
PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU  

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu 

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 lze podat na 

zastupitelském úřadu   

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 

předložení vládě, 

v případě návrhu 

vyhlášek předsedovi 

LRV 

Předpokládaný termín 

nabytí účinnosti 

MV  - -.- 1.ledna 2021 

 

Transpozice práva EU: Číselné označení právních 

předpisů EU a jejich název v českém znění1 
Termín stanovený pro implementaci 

      

- 

- 

-.- 

 

2. Definice problému 

Institut "kvót na ekonomickou migraci" byl do zákona o pobytu cizinců zaveden novelou 

tohoto zákona č. 176/2019 Sb. s účinností od 1. září roku 2019. Konkrétní výši kvót, neboli 

maximálního počtu žádostí o vybrané pobytové tituly pro jednotlivé zastupitelské úřady 

pak stanovilo nařízení vlády č. 220/2019 Sb. 

Již důvodová zpráva k novele zákona (sněmovní tisk č. 203) předpokládala pravidelné 

přehodnocování aktuální výše kvóty přibližně v ročních intervalech. 

Již po půl roce fungování tohoto institutu (začátek března roku 2020) dospěly příslušné 

resorty ke shodě na úpravě kvót pro zaměstnanecké karty. Vzhledem k vypuknutí 

epidemie však byly práce na úpravě kvót odloženy. Avšak i na následných jednáních 

příslušných resortů se sociáními partnery v říjnu tohoto roku panovala shoda na potřebě 

upravit kvóty pro zaměstnanecké karty uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády  

                                            

1 V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 odst. 3 

Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede. 
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č. 220/2019 Sb. 

Aktuální kvóty pro zaměstnanecké karty v případě významné části zastupitelských úřadů 

neodpovídají předpokládané poptávce po pracovnících z dotčených zemí očekávané v roce 

2021. 

3. Cíl návrhu právního předpisu  

Cílem návrhu nařízení vlády je upravit jeho přílohu č. 2, která stanoví maximální počet 

žádostí o zaměstnanecké karty pro jednotlivé zastupitelské úřady. 

S účinností od 1. ledna 2021 dojde k: 

1) navýšení roční kvóty pro žádosti v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec pro 

zastupitelské úřady Minsk a Manila 

2) zrušení tzv. zbytkové kvóty u vybraných zastupitelských úřadů 

3) navýšení kvóty pro programy Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec 

 a Programu klíčový a vědecký personál, tak aby činila nejméně 60 žádostí ročně  

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

ANO  Uveďte varianty, které byly zvažovány. 

NE  Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  

Zákon o pobytu cizinců nepřipouští jiný způsob úpravy těchto kvót, než je novelizace 

nařízení vlády č. 220/2019 Sb. 

Nulová varianta (ponechání nařízení vlády beze změn) nebyla vyhodnocena jako vhodná. 

5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.  

ANO  Uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.  

NE  Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována.  

Jde o úpravy prováděcího právního předpisu. Na fungování institutu "kvót pro 

ekonomickou migraci", který již byl předmětem hodnocení dopadů regulace v rámci 

přípravy vládního návrhu novely zákona o pobytu cizinců (sněmovní tisk č. 203) se nic 

nemění.  

Úpravu přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 220/2019 Sb., kde dochází ke změnám pouze u části 

zastupitelských úřadů a jde o úpravy kvót v řádu nižších desítek procent, považujeme za 

parametrickou změnu. 

Domníváme se, že tak existují důvody uvedené v čl. 3.8 písm. f) a g) obecných zásad pro 

hodnocení dopadů regulace (RIA), kdy se RIA nezpracovává. 

 

K neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Předsedkyně Legislativní rady vlády vyhověla žádosti ministra vnitra a svým dopisem  

ze dne 6. listopadu 2020 č.j. 40399/2020-UVCR stanovila, že se k tomuto návrhu 

hodnocení dopadů regulace (RIA) neprovede.    
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6. Přijetí prováděcích právních předpisů  ANO   NE     

Pokud ano, uveďte okruhy problémů a témat, které by měly prováděcí právní předpisy 

obsahovat. - 

 

7. Dotčené subjekty 

MV, MZV - zastupitelské úřady  

cizinci, kteří chtějí požádat o vydání zaměstnanecké karty 

zaměstnavatelé, kteří poptávají cizince ze zemí dotčených změnou      

8. Konzultace  

Jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro zaměstnávání 

zahraničních pracovníků a jednání Koordinačního orgánu pro řízení ochrany státních 

hranic a migraci na úrovni náměstků ministrů příslušných resortů (obě v říjnu tohoto 

roku).    

9. Dostupná data  

Analýzy, na kterých je podstata tohoto návrhu založena, vycházejí především z údajů 

MZV. 

 

10. Charakteristika specifických dopadů  

10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty   ANO     NE     

Návrh nařízení nemá dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty nad rámec 

stávajících.. K zajištění výkonu státní správy v souvislosti s příchodem desítek tisíc držitelů 

zaměstnaneckých karet ročně postačují současné personální kapacity resortů Ministerstva 

vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že současných personálních kapacit bylo dosaženo vznikem 

služebních a pracovních míst na dobu určitou do konce roku 2021 a zároveň návrh nařízení 

vlády předpokládá zachování stávajícího objemu pracovní migrace, bude nezbytné v návrhu 

státního rozpočtu na rok 2022 a 2023 zohlednit nutnost prodloužení těchto systemizovaných 

míst. Proto je spolu s tímto návrhem novely nařízení vlády ministrům vnitra a zahraničních věcí 

a ministryni práce a sociálních věcí ukládán úkol předložit vládě návrh systemizace spočívající 

v prodloužení doby, na kterou byla tato místa zřízena, o další 2 roky a návrh odpovídajícího 

navýšení rozpočtu příslušných resortů. Konkrétní počet a struktura těchto služebních 

 a pracovních míst vyplývá z usnesení vlády ze dne 3. června 2019 č. 384.   

10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR   ANO     NE     
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- 

10.3 Dopady na podnikatelské prostředí   ANO     NE     

Adekvátnější reflexe reálné poptávky po zahraničních pracovnících v nových kvótách. 

10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)   ANO     NE     

- 

10.5 Sociální dopady   ANO     NE     

- 

10.6 Dopady na spotřebitele   ANO     NE     

- 

10.7 Dopady na životní prostředí   ANO     NE 

- 

10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů   ANO    

 NE     

- 

10.9 Dopady na výkon státní statistické služby   ANO     NE     

- 

10.10 Zhodnocení korupčních rizik   ANO     NE     

- 

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu   ANO     NE     

- 

 

11. Kontakty na zpracovatele 

 Mgr. Ondřej Brychta, odbor azylové a migrační politiky MV, ondrej.brychta@mvcr.cz 

 Ing. Mgr. Vlastimil Jirouš, odbor bezpečnostní politiky MV, vlastimil.jirous@mvcr.cz  
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