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VII. 

 

Teze prováděcích právních předpisů 

 

1) Teze vyhlášky, kterou se stanoví bližší podrobnosti k adaptačně-integračnímu kurzu   

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. h) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

 

Cíl kurzu: 

Seznámit cizince s jejich právy a povinnostmi i riziky jejich neplnění, orientace v ČR, 

podpora integrace a posílení samostatnosti a nezávislosti cizinců. Cílem kurzů je i pomoci 

cizincům vymanit se ze systému závislosti na zprostředkovatelích a poskytnout cizincům 

informace o možnosti využívat pomoci úřadů, integračních center pro cizince a nevládních 

neziskových organizací.  

 

Formát kurzu:  

Jedná se o osmihodinový jednodenní kurz, který jsou vždy lektorovaný 2 lektory v češtině 

a tlumočený 2 tlumočníky do 7 cizích jazyků (angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, 

francouzštiny, mongolštiny a arabštiny).  

Kurz tvoří blok informací na klíčová témata života v ČR (záležitosti pobytu, školství 

a vzdělávání, nostrifikace, zaměstnání, podnikání, zdravotnictví, zdravotní pojištěním, 

bydlení, rodina, rovnoprávnost, děti). Seznámení cizinců s jejich možnostmi, právy 

i povinnostmi a také s riziky neplnění těchto povinností. Diskuse k tématům. Následuje video 

„Vítejte v ČR“ názorně seznamující cizince s prostředím, poměry a zvyklostmi v ČR, 

hodnotami ČR a EU. Následuje prostor pro diskusi. 

 

Součástí kurzu je předání souboru informací - informační brožura, video na elektronickém 

nosiči (DVD, flash) „Vítejte v České republice“ a list kontaktů a informací o možnosti 

využívat pomoci úřadů, Center na podporu integrace cizinců, NNO a dalších organizací. 

 

Přihlašování do kurzu 

K dispozici jsou speciální webové stránky www.vitejtevcr.cz v českém a anglickém jazyce 

s aktuální nabídkou kurzů v konkrétních místech a jazycích, umožňující cizincům on-line 

přihlašování na kurzy.  

 

 

Lektoři a tlumočníci kurzů 

Byl vytvořen systém certifikovaného školení lektorů a tlumočníků, kteří kurzy realizují dle 

jednotné metodiky, a jejich databáze. Metodická příručka obsahuje mimo jiné časové dotace 

pro jednotlivé části tak, aby v rámci 8 hodin bylo zvládnuto celé spektrum předávaných 

informací. 

 

Certifikace lektorů probíhá na základě prozkoušení teoretických znalostí (písemný test) 

a evaluace jejich lektorských dovedností v terénu. Zkoušena je schopnost lektorovat před 
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publikem, tak i vyjadřovací schopnosti lektorů v českém jazyce a správnost a konzistentnost 

předávaných informací.  

 

Školení tlumočníků je vedeno z hlediska terminologie a tlumočnických dovedností 

ve spolupráci s katedrou translatologie UK. Součástí školení tlumočníků je interkulturní část, 

neboť tlumočení kurzů má významný prvek komunitního tlumočení.  

 

Databáze kvalifikovaných lektorů a tlumočníků je k dispozici na www.vitejtevcr.cz . 

 

 

Evaluace kurzů: Prostřednictvím odborníků z oblasti integrace a vyhodnocení dotazníkových 

šetření s cizinci.  

 

 

Účinnost vyhlášky bude stanovena shodně s účinností příslušného ustanovení zákona 

o pobytu cizinců (§ 155b), kterým je povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz 

zaváděna. 
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2) Návrh nařízení vlády vydaného podle § 181b (kvóty na ekonomickou migraci) 

N á v r h                                              

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne……………………2018, 

kterým se stanoví maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem 

podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí 

o zaměstnaneckou kartu 

Vláda nařizuje podle § 181b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.            /2018 Sb.: 

§ 1 

Maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí 

o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu 

jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení vlády.  

§ 2 

(1) Maximální počty žádostí podle § 1 se stanoví jako roční. Pro účely organizace 

přijímání žádostí podle § 1 může být jejich maximální počet poměrně rozložen do týdenních, 

měsíčních anebo čtvrtletních úseků. Poměrné rozložení určí Ministerstvo zahraničních věcí 

s ohledem na místní podmínky v územním obvodu příslušného zastupitelského úřadu.  

(2) Zastupitelský úřad zveřejňuje na své úřední desce a na svých internetových 

stránkách maximální počty žádostí, jakož i jejich poměrné rozložení podle odstavce 1.  

§ 3 

Účinnost 

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce po nabytí 

účinnosti zákona č.    /2018, 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 

Předseda vlády: 

Ministr …: 
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Příloha k nařízení vlády č.   /2018  

 

Maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o 

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou 

kartu na zastupitelských úřadech 

Zastupitelský 

úřad 

 

 

 

 

 

 

Maximální počty 

žádostí o vízum 

k pobytu nad 90 

dnů za účelem 

podnikání 

 

 

Maximální počty 

žádostí o 

povolení 

k dlouhodobému 

pobytu za 

účelem 

investování 

 

 

Maximální počty 

žádostí o 

zaměstnaneckou 

kartu 
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Návrh odůvodnění – pracovní verze  

 

Odůvodnění 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Důvod předložení 

 

1.1 Název 

 

Nařízení vlády, kterým se stanoví maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů 

za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování 

a žádostí o zaměstnaneckou kartu 

 

1.2 Zhodnocení platného právního stavu 

 

V návaznosti na novelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon   

č. 326/1999 Sb.“) je vláda povinna dle nového ustanovení § 181b svým nařízením stanovit 

maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o 

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, 

které bude možné podat v rámci určitého časového období v územním obvodu příslušného 

zastupitelského úřadu. Současně platí, že do doby stanovení těchto kvót nelze na 

zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí výše uvedené žádosti podávat. 

Předmětné nařízení vlády nebylo dosud přijato, a proto se návrh tohoto nařízení vlády 

předkládá vládě ke schválení.   

 

1.3 Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy 

 

Nezbytnost navrhované právní úpravy vyplývá z ustanovení § 181b zákona č. 326/1999 

Sb., podle kterého je vláda povinna svým nařízením stanovit maximální počty žádostí o vízum 

k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za 

účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu.  

Maximální počty žádostí budou stanoveny jako roční, tj. na období dvanácti po sobě 

bezprostředně jdoucích kalendářních měsíců. Takto stanovený maximální počet žádostí se 

uplatní i pro další roční období, a to až do té doby, dokud vláda svým nařízením nestanoví 

jiný maximální počet žádostí.  

Maximální počty žádostí budou určeny na základě věcně příslušných resortů, tj. podkladů 

Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu   

a Ministerstva zahraničních věcí. 

V případě, že je v dané destinaci aplikován vládní program, budou maximální počty 

žádostí zohledňovat údaje stanoveného v příslušných ustanoveních vlády týkajících se toho 

kterého vládního programu.  
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2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s § 181b zákona č. 326/1999 Sb. Na základě   

§ 181b zákona č. 326/1999 Sb. vláda nařízením stanoví maximální počet žádostí podaných 

v rámci určitého časového období v územním obvodu příslušného zastupitelského úřadu, jde-

li o žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, o povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem investování a zaměstnaneckou kartu. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 

předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 

právními zásadami práva Evropské unie 

 

Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána ani s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Návrh 

nařízení vlády je rovněž v souladu s právními předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů Evropské unie a obecnými zásadami práva Evropské unie.  

 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí, na ochranu soukromí a osobních údajů a zhodnocení 

z hlediska zákazu diskriminace, korupčních rizik a dopadů na bezpečnost nebo obranu 

státu 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá zvýšený negativní dosah na státní rozpočet, 

s výjimkou situací, kdy si stanovení maximálních počtů žádostí vyžádá navýšení personálních 

a technických kapacit zastupitelských úřadů. V případě snížení maximálního počtu žádostí na 

některých zastupitelských úřadech lze očekávat rovněž pozitivní dopady na státní rozpočet.  

Nepředpokládá se zásadní vliv na příjmy do státního rozpočtu plynoucí z poplatků   

za žádosti o pobytové tituly. Navrhovaná právní úprava nebude mít ani žádný finanční dopad 

na ostatní veřejné rozpočty. 

S ohledem na předmět úpravy návrhu nařízení vlády lze očekávat pozitivní dopady   

na podnikatelské prostředí České republiky, neboť stanovením maximálního počtu žádostí by 

měly reflektovat potřeby místního trhu.  

V souvislosti s návrhem nařízení vlády se nepředpokládají dopady v sociální sféře ani 

dopady na životní prostředí. Předkládaný návrh nařízení vlády nevytváří diskriminační 

prostředí. 

S přijetím návrhu nařízení vlády nejsou spojena žádná nová opatření, ve kterých by bylo 

možné spatřovat dopady na ochranu soukromí a osobních údajů a potenciální korupční rizika 

nebo rizika bezpečnostní s dopadem na obranu státu. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1  

Příloha nařízení vlády stanoví maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dní 

za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání 

a žádostí o zaměstnaneckou kartu. Kvóty se stanoví pro zastupitelské úřady, jejichž rozsah 

činností zahrnuje činnosti podle hlavy IV zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě 

a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), tj. konzulární činnosti, resp. vízovou 

agendu.  

 

K § 2 

Maximální počty žádostí budou určeny jako roční s tím, že Ministerstvo zahraničních věcí 

bude oprávněno poměrně rozdělit stanovenou kvótu do kratších časových úseků, konkrétně 

do týdnů, měsíců či kvartálů. Uvedená možnost se navrhuje zejména s cílem zabezpečit 

dostatečné personální a technické kapacity pro řízení migračních toků na zastupitelských 

úřadech České republiky.  

 

Místními podmínkami v územním obvodu zastupitelského úřadu se rozumí bezpečnostní 

situace v příslušné zemi, dopady migrace na území České republiky, jakož i aktuální kapacitní 

podmínky na příslušných zastupitelských úřadech.  

 

Informace o maximálním počtu žádostí, které lze v daném období podat, budou 

zveřejněny příslušným zastupitelským úřadem na své úřední desce a na svých internetových 

stránkách.  

 

 

K § 3  

Účinnost tohoto nařízení vlády se navrhuje prvním dnem druhého měsíce po účinnosti 

zákona č.    /2018, 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.  
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