (nyní odst. 6) písm. a)   

Akceptováno. 
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Číslovku 12 požadujeme nahradit číslovkou 4. 

 

Odůvodnění: Jedná se o změnu v souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti provedenou zákonem č. 

203/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Tato připomínka je zásadní. 

MPSV 

123 

K bodu 12 (§ 87 odst. 1 a § 102 odst. 1) 

Novelizační bod 12 požadujeme upravit takto: 

 

„12. V § 87 odst. 1 a § 102 odst. 1 se slova „až r)“ nahrazují slovy „až s) a  v § 98a“. 

 

Odůvodnění: Podle § 98a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o zaměstnanosti“) se povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta 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 

práce. Doplněním § 98a do výše zmíněných ustanovení se upřesňuje informační povinnost zaměstnavatele podle 

ustanovení § 87 odst. 1 požadovaná zákonem o zaměstnanosti, a v návaznosti na to vedení příslušné evidence 

krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

MPSV 

124 

K bodu 25 (§ 96 odst. 3) 

Předkladatel navzdory našemu upozornění  ponechal v souvislosti s úpravou sezonního zaměstnání ve větě první 

za slovy „vyplývá, že“ slova „bez ohledu na rozsah práce“.  

Na odstranění těchto slov Ministerstvo práce a sociálních věcí trvalo již při přípravě dílčího legislativního 

podkladu zpracovaného pro předkladatele před rozesláním materiálu do meziresortního připomínkového řízení a 

zaslaného předkladateli elektronicky dne 26.8.2015, ve kterém také tuto úpravu provedlo. Uvedený požadavek 

MPSV byl ve zmíněném legislativním podkladu odůvodněn a předkladatel s ním souhlasil. V materiálu 

rozeslaném do meziresortního připomínkového řízení však tato požadovaná úprava provedena není. 

Slova „bez ohledu na rozsah práce“ proto požadujeme vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

MPSV 

125 

Části jedenácté - změna zákona o sociálních službách 

 

K  bodu 2 

Akceptováno. 
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Na konci textu písmene o) navrhujeme pro upřesnění doplnit slova „ , a je převeden do obchodní společnosti 

nebo pobočky se sídlem na území České republiky“.  

Jedná se o obdobnou úpravu, jaká byla provedena v návrhu změny zákona o státní sociální podpoře a zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Ministerstvo spravedlnosti 

MSP 

126 

1. K části první, čl. I bodu 5 (§ 21) 

Podle čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU,  o podmínkách vstupu a 

pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci, je třeba k žádosti o přijetí 

do členského státu předložit doklad prokazující, že sezónní pracovník má odpovídající zdravotní pojištění. 

V rozporu s tímto požadavkem však § 21 návrhu zákona nestanovuje obdobné použití § 31 odst. 6 zákona o 

pobytu cizinců, jenž svým významem odpovídá shora citovanému ustanovení směrnice. Požadujeme proto 

v označeném ustanovení za slovo „obdobně“ vložit slova „§ 31 odst. 6,“. 

Tato připomínka je zásadní   

Vysvětleno. 

MSP 

127 

6. K části první, čl. I bodům 18 a 20 [§ 37 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. h)] 

Ustanovení odst. 1 písm. b), podle něhož Ministerstvo vnitra zruší platnost víza vždy, když cizinec neplní na 

území účel, pro které bylo vízum uděleno, považujeme za nepřiměřené. V souladu s argumenty, jež předkladatel 

předestřel ve zvláštní části důvodové zprávy k § 37 odst. 2 písm. h) se domníváme, že mohou nastat výjimečné 

situace, kdy cizinec z objektivních důvodů nemůže plnit účel pobytu, přičemž nenalézáme dostatečné důvody 

pro ospravedlnění takovýchto výjimek pouze pro případy posuzování dřívějšího průběhu pobytu. Z tohoto 

důvodu požadujeme v § 37 odst. 1 na konci textu písm. b) doplnit slova „; to neplatí, pokud cizinec prokáže, že 

se jedná o neplnění účelu ze závažných důvodů a pro přechodnou dobu“. 

Tato připomínka je zásadní 

§ 37 odst. 1 písm. b) – 

vysvětleno, vysvětlení 

doplněno do důvodové 

zprávy. Připomínkové místo 

se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

§ 37 odst. 2 písm. h) – 

Vysvětleno. Připomínkové 

místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 

 

MSP 

128 

7. K části první, čl. I bodu 22 [§ 39 odst. 1 písm. b)] 

V návaznosti na argumenty předestřené v předchozí připomínce považujeme zrušení platnosti víza k pobytu nad 

90 dnů za účelem podnikání z důvodu neuskutečňování významné investice v souladu s podnikatelským 

záměrem bez zohlednění individuálních příčin za nepřiměřené. Požadujeme proto do předmětného ustanovení 

zapracovat výjimku vztahující se na případy, kdy je nesoulad s podnikatelským plánem způsoben objektivními 

příčinami, a kdy další setrvání cizince na území ČR může přispět k nápravě stávajících nedostatků, tj. 

k uskutečnění významné investice. 

Akceptováno jinak. 

Úprava § 39 byla z návrhu 

vypuštěna. 
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Tato připomínka je zásadní 

MSP 

129 

8. K části první, čl. I bodům 34 a 57 [§ 42l odst. 1 písm. a); § 42m odst. 4 písm. a) a § 46g odst. 1 písm. e)]  

Podle prvých dvou shora uvedených ustanovení je cizinec k žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance povinen předložit podle § 31 odst. 1 písm. d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na 

území. Podle posledního z uvedených ustanovení pak Ministerstvo vnitra platnost karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance, resp. karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu 

Evropské unie, zruší, pakliže její držitel nemá na území ČR zajištěno ubytování. Upozorňujeme, že směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU, o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na 

základě převedení v rámci společnosti, nestanovuje ve svém čl. 5 požadavek na předložení dokladu o pobytu ve 

smyslu § 31 odst. 1 písm. d), přičemž ani podle čl. 7 není jedním z důvodů pro zamítnutí žádosti nezajištění 

ubytování na území členského státu či dokonce nedoložení dokladu o takovémto ubytování. Čl. 8 pak tím spíše 

nestanovuje oprávnění státu odejmout povolení z důvodu uvedeného v § 46g odst. 1 písm. e) návrhu zákona. 

Požadujeme proto § 42l odst. 1 písm. a) upravit ve smyslu této připomínky a ustanovení § 46g odst. 1 písm. e) 

bez náhrady vypustit.     

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 

MSP 

130 

11. K části první, čl. I bodu 128 (§ 157 odst. 5) 

Upozorňujeme na chybu v návrhu znění shora označeného ustanovení, podle něhož se právnická či podnikající 

fyzická osoba dopustí naplněním znaků v tomto ustanovení obsažených skutkových podstat přestupku. Jelikož je 

odpovědnost za přestupky v českém právním řádu koncipována jakožto odpovědnost vztahující se toliko 

k fyzickým osobám, požadujeme v návětí označeného ustanovení nahradit slovo „přestupku“ slovy „správního 

deliktu“. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

MSP 

131 

12. K části první, čl. I bodu 132 [§ 158 odst. 1 písm. d) bodu 1] 

Upozorňujeme, že se den počátku omezení svéprávnosti shoduje se dnem nabytí právní moci rozsudku o 

omezení svéprávnosti, pročež považujeme uvádění prvního z uvedených údajů za nadbytečné. Dále 

konstatujeme, že za zcela jednoznačný nelze považovat v návrhu ustanovení užitý výraz „den ukončení omezení 

svéprávnosti“, z něhož zcela jednoznačným způsobem neplyne, zda se jím myslí datum faktického ukončení 

omezení svéprávnosti, jež by se do informačního systému cizinců zapisovalo ex post, či zda má jít o a priori 

stanovený předpoklad data ukončení stávajícího omezení.  

Ze shora uvedených důvodů požadujeme vypustit z návrhu uvedeného ustanovení slova „den počátku a den 

ukončení omezení svéprávnosti“, a na konec ustanovení doplnit slova „a den, kdy došlo k ukončení omezení 

Akceptováno. 
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svéprávnosti“.   

Tato připomínka je zásadní  

MSP 

132 

13. K části první, čl. I bodům 137 a 139 [§ 163 odst. 1 písm. j), § 164 odst. 1 písm. d) a § 167 odst. 1 písm. 

a)] 

V návrhu uvedených ustanovení je stanoveno oprávnění v nich vypočtených subjektů vyžadovat výpisy a opisy 

z evidence Rejstříku trestů pro posouzení trestní zachovalosti. Upozorňujeme, že podle § 174 odst. 1 písm. a) 

zákona o pobytu cizinců se za trestně zachovalého považuje cizinec, který nemá ve výpisu z evidence Rejstříku 

trestů záznam, že byl pravomocně odsouzen za spáchání trestného činu. V návaznosti na právě citované 

ustanovení je pak v odst. 2 téhož paragrafu stanoveno oprávnění příslušného orgánu vyžádat si za účelem 

doložení trestní zachovalosti výpis z evidence Rejstříku trestů.  

Pro zachování terminologické jednoty předpisu požadujeme, aby v označených ustanoveních zmiňovaná 

oprávnění byla omezena na možnost vyžadovat výpis z Rejstříku trestů, jakož i namísto termínu „posouzení 

trestní zachovalosti“ použít předpisem již užívaný pojem „doložení trestní zachovalosti“. 

Tato připomínka je zásadní 

Upraveno jinak. 

 

Ustanovení § 163 odst. 1 

písm. j), § 164 odst. 1 písm. 

d) a § 167 odst. 1 písm. a) 

zůstanou beze změny. 

 

Oprávnění vyžadovat opis 

z evidence přestupků budou 

upravena v § 163 odst. 2 

písm. g), § 164 odst. 2 písm. 

f) a § 167 odst. 1 písm. o). 

MSP 

133 

14. K části první, čl. I bodu 144 (§ 169 odst. 3)  

Nesouhlasíme s použitím výrazu „tlumočníka splňujícího podmínky podle zákona o znalcích a tlumočnících“. 

Skutečnost, zda osoba splňuje podmínky pro výkon tlumočnické činnosti podle zákona o č. 36/1967 Sb., o 

znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, může být předmětem posouzení pouze tímto zákonem 

stanovených správních orgánů, jež jsou přitom nadáni jistou mírou správního uvážení. Takovéto posouzení však 

nelze požadovat po cizinci, jenž není k takovému posouzení kompetentním správním orgánem, a po němž nadto 

nelze ani spravedlivě požadovat, aby znal podrobnosti českého právního řádu, a aby sám hodnotil, zda určitý 

tlumočník splňuje podmínky stanovené zákonem o znalcích a tlumočnících.  

Vzhledem ke shora uvedené skutečnosti navrhujeme nahradit slova „splňujícího podmínky zákona o znalcích a 

tlumočnících“ slovy „zapsaného v seznamu znalců a tlumočníků vedeného podle zvláštního právního předpisu“. 

Pro případ, že předkladatel usoudí, že splnění takové podmínky není ve všech případech možné, požadujeme, 

aby byl v zákoně stanoven výčet podmínek, jež by měl tlumočník poskytující tlumočnické služby podle § 169 

návrhu zákona splňovat.   

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

MSP 

134 

15. K části první, čl. I bodům 145 a 147 [§ 169i odst. 3 a § 171 písm. c)] 

Podle návrhu § 169i odst. 3 by mělo odůvodnění rozhodnutí o neudělení, resp. zrušení víza v případech, kdy 

Akceptováno, písmeno c) v § 

171 bylo bez náhrady 
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k jeho vydání dojde na základě utajovaných informací, obsahovat pouze uvedení skutečnosti, že důvodem 

neudělení víza nebo rozhodnutí je ohrožení bezpečnosti státu. Tuto úpravu považujeme ve spojení s vyloučením 

soudního přezkumu za nepřiměřenou a rozpornou s požadavkem na přezkoumatelnost rozhodovací činnosti 

správních orgánů. Požadujeme proto písm. c) v § 171 bez náhrady zrušit. 

Tato připomínka je zásadní 

vypuštěno. 

MSP 

135 

19. K části třinácté, čl. XV (§ 27 odst. 2) 

Vzhledem ke skutečnosti, že důvody pro zajištění cizince podle § 27 odst. 1 zákona o Policii České republiky 

nejsou obsahově totožné s důvody pro vydání rozhodnutí o zajištění podle § 124 odst. 2 zákona o pobytu cizinců, 

nesouhlasíme s možností zajistit cizince na základě všech důvodů stanovených v § 27 odst. 1 zákona o Policii 

České republiky do doby vydání rozhodnutí o zajištění cizince podle zákona o pobytu cizinců. Požadujeme proto 

podmínit oprávnění Policie ČR zajistit cizince do vydání rozhodnutí o zajištění cizince existencí důvodného 

podezření, že v daném případě existují důvody podle § 124 odst. 1 zákona o pobytu cizinců. 

Tato připomínka je zásadní     

Akceptováno jinak 

MSP 

136 

20. Připomínka nad rámec zákona – k § 134 odst. 1 a § 138 odst. 1 zákona o pobytu cizinců 

Přestože výkon zajištění cizince v zařízení nelze považovat za sankční opatření, dochází jím k podstatnému 

omezení základních práv a svobod cizince. V této souvislosti nepovažujeme za přiměřené, a tím ani za 

odůvodněné omezení možnosti kontaktu zajištěného cizince s osobami blízkými, jež se v současné době omezuje 

na právo přijímat dvakrát týdně návštěvy po dobu trvání jedné hodiny, jež je stanoveno v § 144 odst. 1 zákona o 

pobytu cizinců. Za současné úrovně rozvoje telekomunikační techniky máme za to, že existují vhodnější 

způsoby, jimiž může být realizováno právo cizince na rodinný život, jakož i právo na získávání a vyhledávání 

informací, jež jsou stanovena v čl. 10 odst. 2 a čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Požadujeme proto 

umožnit cizincům umístěným v „detenčních“ zařízeních přístup k internetu, pročež navrhujeme v § 134 odst. 1 

zákona o pobytu cizinců na konci písm. h) nahradit tečku čárkou a doplnit do předmětného ustanovení nové 

písm. i), jež bude znít: „umožní pravidelný přístup k službám elektronických komunikací.“. V návaznosti na tuto 

změnu dále požadujeme doplnit na konci § 138 odst. 1 zákona o pobytu cizinců nové písm. m), jež bude znít 

„určí časový rozvrh pro zajištění přístupu k službám elektronických komunikací.“. 

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 

 

MSP 

137 

21. Připomínka nad rámec zákona – k § 136 odst. 3 písm. c) zákona o pobytu cizinců 

V návaznosti na argumenty předestřené v předchozí připomínce dále požadujeme z § 136  

odst. 3 písm. c) zákona o pobytu cizinců bez náhrady vypustit slova „nebo elektronické komunikační zařízení,“.  

ROZPOR. 

Neakceptováno. 
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Tato připomínka je zásadní  

MSP 

137a 

Požadujeme, aby byl změněn text příslušného novelizačního bodu do následující podoby: 

  

„§ 148 

(1) Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu zajištění cizince v zařízení a při poskytování 

ubytování ubytovanému cizinci, vykonává krajské státní zastupitelství, v jehož obvodu se zařízení nachází. 

(2) Při výkonu dozoru je krajské státní zastupitelství oprávněno 

a) v kteroukoliv dobu navštěvovat zařízení a vstupovat do všech prostor, kde se mohou zdržovat a kde jsou 

ubytovaní cizinci, 

b) hovořit s cizinci zpravidla za účasti tlumočníka bez přítomnosti jiných osob; provozovatel vždy umožní tento 

pohovor v místnosti k tomu určené, ledaže by státní zástupce k němu přivolil jinde, 

c) žádat od zaměstnanců provozovatele a od policie v zařízení potřebná vysvětlení, předložení spisů a jiných 

písemností týkajících se zajištění cizinců, které jsou v zařízení k dispozici, a 

d) prověřovat, zda postupy provozovatele a policie v zařízení, týkající se výkonu zajištění cizinců a poskytování 

ubytování ubytovaným cizincům, odpovídají zákonům a jiným právním předpisům. 

(3) Krajské státní zastupitelství je při výkonu dozoru oprávněno vydávat provozovateli příkazy 

k zachování právních předpisů. Krajské státní zastupitelství je oprávněno též nařídit, aby cizinec, který je v 

zařízení držen nezákonně, byl ze zařízení ihned propuštěn. Provozovatel zařízení je povinen tyto příkazy provést 

bez zbytečného odkladu. 

(4) Ustanovením odstavců 1 až 3 není dotčen dozor prováděný podle jiných právních předpisů.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstavec 3 neakceptován. 

ROZPOR. 

MSP 

138 

1. Připomínka nad rámec návrhu zákona – zavedení institutu „videokonferencí“ 

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zavedení institutu tzv. „videokonferencí“ v rámci soudního řízení správního 

v řízeních týkajících se zákona o pobytu cizinců a zákona č. 325/1999 Sb.,      o azylu, ve znění pozdějších 

předpisů. Návrh zdůvodňujeme následovně: 

Akceptováno se změnami.  
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Navrhovaná změna zákona má primárně za cíl upravit stávající legislativu ve prospěch účastníků řízení, zejména 

žalobců (tj. osob žádajících mezinárodní ochranu nebo osob, na které se vztahuje zákon o pobytu cizinců). 

Navrhovaná právní úprava totiž zavádí do soudního řízení správního možnost zajistit účast žalobce a jiných osob 

na jednání pomocí videokonferenčního zařízení. To inter alia umožní, aby se rozhodování ve věcech cizineckých 

a azylových vedlo rychle a efektivně.  

Jakkoliv zpracovatelem předkládaný návrh právní úpravy nezasahuje do zákona o azylu, je Ministerstvo 

spravedlnosti toho názoru, že oba druhy řízení (tj. jak řízení ve věcech pobytu cizinců, tak i řízení o udělení 

mezinárodní ochrany) si jsou velice blízká, pročež je vhodné a účelné institut videokonferencí upravit v obou 

zákonech. V důsledku tzv. „uprchlické krize“ lze totiž legitimně očekávat nárůst nápadu ve věci azylového řízení 

a řízení ve věcech pobytu cizinců. Modelově se jedná o případy, kdy jsou na dálnici zadržena vozidla se 

značným počtem běženců, kteří neoprávněně vstoupili do Schengenského prostoru. 

Zavedení videokonferencí by v souvislosti s předpokládaným nárůstem věcí v této oblasti mohlo významný 

způsobem přispět k zefektivnění a zrychlení daného řízení, bez toho aniž by bylo nutné personálně posilovat 

správní soudy, což by si kladlo nemalé finanční nároky na státní rozpočet.  

Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že prozatím se nejeví jako vhodné upravit institut videokonferencí v rámci 

soudního řádu správního. Takováto změna si totiž žádá důkladné analýzy. Tím by také byl zmařen základní 

smysl navrhované právní úpravy, který spočívá i v reakci na současnou tzv. „uprchlickou krizi“ a specificky cílí 

na rychlé a efektivní řešení důsledků s touto krizí spojených z pohledu správního soudnictví. Navíc není 

postaveno najisto, zdali by použití videokonferencí bylo smysluplné i v jiných soudních řízeních správních, která 

se v drtivé většině odehrávají bez nařízení jednání.  

Možnost používat videokonference v rámci soudních řízení je obvyklá i v jiných členských státech EU (např. ve 

Švédsku, Velké Británii, Rakousku atd.). V civilních přeshraničních případech vyplývá pro členské státy EU 

přímo z unijního práva. V trestním řízení je zakotvena v § 111a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním, ve znění pozdějších předpisů.  Jinak řečeno jedná se o etablovaný institut, jehož využití by v praxi 

nemělo činit žádné potíže.  

Využití videokonferencí v rámci azylového řízení a řízení o pobytech cizinců vyžaduje legislativní změny. 

Konkrétně se jedná o úpravu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. Nicméně zavedení videokonferencí v rámci 

azylových řízení a řízení o pobytech cizinců nevyžaduje rozsáhlejší legislativní úpravy dotčených předpisů. 

Zavedení videokonferencí ve věcech azylového řízení a řízení ve věcech pobytu cizinců nebrání ani unijní právo. 
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Co se praktické realizace týče, navrhované rozšíření využití videokonference by využilo stávající kapacity 

krajských soudů, u kterých jsou již videokonference používány zejména v rámci trestního řízení. Využití 

videokonferencí ve výše navrhovaném rozsahu by předpokládalo vybavení zařízením pro videokonferenci 

vybrané zřízení (např. ZZC Bělá-Jezová) a i dovybavení některých krajských soudů. Nicméně lze předpokládat 

rychlou návratnost takovéto investice, a to díky ušetřeným nákladům na straně Ministerstva vnitra a Policie 

České republiky za transport a doprovod účastníků řízení a jiných osob na jednání soudu. 

Z výše uvedených důvodů navrhujeme následující změny: 

(i) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů: 

1. § 33a zní:  

„§ 33a 

(1) Přítomnost žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo jiných osob u jednání soudu může být zajištěna i 

prostřednictvím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku (dále jen „videokonferenční zařízení“). Použitím 

videokonferenčního zařízení nesmí dojít ke zkrácení práv účastníků řízení. 

      (2) Je-li přítomnost žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo jiných osob u soudu zajišťována 

prostřednictvím videokonferenčního zařízení, ověří po dohodě s předsedou senátu jejich totožnost zaměstnanec 

soudu, věznice, ministerstva nebo provozovatele anebo příslušník nebo zaměstnanec policie, pokud k tomu byl 

pověřen předsedou senátu, ředitelem věznice, pověřeným zaměstnancem ministerstva, vedoucím příslušného 

zařízení nebo vedoucím příslušníkem policie v zařízení. Tento zaměstnanec nebo příslušník je po celou dobu, 

co je zajišťována přítomnost žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo jiných osob prostřednictvím 

videokonferenčního zařízení, přítomen na místě, kde se nachází dotčená osoba. 

      (3) Předseda senátu poučí před zahájením jednání žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo osobu, jejíž 

přítomnost je zajišťována prostřednictvím videokonferenčního zařízení, jakož i ostatní účastníky řízení, o 

způsobu zajišťování účasti na jednání prostřednictvím videokonferenčního zařízení. 

      (4) Kdykoli v průběhu zajišťování přítomnosti u jednání soudu prostřednictvím videokonferenčního zařízení 

může žadatel o udělení mezinárodní ochrany nebo osoba, jejíž přítomnost je zajišťována prostřednictvím 

videokonferenčního zařízení, vznášet námitky proti kvalitě obrazového nebo zvukového přenosu. O námitce 

soud rozhodne neprodleně. Je-li námitka důvodná, učiní předseda senátu kroky k nápravě a není-li náprava 
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možná, nebo je-li spojena se značnými obtížemi, bude jednání odročeno. 

      (5) O každém úkonu prováděném prostřednictví videokonferenčního zařízení je pořizován zvukový a 

obrazový záznam, který je součástí spisu nebo je ve spisu uvedeno, kde je uložen.“. 

2. V § 46a odst. 6 se na konci odstavce 6 doplňuje věta: 

„§ 33a se použije obdobně.“. 

3. V § 73 odst. 5 se na konci odstavce 5 doplňuje věta: 

„§ 33a se použije obdobně.“. 

 

 

(ii) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů: 

Za § 172 vložit nový § 172a, který zní:  

„§ 172a 

      (1) Přítomnost cizince nebo jiných osob u jednání soudu může být zajištěna i prostřednictvím technického 

zařízení pro přenos obrazu a zvuku (dále jen „videokonferenční zařízení“). Použitím videokonferenčního zařízení 

nesmí dojít ke zkrácení práv účastníků řízení. 

      (2) Je-li přítomnost cizince nebo jiných osob u soudu zajišťována prostřednictvím videokonferenčního 

zařízení, ověří po dohodě s předsedou senátu jejich totožnost zaměstnanec soudu, věznice, ministerstva nebo 

provozovatele anebo příslušník nebo zaměstnanec policie, pokud k tomu byl pověřen předsedou senátu, 

ředitelem věznice, pověřeným zaměstnancem ministerstva, vedoucím příslušného zařízení nebo vedoucím 

příslušníkem policie v zařízení. Tento zaměstnanec nebo příslušník je po celou dobu, co je zajišťována 

přítomnost cizince nebo jiných osob prostřednictvím videokonferenčního zařízení, přítomen na místě, kde se 

nachází dotčená osoba. 

      (3) Předseda senátu poučí před zahájením jednání cizince nebo osobu, jejíž přítomnost je zajišťována 
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prostřednictvím videokonferenčního zařízení, jakož i ostatní účastníky řízení, o způsobu zajišťování účasti na 

jednání prostřednictvím videokonferenčního zařízení. 

      (4) Kdykoli v průběhu zajišťování přítomnosti u jednání soudu prostřednictvím videokonferenčního zařízení 

může cizinec nebo osoba, jejíž přítomnost je zajišťována prostřednictvím videokonferenčního zařízení, vznášet 

námitky proti kvalitě obrazového nebo zvukového přenosu. O námitce soud rozhodne neprodleně. Je-li námitka 

důvodná, učiní předseda senátu kroky k nápravě a není-li náprava možná, nebo je-li spojena se značnými 

obtížemi, bude jednání odročeno. 

      (5) O každém úkonu prováděném prostřednictví videokonferenčního zařízení je pořizován zvukový a 

obrazový záznam, který je součástí spisu nebo je ve spisu uvedeno, kde je uložen.“. 

Tato připomínka je zásadní 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

MZD 

139 

1. K části první čl. I bodu 89: 

 

V navrhovaném znění § 87e odst. 1 písm. c) požadujeme nahradit slova „pro osoby se zdravotním 

pojištěním“ slovy „pro osoby se zdravotním postižením“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

 

Dané ustanovení má zřejmě zahrnovat právě osoby, které jsou zátěží mj. pro systém dávek pro osoby se 

zdravotním postižením, jakožto jeden ze subsystémů sociálního zabezpečení, vedle dalšího subsystému, a to 

dávek v hmotné nouzi, který je rovněž zmíněn. Nedomníváme se, že záměrem předkladatele bylo 

posuzování toho, zda je některá osoba „neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním 

pojištěním“. Pokud je pojištěnec (cizinec) účasten veřejného zdravotního pojištění, pak je oprávněn v mezích 

právních předpisů čerpat zdravotní služby, které jeho zdravotní stav vyžaduje, a není obvyklé, že by bylo 

posuzováno, zda případně představuje pro tento systém „zátěž“, popř., zda je tato zátěž „odůvodnitelná“ či 

nikoliv. 

Akceptováno. 

(Chyba opravena.) 
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Ministerstvo zemědělství 

MZE 

140 

1. Připomínka k důvodové zprávě:  

 

S ohledem na aktuálnost problematiky cizinců (migrantů) na území České republiky navrhujeme doplnit 

důvodovou zprávu o zdůvodnění navrhované úpravy zejména tam, kde jsou zaváděny nové povinnosti pro 

cizince. 

 

Řádné zdůvodnění postrádáme například v případě novelizačního bodu č. 119, který stanovuje, že cizinec je 

povinen se v ubytovacích prostorách podílet  

na udržování hygienického standardu stanoveného vnitřním řádem zařízení, v němž se ubytovací prostory 

nacházejí. Z odůvodnění tohoto novelizačního bodu plyne, že se cizinec musí podílet na údržbě daného 

zařízení. Z předkládaného textu v jeho komplexnosti tak není zřejmé, jaké konkrétní povinnosti jsou  

pro cizince zaváděny, tedy zda se pouze musí chovat v souladu s hygienickými standardy nebo zda musí 

„pracovat“ na údržbě daného zařízení (např. provádět úklid zařízení a v jakém rozsahu).  

 

Problematicky působí rovněž konstatování v důvodové zprávě, že zavedení této povinnosti je v podstatě 

nutné proto, že „chybí obdoba ustanovení § 48 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu“.  

 

Připomínku nedostatečného zdůvodnění navrhované úpravy uplatňujeme rovněž ve vztahu k dalším 

novelizačním bodům. Příkladem lze uvést novelizační body 1, 4, 14, 15, 16, 39, 54 a 55, 60, 61, 66, 67, 143, 

53, 68, 71 až 76, 80, 101  

až 107, 112 a 113, 123, 124, 126 až 130, 132 a 133, 136 až 139, 141  

a 142. Rovněž postrádáme dostatečné zhodnocení souladu těchto navrhovaných změn s ústavními principy a 

mezinárodními závazky ČR. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Důvodová zpráva bude 

doplněna. 

 

Připomínkové místo souhlasí 

se způsobem vypořádání. 

 

Ministerstvo zahraničních věcí 

MZV 

141 
3. k bodu 144, § 169 odst. 1  

MZV požaduje v § 169 odst. 1, ve větě první, vypustit slova „pohovoru a“. Návrh textu první věty uvedeného 

ustanovení by pak zněl takto: 

Akceptováno. Připomínkové 

místo s úpravou souhlasí. 
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„(1) Zastupitelský úřad je v řízení vedeném podle tohoto zákona oprávněn jednat vůči cizinci i v jiném než 

českém jazyce, aniž by tím bylo dotčeno jeho právo na tlumočníka, a to včetně provedení výslechu.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Navrhovaný text nežádoucím způsobem rozšiřuje právo na tlumočníka i na řízení o dlouhodobých vízech, 

případně i na řízení o krátkodobém vízu, jde-li o rodinného příslušníka občana EU. Na tato řízení se však 

nevztahuje část druhá a třetí správního řádu.  

Aplikace práva na tlumočníka ve smyslu § 16 odst. 3 správního řádu by znamenala zvýšení administrativní 

zátěže ZÚ. Muselo by se postupovat stejně jako v případě výslechu účastníka v řízení o povolení k 

dlouhodobému a trvalému pobytu (usnesení o ustanovení tlumočníka, slib tlumočníka). 

Stávající praxe je taková, že ZÚ v souladu s platnou metodikou informují prostřednictvím internetových stránek 

žadatele o dlouhodobé vízum o tom, že ZÚ může provést pohovor a že záznam z pohovoru bude pořízen v 

češtině. Žadatel, pokud český jazyk neovládá, by měl zvážit zajištění osoby, která mu záznam přetlumočí. Tato 

praxe je zcela vyhovující. 

MZV 

142 
4. k bodu 145, § 169b odst. 2 písm. b) 

MZV požaduje výslovně upravit způsoby sdělení jiné  adresy pro doručování. Navrhuje následující znění tohoto 

ustanovení: 

„b) jiná adresa sdělená správnímu orgánu písemně nebo elektronicky pro účely doručování v řízení.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění :  

MZV má za to, že je nutné výslovně stanovit  způsob sdělení jiné adresy pro doručování, aby se v praxi zamezilo 

pochybnostem, které by mohly vyvstat při jiném (např. pouhém ústním) sdělení adresy pro doručování. 

Vzhledem k tomu, že řádné doručení listin v řízení dle tohoto zákona i v řízeních podle zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění, má zcela zásadní význam a může mít řadu zákonem stanovených následků, je nutné 

zajistit, aby doručování proběhlo řádně a bez jakýchkoli pochybností. To by nebylo možné, pokud by zde 

existovala možnost vzniku pochybností ohledně doručovací adresy, které by mohl žadatel (resp. účastník řízení) 

následně uplatnit s odkazem na to, že nebylo řádně doručeno, neboť správnímu orgánu byla ústně sdělena jiná 

adresa, aniž by o tom existoval jakýkoliv důkaz.  

Akceptováno jinak.  

Doplňuje se slovo „písemně“ 

a v důvodové zprávě se uvádí 

vysvětlení, že elektronické 

podání je vždy současně také 

písemným podáním. 

Připomínkové místo 

s úpravou souhlasí. 

MZV 

143 
5. k bodu 145, § 169b odst. 4     

Pokud má ustanovení § 169b odst. 4 na mysli doručování písemností na ZÚ datovou schránkou, MZV požaduje 

toto ustanovení z návrhu zákona vypustit. 

Akceptováno jinak. 

Podle úpravy bude 

zastupitelský úřad provádět 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Podle tohoto ustanovení mají ZÚ provádět konverzi dokumentů z moci úřední (pomocí Czechpoint@Office). Z 

hlediska MZV není zřejmé, jak se daný dokument dostane na ZÚ - zda pomocí spisové služby mezi ústředím 

MZV a ZÚ, datovou schránkou mezi MV a ústředím MZV. Pokud je míněna tato cesta, přibude neúměrně práce 

pracovníkům MZV, kteří přijímají dokumenty zaslané datovou schránkou, a přibude neúměrně práce také 

konzulárním pracovníkům na ZÚ, kteří budou pracovat se systémem Czechpoint@Office. K danému postupu by 

bylo třeba sepsat metodiku, navýšit počet pracovníků jak na příslušném odborném útvaru MZV, tak na 

konzulárních úsecích ZÚ a tyto pracovníky vyškolit. Proto MZV navrhuje tuto konverzi dokumentů na ZÚ 

neprovádět a dokumenty z MZV na ZÚ zasílat nadále poštou. 

autorizované konverze 

dokumentů pouze v případě, 

kdy to bude technicky 

možné. 

 

MZV 

144 
6. k bodu 145, § 169c odst. 2 

V navrhovaném znění  ustanovení § 169c odst. 2, ve  větě první požaduje MZV: 

a) výslovně stanovit povinnost žadatele podat žádost v úředních hodinách stanovených pro daný typ žádosti,  

b) precizněji specifikovat obsah pojmu „osobní podání“, resp. „doručení žádosti“; za tímto účelem žádá nahradit  

slovo „doručí“ níže navrhovaným textem: 

„(2) Osobním podáním žádosti se pro účely tohoto zákona rozumí jednání žadatele, při kterém se žadatel 

osobně dostaví v úředních hodinách k tomu stanovených ke správnímu orgánu, u kterého má být podle 

tohoto zákona žádost  podána, a předloží žádost za účelem jejího posouzení z hlediska přípustnosti podle § 

169f , ve formě stanovené tímto zákonem.“ 

Tato  připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění :  

ZÚ podle tohoto zákona vykonávají správní činnosti, resp. úkony, které se liší svojí administrativní náročností. 

Tato skutečnost se promítá do organizace práce ZÚ, jejímž vyjádřením vůči veřejnosti je stanovení úředních 

hodin. ZÚ mají obdobně jako jiné správní úřady stanovené úřední hodiny pro jednotlivé typy/druhy 

činností/úkonů, což je zásadní předpoklad pro efektivní výkon státní správy na daném úseku. Organizace práce je 

jedním z hlavních aspektů řádného a efektivního výkonu správní činnosti.  

Efektivní uplatnění rozvrhu úředních hodin je primárně stanoveno ve prospěch žadatelů (resp. účastníků řízení) 

tak, aby byly zajištěny předvídatelnost dalšího správního řízení i rovný přístup k žadatelům. Je tak nezbytné 

zakotvit jako předpoklad pro splnění podmínky osobního podání žádosti to, že žádost je podána v úředních 

hodinách stanovených pro výkon dané správní činnosti – přijímání žádostí o daný typ pobytového oprávnění. 

(Pozn.: V praxi jsou obvykle úřední hodiny vízového úseku ZÚ rozděleny na úřední hodiny pro příjem žádostí o 

Akceptováno jinak.  

 

Připomínkové místo souhlasí 

s následujícím zněním § 

169/2: 

 

(2) Osobním podáním žádosti 

se pro účely tohoto zákona 

rozumí jednání žadatele, při 

kterém se žadatel osobně 

dostaví ke správnímu orgánu, 

u kterého má být žádost 

podána, a před úřední 

osobou určenou k přijetí 

žádosti projeví vůli žádost 

podle tohoto zákona ve formě 

stanovené tímto zákonem 

podat. Povinnost osobního 

podání žádosti se nevztahuje 

na procesně nezpůsobilého 

žadatele; za tohoto žadatele 

je povinen podat žádost 

osobně jeho zákonný 

zástupce.     
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krátkodobá víza, žádostí o dlouhodobá víza, žádostí o dlouhodobý pobyt a žádostí o trvalý pobyt.) 

Z dosavadní praxe MZV a ZÚ vyplývá, že v rámci snahy předcházet budoucím soudním sporům je nezbytné 

zcela jednoznačně stanovit, co má zákonodárce na mysli termínem „osobní podání žádosti“. Je zřejmé, že 

předpokládaného účelu (osobní přítomnost žadatele u posouzení žádosti z hlediska její přijatelnosti a případné 

odstranění nedostatků na místě) lze dosáhnout pouze tím, že se žadatel osobně dostaví na vízový úsek ZÚ a 

předloží žádost pracovníkovi určenému dle rozvrhu práce k přijímání daného typu žádosti (nikoliv např. 

do podatelny, jak se v současnosti na některých ZÚ stává), a to v úředních hodinách stanovených pro příjem 

daného typu žádosti. Žadatel tak bude přítomen prověření žádosti ze strany ZÚ, aby bylo možné posoudit 

přijatelnost žádosti či způsobilost žádosti zahájit správní řízení a postupovat dále v souladu s výsledky tohoto 

zjištění. Rovněž pouze osobní přítomnost žadatele při předání žádosti může umožnit vyřešit na místě 

odstranitelné vady podání. Prosté doručení žádosti (byť osobně) na ZÚ dostatečně nespecifikuje obsah termínu 

„osobní podání“.  

 

Současně byla doplněna 

důvodová zpráva o 

informaci, že o osobní 

podání žádosti se nejedná, 

je-li žádost osobně doručena 

správnímu orgánu do 

podatelny, a bylo doplněno 

zmocňovací ustanovení pro 

MZV k vydání vyhlášky 

stanovující doby, ve kterých 

lze činit určitá podání. 

MZV 

145 
7. k bodu 145, § 169c odst. 4  

MZV požaduje v § 169c odst. 4, v první větě vypustit slova „z důvodu na vůli cizince nezávislých“ a na konec 

poslední věty tohoto odstavce doplnit text „a to zejména v případech, pokud je cizinec nebo jeho zaměstnavatel 

účastníkem vládou schváleného programu“. 

Předmětné ustanovení by pak znělo takto:  

„(4) Zastupitelský úřad nebo ministerstvo může v odůvodněných případech od povinnosti osobního 

podání žádosti upustit, pokud cizinec důvody pro upuštění od povinnosti osobního podání žádosti 

současně s doručením žádosti uvede a doloží. Upuštění od povinnosti osobního podání žádosti může 

zastupitelský úřad prohlásit také bez uvedení důvodů cizincem, jsou-li mu důvody podle věty první známy 

z jeho úřední činnosti, nebo může prohlásit na své úřední desce, že od povinnosti osobního podání žádosti 

upouští pro neurčitý počet řízení v budoucnu, a to zejména v případech, pokud je cizinec nebo jeho 

zaměstnavatel účastníkem vládou schváleného programu.“ 

 Tato připomínka je zásadní. 

  

Odůvodnění: 

MZV má za to, že stejně jako ve stávajícím textu zákona je žádoucí, aby ustanovení obsahovalo oprávnění 

správního orgánu upustit od povinnosti osobního podání „v odůvodněných případech“, tj. bez pokusů o bližší 

vymezení tohoto neurčitého pojmu. Nejvyšší správní soud ve svých rozhodnutích č.j. 9 Aps 6/2010-106 a 6 Azs 

77/2015 konstatoval, že každé posouzení žádosti o upuštění od osobního podání žádosti závisí na úvaze ZÚ, 

který by měl při svém rozhodování zohlednit všechny v daném čase a v dané zemi existující podstatné okolnosti. 

Institut upuštění od osobního podání zakládá právo ZÚ na základě správního uvážení posoudit každou 

individualizovanou žádost.  

Akceptováno. Připomínkové 

místo s úpravou souhlasí. 
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Jestliže navrhovatel zákona nechce jít cestou taxativního výčtu případů, kdy správní orgán vyhoví žádosti o 

upuštění od osobního podání, je lepší, aby zákon obsahoval oprávnění správního orgánu rozhodnout pouze na 

základě vlastního uvážení.  

Z tohoto důvodu MZV navrhuje, aby i z důvodové zprávy na straně 165 byla vypuštěna pasáž, která naznačuje, v 

jakých případech může správní orgán vyhovět žádosti o upuštění od osobního podání. Důvody upuštění mohou 

být různorodé, nicméně právní úprava demonstrativně nastiňuje charakter důvodů na straně cizince poukazem na 

důvody nezávislé na vůli cizince (např. z důvodu závažných zdravotních problémů). Nemusí se však striktně 

jednat jen o takové důvody, ale i o ty, které se svou povahou a závažností takovým důvodům přibližují (např. v 

případech žádostí na ZÚ velká vzdálenost apod.). 

MZV 

146 
8. k bodu 145, § 169d 

MZV požaduje na konec věty první tohoto ustanovení doplnit slova „o udělení dlouhodobého víza nebo žádosti o 

povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, včetně formy zápisu žadatele k takovémuto podání“. Druhou 

větu tohoto ustanovení MZV požaduje nahradit touto větou:  „Zastupitelský úřad umožní cizinci osobní podání 

žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo žádosti o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v termínu, 

který mu pro žádané pobytové oprávnění stanovil.“ 

Celé ustanovení § 169d by tedy znělo takto: 

„Zastupitelský úřad může stanovit povinnost předem si sjednat termín osobního podání žádosti o udělení 

dlouhodobého víza nebo žádosti o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, včetně formy zápisu 

žadatele k takovémuto podání. Zastupitelský úřad umožní cizinci osobní podání žádosti o udělení 

dlouhodobého víza nebo žádosti o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v termínu, který mu pro 

žádané pobytové oprávnění stanovil.“ 

Tato  připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Toto ustanovení je ve větě první v zásadě shodné se současným zněním § 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců, 

které se současně zruší. Je zejména upřesněno, že se jedná o osobní formu podání žádosti o pobytové oprávnění 

cizincem (žadatelem). Ve větě druhé se ruší 30-ti denní lhůta pro termín návštěvy ZÚ. 

Zásada osobního podání žádosti cizincem na ZÚ posiluje bezpečnostní atributy celého procesu již při jeho 

zahájení, tedy před tím, než žádost ZÚ zašle MV. Bez  ní by podání žádosti na ZÚ, nikoliv například přímo 

(poštou) MV, pozbylo zcela svůj smysl. Jedině osobní přítomností cizince na ZÚ lze včas a hospodárně zajistit v 

cizině dostupné podklady pro zjištění skutečného stavu věci, na jehož základě po správním uvážení MV  

rozhodne o jeho pobytu na území České republiky. Nutno připomenout, že se nejedná jen o bezpečnost našeho 

státu, ale celého schengenského prostoru, neboť dlouhodobá víza a povolení k pobytu mohou sloužit i pro 

Akceptováno. Připomínkové 

místo s úpravou souhlasí. 
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cestování do dalších schengenských zemí. To je při neexistenci kontrol na vnitřních hranicích velmi důležité.  

Bez osobní přítomnosti cizince na ZÚ nelze účinně hned od počátku řízení zkontrolovat identitu žadatele, resp. 

prověřit záměry jeho pobytu v ČR a skutečnosti tvrzené a dokládané v žádosti a jejich písemných náležitostech. 

Podvody v identitě cizinců a snahy zprostředkovatelů migrace zabránit faktickému kontaktu ZÚ s cizincem před 

jeho příjezdem do schengenského prostoru jsou tradičně standardními nástroji organizovaného zločinu, který 

se zabývá obchodováním s lidmi čistě za účelem nelegálních zisků. Ve stále větší míře ovšem slouží 

obchodovaní cizinci novodobým otrokářům k dalším formám organizované kriminality, například výrobě a 

distribuci narkotik či padělků zboží. Všeobecným bezpečnostním rizikem pro demokratické státy jsou pak snahy 

teroristických organizací o infiltraci do schengenského prostoru. Zejména zde mají prověrky identity cizince a 

jeho skutečných záměrů výslechem či pohovorem zásadní význam právě na začátku řízení, dokud se ještě 

nachází v cizině.    

Normativní text v novém samostatném ustanovení zákona lépe upravuje oprávnění ZÚ vyžadovat objednání na 

určitý den a hodinu pro podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu za požadovaným účelem 

pobytu. V zákoně je tak zpřesněna dosavadní úprava existence objednávkového systému na ZÚ. ZÚ stanoví 

termín podání žádosti podle svých aktuálních možností, nikoliv obecně ve všech případech do 30-ti dnů. Naopak 

delší časový úsek povede k většímu množství volných termínů na ZÚ ve zdrojových zemích migrace. 

V důsledku větší flexibility pro ZÚ se zvyšuje počet neobsazených termínů například pro rodinné příslušníky 

cizinců, kteří již na území disponují povolením k pobytu. Tímto se zajistí flexibilita časového rámce 

pro stanovení termínu pro jednotlivé typy pobytových oprávnění. Z důvodu organizace a efektivity práce bude 

možné z důvodu rozdílné časové náročnosti na zpracování jednotlivých typů žádostí o pobytová oprávnění 

rozdělit objednávání žadatelů na termíny, které jsou stanoveny na konkrétní pobytové tituly. 

Navrhovanou změnou se účinněji realizuje povinnost osobního podání žádosti na ZÚ. Stále zůstává na 

rozhodnutí (a odpovědnosti) ZÚ, zda z kapacitních důvodů objednávkový systém zavede či nikoliv. Institutem 

upuštění od osobního podání žádosti podle §169c odst. 4 pak lze i nadále reagovat na individuální důvodné 

situace, při nichž by nebylo vhodné rezervaci k podání žádosti vyžadovat. ZÚ tak i nadále bude moci  

rozhodnutím z moci úřední či na žádost cizince od této povinnosti ve výjimečných případech hodných zvláštního 

zřetele upustit, aniž by tím však ohrozil jak vlastní průběh řízení vedeného MV, tak bezpečnost státu a jeho 

obyvatel, tedy oblasti spadající primárně  do politické působnosti právě tohoto resortu. 

MZV žádá o vložení tohoto odůvodnění do důvodové zprávy k předmětnému ustanovení. 

MZV 

147 
9. k bodu 145, § 169f 

MZV požaduje vložit do § 169f , za odstavec 1, dva nové odstavce tohoto znění: 

„(2) Žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu je nepřijatelná, jestliže si cizinec předem 

nesjednal termín podání žádosti, ač byla tato povinnost zastupitelským úřadem stanovena. 

(3) Žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu je nepřijatelná, jestliže nebyla podána na 

Akceptováno. Připomínkové 

místo s úpravou souhlasí. 
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příslušném zastupitelském úřadu.“ 

Současný odstavec 2 se změní na odstavec 4. 

V návaznosti na uvedenou úpravu MZV požaduje zrušit ustanovení § 169n odst. 4 písm. a). 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

 

Odůvodnění: 

V návaznosti na důvodovou zprávu k § 169d, kde je stanoveno oprávnění ZÚ vyžadovat objednání žadatele na 

konkrétní den a hodinu za účelem podání žádosti o pobytové oprávnění, je žádoucí zakotvit nepřijatelnost žádostí 

o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu obdobně, jako je tomu u žádostí o dlouhodobá víza - viz § 

169f odst. 1 písm. a). Dojde tak ke sjednocení postupu u přijímání žádostí o pobytová oprávnění delší než 90 dnů 

na ZÚ. Jedná se o jeden ze zásadních bodů vízové praxe v souvislosti s organizací a efektivitou práce ve vztahu k 

optimalizaci procesu příjmu žádostí o pobytová oprávnění na jednotlivých ZÚ. Vložení institutu přijatelnosti 

žádosti o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu tak navazuje na odůvodnění k zásadní připomínce MZV 

uplatněné k § 169d v rámci tohoto mezirezortního připomínkového řízení. 

Požadovaná úprava ustanovení § 169f povede k situaci, kdy místo zastavení řízení v  dané  věci dojde k 

nepřijatelnosti žádosti. Pro samotného žadatele je však důsledek   obdobný.   Odůvodnění  v  důvodové  zprávě  

k  navrhovanému  §  169nodst.  4  písm. a) se beze změn použije u přijatelnosti žádosti u povolení 

k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.   

Navrhované ustanovení § 169e upravuje místní příslušnost ZÚ při podání žádosti o udělení dlouhodobého víza a 

žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Je tedy logické, aby jedním z důvodů 

nepřijatelnosti žádosti o dlouhodobý nebo trvalý pobyt bylo stejně jako u dlouhodobého víza podání žádosti na 

nepříslušném ZÚ. 

MZV 

148 
10. k bodu 145, § 169l 

MZV požaduje text navrhovaného ustanovení § 169l, upravující nahlížení do spisu a vyjádření k podkladům, 

nahradit novým textem v tomto znění: 

„§ 169l 

(1) Pokud cizinec hodlá v řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podané na 

zastupitelském úřadu uplatnit své právo na nahlížení do spisu, ministerstvo nezasílá spis zastupitelskému 

úřadu k nahlédnutí žadatelem a žadatel je povinen zvolit si pro účely nahlédnutí do spisu zástupce na území. 

(2) Žadateli, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na zastupitelském úřadu, 

umožní ministerstvo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí tím, že žadatele informuje o 

těchto podkladech a o podstatném obsahu podkladů, které nepředložil žadatel, nejde-li o úkony ministerstva 

nebo zastupitelského úřadu, které byly žadateli v řízení doručeny. Spis zastupitelskému úřadu ministerstvo k 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo od připomínky. 
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nahlédnutí žadatelem nezasílá; odstavec 1 se použije obdobně. K vyjádření stanoví ministerstvo žadateli 

přiměřenou lhůtu.“ 

(3) Pokud je správní orgán podle tohoto zákona a správního řádu povinen dát žadateli před vydáním 

rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, tato povinnost neplatí, rozhoduje-li správní 

orgán pouze na základě podkladů, které správnímu orgánu předložil žadatel, popřípadě na základě úkonů 

správního orgánu, které byly žadateli v řízení doručeny. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění:  

Institut nahlížení do spisu je upraven v § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v části druhé, která se podle § 

168 zákona o pobytu cizinců  na řízení o udělení dlouhodobého víza nevztahuje. Ustanovení § 169l by se tedy 

mělo vztahovat pouze na řízení o povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu. I v případě těchto dvou řízení by 

aplikace institutu nahlížení do spisu a s ním spojené právo činit si výpisy a právo na pořízení kopie na ZÚ byla 

spojena s neúměrnou administrativní zátěží ZÚ (tisk spisů, vymezení prostoru na ZÚ pro žadatele o nahlédnutí 

do spisu, bezpečnostní rizika apod.) Z tohoto důvodu MZV nemůže souhlasit s návrhem, aby spisy byly 

z Ministerstva vnitra zasílány na ZÚ a ty následně umožňovaly žadatelům do spisů nahlédnout. 

MZV 

148a 
11. k bodu 145, § 169o odst. 1 

Žádáme návrh textu ustanovení § 169o odst. 1 doplnit o novou větu „Tímto nejsou dotčena ustanovení přímo 

použitelného právního předpisu Evropských společenství27) o prodlužování lhůt.“ Celý text předmětného 

ustanovení by tedy zněl takto: 

„ (1) 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. Tímto 

nejsou dotčena ustanovení přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství 27) o prodlužování 

lhůt.“ 

 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava má za cíl vyloučit nežádoucí výklad, že o žádosti rodinného příslušníka musí být vždy 

rozhodnuto do 14 dnů. Během této lhůty ZÚ není prakticky schopen provést šetření např., zda manželství bylo 

uzavřeno účelově. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Úprava § 169o odst. 1 podle 

původního návrhu MZV.  

MZV 12. k bodu 145, § 169o odst. 9  
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149 MZV požaduje zrušit navrhovaný § 169o odst. 9. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

V případě, že žadateli bylo z moci úřední na ZÚ vyznačeno dlouhodobé vízum k převzetí pobytového oprávnění, 

děje se tak vždy na pokyn MV. Cizinec před vyznačením dlouhodobého víza z moci úřední předkládá cestovní 

zdravotní pojištění. Žádost je následně na ZÚ uzavřena a technicky není možné ji otevřít. Z technického hlediska 

lze pouze pokračovat v nové žádosti, u které bude zápis o tom, že je pokračováním původní žádosti, nebo 

kompletně změnit vízové programy, což by představovalo náklady ve výši několika desítek miliónů Kč. 

Z hlediska praktického pak žadatel v té chvíli disponuje vstupním vízem do ČR, které ZÚ nemůže zrušit. 

Navrhovaný text neupravuje možnosti zrušení dlouhodobého víza, které bylo žadateli již vyznačeno, ani 

pravomoci jednotlivých orgánů. Není tak zřejmé, zda může žadatel cestovat do ČR (dle názoru MZV ano, pokud 

nebude dlouhodobé vízum ze strany MV rozhodnutím zrušeno, proti čemuž se může žadatel odvolat) a zda  

řízení bude pokračovat v ČR nebo v zahraničí. Taktéž není upravena komunikace se žadatelem - lze 

předpokládat, že usnesení o pokračování v řízení bude doručeno na ZÚ k předání žadateli, což s ohledem na 

skutečnost, že daná osoba má již povolení ke vstupu na území ČR a v cizině se nemusí zdržovat, je z pohledu 

praktického využití daného postupu nesmyslné a bude znamenat zbytečnou zátěž jednotlivých ZÚ u žádostí, 

které byly již uzavřeny.  

MZV upozorňuje, že postupem uvedeným v daném ustanovení rovněž vznikne žadateli finanční újma (zajištění 

pojištění, doprava do ČR). S ohledem na uvedené není možné do vyjasnění praktického postupu podpořit 

ustanovení o pokračování řízení po jeho ukončení na straně ZÚ.   

Připomínkové místo ustupuje 

od své připomínky. 

MZV 

149a 

II. Připomínky nad rámec navrhované právní úpravy 

 

1. ve stávajícím textu ustanovení § 20 doplnit následující důvody, na základě kterých může ZÚ neudělit 

krátkodobé vízum, a to do jeho odstavce 5, jako nové písmeno e), a do nového odstavce 6: 

1) žadatel během řízení uvedl nepravdivé informace, 

2) žadatel během vízového řízení přestane plnit podmínky pro zvláštní režim stanovený Směrnicí 2004/38/ES, o 

právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, tj. 

žadatel spadá do jedné z kategorií rodinných příslušníků občana EU a žadatel doprovází nebo následuje občana 

EU (část III Handbooku k vízovému kodexu). 

 

Navrhovaný text stávajícího ustanovení § 20 odst. 5 písm. e) by tedy zněl takto: 

„e) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat vízum k pobytu na území, zejména pokud účelově 

Částečně 

akceptováno/akceptováno. 

(úprava důvodu spočívajícího 

v podvodném jednání v § 20 

odst. 5 písm. f) a doplnění 

dalšího navrhovaného 

důvodu do § 20 odst. 5 písm. 

g).  
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uzavřel manželství, nebo během vízového řízení poskytl nepravdivé informace.“ 

Navrhovaný text nového odstavce 6 by zněl takto: 

„(6) Rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie se krátkodobé vízum neudělí, jestliže během vízového 

řízení přestal být rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 15a nebo bylo prokázáno, že 

občana Evropské unie nedoprovází nebo nenásleduje.“ 

Stávající odstavec 6 byl označen jako odstavec 7.  

 

Odůvodnění: 

ZÚ jsou v souladu s bodem 28 preambule směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných 

příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států a jejím článkem 35  oprávněny přijmout 

opatření k ochraně před zneužíváním práv nebo před podvody, a to zejména před účelovými manželstvími nebo 

jakoukoliv jinou formou vztahů uzavíraných výlučně za účelem získání práva na volný pohyb a pobyt. V 

důsledku podvodu může dojít k odepření práv přiznaných touto směrnicí. Během vízového řízení provádí ZÚ 

šetření, zda nedošlo k podvodu. Má-li být šetření efektivní, je nezbytné, aby byl žadatel sankcionován, jestliže 

poskytne správnímu orgánu nepravdivé informace. Důvod pro zamítnutí žádosti uvedený v navrhovaném 

odstavci 6 řeší situaci, kdy během vízového řízení žadatel přestává plnit podmínky pro zvláštní režim daný 

Směrnicí 38/2004/ES jakožto lex specialis vůči vízovému kodexu (např. dojde k rozvodu). Za stávající právní 

úpravy nemají ZÚ možnost, jak žádost takového žadatele zamítnout. 

 

MZV 

150 
2. Ve stávajícím ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) MZV požaduje doplnit za stávající text tuto formulaci: 

„dokladem o účelu pobytu není samostatný doklad o vlastnictví nemovitosti“. 

Navrhovaný text ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) by po této úpravě zněl takto: 

„b) doklad potvrzující účel pobytu na území; dokladem o účelu pobytu není samostatný doklad o vlastnictví 

nemovitosti“ 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

MZV vychází z důvodové zprávy k § 32 navrhovaného zákona, kde je jako jeden z důvodů novelizace uváděna 

potřeba eliminace negativních jevů svázaných se současnou právní úpravou. Jedním z takovýchto jevů je i 

využívání vlastnictví bytů či domů k získání dlouhodobého pobytového oprávnění, aniž by žadatel prokázal 

skutečný účel pobytu na území ČR. 

Připomínkové místo mění 

svou připomínku na 

doporučující. 

MZV 

151 
3. Ve stávajícím ustanovení § 42 odst. 5 MZV žádá upravit text první věty následovně: 

„(5) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 a 2 se podává ministerstvu, žádost o povolení 

Připomínkové místo ustupuje 

od své připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FESBGP)



105 
 

k dlouhodobému pobytu podle odstavce 3 se podává na zastupitelském úřadu a žádost o povolení k 

dlouhodobému pobytu podle odstavce 4 se podává na Ministerstvu zahraničních věcí na úředním tiskopisu.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění:  

Ustanovení  § 42 odst. 4 upravuje žádost o povolení k dlouhodobému pobytu cizince, který na území ČR pobývá 

jako člen diplomatické mise nebo zastoupení mezinárodní vládní organizace nebo jako jeho rodinný příslušník 

registrovaný MZV ČR. Toto povolení k dlouhodobému pobytu vydává MZV ČR (§ 49) a nikoliv MV. 

MZV 

151a 
4. Doplnění nového § 182c  

V návaznosti na změnu ustanovení § 169c odst. 2 požaduje MZV za stávající ustanovení §182b doplnit nový § 

182c, který bude obsahovat zmocňující ustanovení pro MZV k vydání vyhlášky, která stanoví podrobnosti o  

úředních  hodinách ZÚ při výkonu státní správy na úseku dle tohoto zákona. Navrhovaný text by tedy zněl:  

„§ 182c 

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví vyhláškou podrobnosti o úředních hodinách zastupitelských úřadů při 

výkonu státní správy na úseku upraveném tímto zákonem.“ 

 

Odůvodnění : 

Odůvodnění tohoto ustanovení se shoduje s odůvodněním zásadní připomínky k ustanovení § 169c odst. 2. 

Usnesením vlády č. 595 ze dne 25. října 1995 byly stanoveny jednotné  úřední hodiny pro orgány státní správy 

vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. ZÚ ovšem mají v úřední hodiny mnohem rozsáhlejší, aby bylo 

možné uspokojit maximální možné množství žadatelů. Stanovení rozdílných úředních hodin jednotlivých ZÚ s 

ohledem na konkrétní potřeby jednotlivých států působností těchto ZÚ však nemá oporu v zákoně a v praxi se 

setkáváme s tím, že tento systém (nejednotně stanovených úředních hodin) je napadán stížnostmi ze  strany 

žadatelů a lze do budoucna předpokládat i napadání žalobami. 

S ohledem na tyto skutečnosti považuje MZV za zásadní zakotvit zákonem zmocnění pro MZV k vydání 

vyhlášky, která bude otázku úředních hodin na ZÚ ČR v zahraničí při výkonu správních činností dle tohoto 

zákona řešit.  

Efektivní uplatnění rozvrhu úředních hodin je primárně stanoveno ve prospěch žadatelů (resp. účastníků řízení) 

tak, aby byla zajištěna předvídatelnost dalšího správního řízení a  rovný přístup k žadatelům.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Úřad vlády ČR – místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace 
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RVV 

152 1. Požadujeme doplnit obecnou část důvodové zprávy v těchto oblastech: 

 formální úprava související se sladěním terminologie nebo sladěním právní úpravy s právem Evropské 

unie (novelizační body 1, 4, 14, 15, 16, 60, 61, 66, 67, 143), 

 zpřesnění právní úpravy (novelizační body 53, 68, 71–76, 80, 101–107, 112 a 113, 136–139), 

 jazyková příprava cizinců pro přijímací řízení na českou vysokou školu (novelizační bod 39), 

 problematika zrušení platnosti modré karty (novelizační body 54 a 55), 

 příspěvek obcím na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti se zařízením pro výkon rozhodnutí o 

zajištění cizince (novelizační bod 123),  

 správní trestání (novelizační body 124, 126–130), 

 zpřesnění ustanovení týkajících se informačního systému cizinců (novelizační body 132 a 133), 

 právní úprava související se zřízením evidence přestupků (novelizační body 137, 139, 141 a 142), 

 povinnost cizince strpět snímaní otisků prstů i při řízení o povinnosti opustit území ČR (novelizační bod 

138). 

Odůvodnění: 

Důvodovou zprávu pokládáme za neúplnou, její obecná část se výše uvedenými oblastmi nezabývá. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptujeme. 

Důvodová zpráva bude 

doplněna. 

 

 

RVV 

153 2. Požadujeme vypustit novelizační body související se zařízeními pro výkon rozhodnutí o zajištění cizinců 

(118–122). 

Odůvodnění: 

Bez komplexního vyhodnocení aktuálních podmínek zajištění cizinců v uvedených zařízeních a zhodnocení 

souladu tohoto stavu s mezinárodními závazky ČR považujeme jakékoli změny za nepřijatelné. Předkládané 

znění úprav je navíc zjevně nevyvážené, neboť pouze stanovuje nové povinnosti cizinců. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno, připomínkové 

místo od připomínky 

ustoupilo.  
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Svaz průmyslu a dopravy ČR 

SPCR 

154 

2. K §42g odst. 3 ZoPC  

 

SP ČR zásadně nesouhlasí se zrušením neduální zaměstnanecké karty pro členy statutárních nebo jiných 

orgánů. Zdůvodnění uvedené v důvodové zprávě (str. 126 materiálu), že „docházelo ke zneužívání tohoto 

druhu činností jako hlavního účelu pobytu cizinců“ SP ČR nerozumí. „Náplní práce“ člena statutárního 

orgánu obchodní společnosti je její obchodní vedení. Řádný výkon funkce člena statutárního orgánu 

v souladu s péčí řádného hospodáře představuje pro dotyčného cizince nejen ve větších obchodních 

společnostech činnost, která jej plně vytíží a může tedy zcela legitimně být jediným důvodem pro jeho pobyt 

v ČR. SP ČR požaduje ponechání stávajícího stavu. SP ČR se nebrání diskusi o přijetí jiných opatření, 

kterými by bylo zabráněno případnému zneužívání tohoto pobytového titulu. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

 

V § 42g odst. 3 bylo pro 

upřesnění významu tohoto 

omezení uvedeno, že 

nemožnost požádat o 

zaměstnaneckou kartu se 

vztahuje jen pro účely plnění 

úkolů vyplývajících z 

předmětu činnosti obchodní 

společnosti nebo družstva. 

SPCR 

155 

3. K § 42k a násl. ZoPC - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance 

a) Terminologie 

 

SP ČR dává ke zvážení zkrácení pojmu karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance např. na „karta 

převedeného zaměstnance“ (z obsahu definice by bylo jasné, že jde pouze o vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance, ani stávající název plně nepostihuje, o jaký převod se jedná) nebo „karta ICT zaměstnance“ či 

„zaměstnanecká karta ICT“ ve smyslu čl. 3 písm. i) směrnice 2014/66/EU. Zkratka by pomohla i pro účely 

§ 42m ZoPC (karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaná jiným členským státem EU).  

 

SP ČR dále doporučuje více přizpůsobit terminologii používanou ZoPC terminologii ZOK a ZP. SP ČR se 

navíc nedomnívá, že směrnice 2014/66/EU míří jen na obchodní společnosti – viz definice v čl. 3 písm. d) 

(hostitelským subjektem se rozumí „subjekt, do kterého je osoba převedená v rámci společnosti převedena, 

bez ohledu na jeho právní formu“). SP ČR upozorňuje, že výklad zákonné formulace „která náleží do stejné 

skupiny, tvořené ovládající a ovládanou osobou, anebo do stejného koncernu“, jak ho provádí důvodová 

zpráva poukazem na „obchodní společnosti, resp. dceřiné společnosti“ zahraničních společností, zcela 

opomíjí např. možnou opačnou vzájemnou vazbu – cizinec je převeden ze zahraniční dceřiné společnosti do 

mateřské společnosti v ČR/EU; důvodová zpráva zmíněnou formulací dále zdánlivě opomíjí i „sesterské“ 

společnosti v rámci koncernu.     

 

Vysvětleno. 
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Tyto připomínky jsou doporučující, s výjimkou poslední věty, která je připomínkou zásadní. 

SPCR 

156 

b) § 42k odst. 2 písm. a) ZoPC 

 

SP ČR navrhuje v odstavci 2 písm. a) nahradit lhůtu 1 rok ve vztahu k manažerům, a specialistům a lhůtu 6 

měsíců ve vztahu k zaměstnaným stážistům nahradit  lhůtou 3 měsíců. 

 

Odůvodnění: Mnohé obory např. IT se potýkají s nedostatkem špičkových odborníků a manažerů, získání 

takové osoby a její rychlé nasazení do vedení či na významný projekt se stává rozhodující konkurenční 

výhodou. Čekat jeden rok na to, aby se takový přesun mohl uskutečnit, je překážkou získání investic a 

zakázek – zejména na komplexních projektech. Zkušenosti zaměstnavatelů z fungování tzv. fast-tracku 

ukazují, že žádná taková lhůta není potřeba. Vzhledem k výše zmíněnému  SP ČR požaduje zavést 

minimální lhůtu, kterou umožňuje směrnice 2014/66/EU v čl. 5 odst. 1 písm. b) (tj. 3 měsíce); obdobné 

zkrácení lhůty SP ČR navrhuje i u stážistů. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 

Zkrácení lhůty na 6 měsíců. 

SPCR 

157 

c) § 42k odst. 2 písm. c) ZoPC 

 

- Ve vztahu k odstavci 2 písm. c) bod 2. SP ČR požaduje upřesnit, že se místo výkonu práce na území 

jiných členských států EU uvádí pouze, pokud je v době podání žádosti už známo. Tatáž připomínka 

platí ve vztahu k § 42m odst. 3 písm. b) bod 2 ZoPC. 

 

- SP ČR navrhuje v odstavci 2 písm. c) bod 3. vypustit text „dobu odpočinku“. Text za středníkem 

(případně včetně zmínky o dobách odpočinku) navrhuje SP ČR přesunout do samostatného ustanovení. 

Tatáž připomínka platí ve vztahu k § 42m odst. 3 písm. b) bod 4 ZoPC.  

 

Odůvodnění: Pracovní smlouva českého zaměstnance také stanoví pouze pracovní dobu, nikoliv doby 

odpočinku, jejich limity jsou upraveny v ZP. Text za středníkem by měl podle názoru SP ČR být přesunout 

do samostatného ustanovení, protože do značné míry logicky nedává smysl ve vztahu k části věty před 

středníkem, která vyjmenovává náležitosti vysílacího dopisu (např. vztah uvedení délky pracovní doby, 

délky dovolené a výše mzdy z návětí a „to platí i pro podmínky týkající se /…/ rovného zacházení pro muže 

a ženy i ostatní ustanovení o nediskriminaci“).  

 

- SP ČR navrhuje v odstavci 2 písm. c) bod 5. vypustit text „ze které je převeden“ a čárku nahradit tečkou.  

Stejná připomínka platí i ve vztahu k § 42k odst. 2 písm. e) bod 1. pro zaměstnané stážisty a §42m odst. 

3 písm. b) odst. 5.  

Akceptováno. 
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Odůvodnění: Praxe je taková, že často nejsou cizinci po uplynutí doby převodu převádění zpět do 

pobočky/společnosti, ze které byli převedeni, ale jsou posláni na další misi (mimo EU). Navrhované znění 

navíc neodpovídá směrnici 2014/66/EU – čl. 5 odst. 1 písm. c) bod iv) (obdobně i bod 19 preambule) 

“doklady, že státní příslušník třetí země bude po skončení převedení v rámci společnosti moci být převeden 

zpět do tohoto subjektu patřícího do tohoto podniku či do této skupiny podniků a usazených22 ve třetí zemi.“  

 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

SPCR 

158 

d) § 42k odst. 8 ZoPC, §42 odst. 5 písm. d) ZoPC  

 

SP ČR navrhuje zkrátit lhůtu 1 roku na 4 měsíce, obdobně lhůtě podle §37a odst. 6 zákona o zaměstnanosti 

(POZN - v předloženém materiálu, části Platné znění dotčených zákonů, není dosud změna provedená 

novelou č. 203/2015 Sb. zohledněna). 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

SPCR 

159 

e) § 42k odst. 9 ZoPC 

 

SP ČR navrhuje nahradit v odstavci 9 číslovku „3“ čískovkou „5 “. Tatáž připomínka platí i pro § 107 odst. 

12 ZoPC. 

 

Odůvodnění: Lhůtu 3 pracovních dnů pro oznamování změny podmínek, na základě kterých byla 

zaměstnanci vydána karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance resp. karta vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie, považuje SP ČR za příliš krátkou, bez 

jasného uvedení důvodu. Považuje se za takovou změnu podmínek i skutečnost, že se v mezidobí 

zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl na vyslání do jiného členského státu EU v rámci tzv. dlouhodobé 

mobility držitele karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance? 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo od 

připomínky ustoupilo. 

SPCR 

160 

g) ustanovení o zamítnutí žádosti o vydání karty, žádosti o prodloužení platnosti karty a o zrušení 

platnosti karty 

 

SP ČR požaduje, aby byly formulace „ministerstvo zamítne žádost“/“zruší platnost karty“ apod. ve vztahu 

k udělení pokuty za nelegální zaměstnávání změněny na „může zamítnout“/“může zrušit“ a aby byl výslovně 

Akceptováno 

V zákoně o pobytu cizinců 

bude zásada proporcionality 

zohledněna. 

 

                                                           
22 Podle názoru SP ČR je překlad chybný a místo slov „a usazených“ má znít správně „a usazeného“ (ve třetí zemi).  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FESBGP)



110 
 

doplněn v tomto kontextu odkaz na zásadu vhodnosti a proporcionality a zohlednění konkrétních podmínek 

případu – viz čl. 7 odst. 2 a 5 a čl. 8 odst. 4 a 6 Směrnice 2014/66/EU. SP ČR opakovaně poukazuje na 

nedostatky příliš široké definice nelegální práce podle §5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZam“). 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

SPCR 

161 

4. K § 102 ZoPC – oznámení ubytování  

 

V odstavci 1 navrhuje SP ČR ponechat stávající znění, tj. oznamování ubytování cizince „do 3 pracovních 

dnů“ namísto nově navrhovaného „následující pracovní den“.  

 

Odůvodnění: SP ČR nevidí důvod pro navrhované zkrácení původní lhůty, může existovat mnoho vážných 

důvodů, proč není možno nahlásit ubytování cizince ihned, lhůtu 3 dnů považuje za realističtější.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Úprava § 102 odst. 1 bude 

z návrhu vypuštěna a bude 

ponecháno současné znění. 

SPCR 

162 

B)  K ČÁSTI OSMÉ - NOVELA ZZAM  

 

1. K § 37a a § 92 odst. 1 ZZam 

 

SP ČR požaduje vypustit nově vkládané písm. d).  

Odůvodnění: Sankce mohou být zcela bez souvislosti se zaměstnáváním cizinců (porušení povinností 

vyplývajících z jiných právních předpisů) a SP ČR je proto považuje za nepřiměřenou překážku podnikání. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO. 

Jde o připomínku zásadní 

povahy podle čl. 7 odst. 4 

písm. e) legislativních 

pravidel vlády. 

Jedná se o opatření směřující 

k ochraně potenciálního 

zahraničního pracovníka, 

nejedná se o sankci ani o 

nepřiměřenou překážku 

podnikání 

SPCR 

163 

2. K § 98 ZZam 

 

V odstavci s) SP ČR navrhuje vypustit slova „po sobě jdoucích kalendářních dnů“. 

Odůvodnění: Schengenská prováděcí úmluva stanoví, že cizinci, kteří jsou držiteli povolení k pobytu 

vydaného některou smluvní stranou, se mohou na základě tohoto povolení a cestovního dokladu, přičemž 

oba doklady musí být platné, volně pohybovat na území ostatních smluvních stran po dobu až 3 měsíců 

v každém období 180ti dnů (obdobně text směrnice 2014/66/EU jak v preambuli – např. čl. 25, tak ve 

vlastním textu v čl. 21 odst. 1). SP ČR nevidí důvod, proč volný přístup omezovat pouze na 90 po sobě 

jdoucích kalendářních dnů. 

Akceptováno. 

Nebylo pouze vypuštěno 

slovo „dnů“, neboť by věta 

nedávala smysl. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

ÚOOÚ 

164 
Obecně 

Úřad pro ochranu osobních údajů nerozumí tomu, proč je vedle osnovy novely z 7. 9. 2015,  

čj. MV-127445/OBP-2015, vzápětí předkládána ještě rozsáhlejší osnova novely téhož zákona. ÚOOÚ požaduje 

obě novely sloučit. Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo změnilo 

připomínku na doporučující. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

ÚOOÚ 

165 
K důvodové zprávě 

Část 5.9 obecné části důvodové zprávy, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. Tato připomínka je zásadní. 

 

Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů, např. § 32a, § 42l, 

§ 42n, § 102 odst. 2 či § 169f. Zatímco v 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. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony, z 7. 9. 2015,  

čj. MV-127445-3/OBP-2015, bylo DPIA uspokojivé, nyní je naprosto nedostatečné a je nezbytné ho 

přepracovat. 

K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento 

postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních 

údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných 

osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou 

Částečně akceptováno. 

 

Důvodová zpráva byla 

doplněna. 
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regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je 

třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný 

parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých 

údajů/údajových položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění 

podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných 

kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí,  

zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů 

a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede 

jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení  

nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, 

nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, 

nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí 

neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních 

údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek 

 na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních 

hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry 

specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření,  

která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních 

údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení 

zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li 

shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních 

údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se 

použijí záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní 

úpravu, kterou je třeba převzít. 

ÚOOÚ 

166 
K jednotlivým ustanovením 

Akceptováno. 
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6. V článku I bodu 12 se v § 32a odst. 1 písm. c) zrušuje. Tato připomínka je zásadní. 

Není důvodu, aby cizinec dokládal ty skutečnosti, které státní správa již má. Důvodová zpráva to nijak 

neodůvodňuje. 

 

ÚOOÚ 

167 
8. V článku I bodu 21 a 57 je nezbytné lišit sankci a prostou právní událost. Tato připomínka je zásadní. 

Je zásadní rozdíl mezi třeba žádostí o zrušení povolení a třeba odejmutím povolení pro neplnění účelu. Tento 

rozdíl by měl být vyjádřen i terminologicky, např. „zrušení“ × „odnětí“. 

 

Připomínkové místo od 

připomínky ustoupilo. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

ÚOOÚ 

168 
9. V článku I bodu 21 a 54 se slova „úmyslného trestného činu“ nahrazují slovy „trestného činu nebo závažného 

přestupku“. Tato připomínka je zásadní. 

Důvodová zpráva zcela mlčí, proč se nezohledňují nedbalostní trestné činy a závažné přestupky, např. krádež 

pod 5 000 Kč; obecně takové přestupky, které budou registrovány v evidenci přestupků. 

 

Neakceptováno.  

 

Připomínkové místo od 

připomínky ustoupilo. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

ÚOOÚ 

169 
13. V článku I bodu 34 v § 42n odst. 2 písm. c) zrušuje. Tato připomínka je zásadní. 

 

Vizte připomínku č. 6. 

 

Akceptováno. 

(Ustanovení bylo z návrhu 

vypuštěno.) 

 

Stejná povinnost je však 

vyžadována i v § 42o odst. 1 

písm. c). 

 

ROZPOR.   

ÚOOÚ 

170 
15. V článku I bodu 89 je slova „zařazen do informačního systému“ nezbytné upřesnit. Tato připomínka je 

zásadní. 

Neakceptováno, jde o 

legislativní zkratku z § 9 

odst. 1 písm. g) ZPC. 

Připomínkové místo od 

připomínky ustupuje. 
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Odůvodnění: 

Informačních systémů je mnoho. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

ÚOOÚ 

171 
17. V článku I bodu 145 je třeba § 169c přepracovat z povinnosti osobního podání žádosti povinnost osobního 

jednání na výzvu. Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Ne vždy bude osobní podání nezbytné. Teprve v případě pochybností nebo jiné potřebnosti by měl zastupitelský 

úřad vyzvat, aby se dotyčný dostavil k jednání osobně. Dispens v odstavci 4 by tedy měl být pravidlem, přičemž 

naopak by zastupitelský úřad měl mít možnost vyhlásit povinnost i osobního podání žádosti. 

Připomínkové místo ustupuje 

od své připomínky. 

 

Připomínkové místo se 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

V Praze 26. dubna 2016 

Vypracoval: V. Jirouš, 974 832 516, vlastimil.jirous@mvcr.cz Podpis: 
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