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VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

k materiálu s názvem „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“ 

Návrh byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 19. listopadu 2020, s termínem dodání stanovisek 

do 30. listopadu 2020.  

Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Seznam připomínkových 
míst 

MD, MF, MK, MO, MPSV, MMR, MPO, MSP, MŠMT, MZV, MZD, MZE, MŽP, VÚV, KML, KOM,  
K-AGRO, AMSP, ASO, ČMKOS, HK ČR, KZPS, SP ČR, UZS ČR 

Bez připomínek MD, MK, MO, MPSV, MPO,  MMR, MSP, MŠMT, MZV, MZD, MŽP, VÚV, AMSP, ASO, ČMKOS 

Zásadní připomínky MF, HK ČR, SP ČR 

Doporučující připomínky MZE, KOM (stanovisko k právu EU) 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

Ministerstvo financí 

MF 1 
 
Z 

Zásadní připomínka k navrhovanému navýšení limitů v 
personální a platové oblasti: Aby mohlo být přistoupeno ke 
zvýšení limitů v personální a platové oblasti na další roky, 
požadujeme nejprve explicitně vyjádřit vývoj absolutního počtu 
vydaných žádostí o vízum/povolení k dlouhodobému pobytu za 
účelem investování/zaměstnaneckou kartu, a to od roku 2015  
do roku 2020 včetně (v roce 2020 může být například údaj za 
leden – listopad, pokud výdej žádostí není ještě uzavřen). Tento 
vývoj, který v předloženém materiálu úplně chybí, považujeme za 
zcela zásadní k tomu, aby bylo možno posoudit případné 
prodloužení účinnosti přidělených míst pro MV, MZV a MPSV 
(SÚIP). Pakliže bude na základě předloženého vývoje 

Akceptováno. 
 
V návrhu usnesení vlády bylo navrženo prodloužení doby trvání 
služebních a pracovních míst na MV, MZV a MPSV (SÚIP) o 2 
roky. 
 
Do předkládací zprávy a odůvodnění bylo doplněno zdůvodnění 
nezbytnosti tohoto prodloužení. Doplněny byly rovněž údaje o 
vývoji pracovní migrace od roku 2015 do října 2020 a jeho vlivu 
na výdaje státního rozpočtu (na výkon agend věcně příslušnými 
státními orgány) i na příjmy státního rozpočtu (ze správních 
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přistoupeno k prodloužení účinnosti míst v MV, MZV a MPSV 
(SÚIP), požadujeme toto prodloužení realizovat maximálně o 
další 2 roky, nikoliv navrhovaných 5 let. Navrženou dobu 
prodloužení účinnosti míst v této délce považujeme, i s ohledem 
na všechny okolnosti, které souvisejí s celosvětovou pandemií, za 
zcela nepatřičnou. Po dalších 2 letech může být případné 
prodloužení účinnosti přidělených míst znovu zváženo, a to s 
přihlédnutím k (v té době) aktuálnímu stavu.  

Tato připomínka je zásadní. 

poplatků hrazených pracovními migranty za vyřízení žádostí o 
pobytová oprávnění).  
 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

MF 2 
 
Z 

Zásadní připomínka k návrhu Usnesení vlády: Žádáme o 
odstranění části textu, kterým se ukládá v bodě II odstavec 2. 
(chybně uvedeno podle bodu II/3 písm. c)), místopředsedkyni 
vlády a ministryni financí, aby zajistila navýšení rozpočtu MV, 
MZV a MPSV v souladu s předkládaným návrhem 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. Případné navýšení výdajových limitů 
souvisejících s návrhem výše uvedeného zákona bude 
předmětem dalšího jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 
2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 u dotčených 
rozpočtových kapitol.   

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Úkol pro místopředsedkyni vlády a ministryni financí byl z textu 
návrhu usnesení vlády vypuštěn. Namísto toho by  prvnímu 
místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministryni práce a 
sociálních věcí a ministru zahraničních věcí úkol zajistit v návrhu 
systemizace prodloužení doby trvání služebních a pracovních 
míst a uplatnit v rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2022 a 
rozpočtového výhledu na rok 2023 požadavek na odpovídající 
navýšení rozpočtu. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

MF 3 
 
Z 

Zásadní připomínka k Předkládací a Důvodové zprávě: V 
předkládaném návrhu nařízení vlády je v textu uvedeno, že návrh 
nemá přímý dopad na veřejné rozpočty, avšak v pokračování 
textu je následně uvedeno,  
že služební a pracovní místa byla původně vytvořena pouze do 
konce roku 2021, a že tudíž je třeba prodloužit dobu, po kterou 
budou tato místa zřízena, a to o pět let, a zároveň, že bude třeba 
navýšit rozpočty příslušných resortů právě o tyto prostředky, které 
tyto personální a platové požadavky pokryjí. V textu je uveden 
zcela zřejmý rozpor, požadujeme jeho odstranění a doplnění 
všech podstatných údajů do relevantních částí materiálu, neboť 

Akceptováno částečně. 
 
V předkládací zprávě i odůvodnění bylo upřesněno, že návrh 
nařízení nemá dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty nad rámec dopadů stávajících a že předpokládané 
dopady v letech 2022 a 2023 souvisejí výhradně s prodloužením 
doby trvání již existujících a obsazených služebních a pracovních 
míst na MV, MZV a SÚIP, jehož nezbytnost je současně také 
zdůvodněna (viz vypořádání připomínky MF 1).  
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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je zcela jednoznačné, že předkládaný materiál rozpočtové 
dopady má a mít bude.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR 

SPČR 
 
Z 

Jak již SP ČR avizoval na posledním jednání PT RHSD 
k zaměstnávání cizinců, na kterém byl záměr předkladatelem 
v hrubých obrysech představen, SP ČR s návrhem souhlasí, 
s výjimkou zrušení tzv. zbytkové kvóty pro náběr žádostí o 
zaměstnanecké karty mimo vládou schválené Programy 
ekonomické migrace. Chápeme sice důvody, které 
předkladatele a další rezorty k tomuto návrhu vedou, na druhé 
straně by v případě zrušení zbytkové kvóty uchazeči o 
zaměstnání, kteří chtějí pracovat v ČR a jejichž budoucí 
zaměstnavatel nesplňuje podmínky pro zařazení do Programu 
kvalifikovaný zaměstnanec (zejména jde o velikost 
zaměstnavatele), neměli vůbec možnost podat si žádost o 
dlouhodobější pracovní titul. Jedná se především o zaměstnance 
z Ukrajiny - jako jeden z garantů Programu kvalifikovaný 
zaměstnanec se opakovaně setkáváme s dotazy menších firem, 
jakým způsobem by mohli přijmout zaměstnance z tohoto nám 
socio-kulturně blízkého prostředí jinak než pouze na krátkodobé 
tzv. schengenské vízum za účelem zaměstnání.   
Jak uvedeno výše, vnímáme důvody pro navrhované zrušení 
zbytkové kvóty pro zaměstnanecké karty. Návazně na diskusi na 
PT RHSD a ve shodě s dalšími garanty Programu kvalifikovaný 
zaměstnanec však navrhujeme, aby tato zbytková kvóta mohla 
být využita pro zaměstnavatele, kteří nesplňují parametry 
Programu kvalifikovaný zaměstnanec, a to v rámci samostatného 
dalšího programu, který by mikro firmám popř. OSVČ 
zaměstnávajícím stanovený počet zaměstnanců umožnil přijmout 
ukrajinské uchazeče alespoň na základě mimořádného 

Vysvětleno. 
 
Vzhledem k vysokému počtu zájemců o podání žádosti  
o zaměstnaneckou kartu mimo vládní programy ekonomické 
migrace, tedy v rámci tzv. zbytkové kvóty na zastupitelských 
úřadech ve Lvově, Dillí a Nursultanu, který značně převyšuje 
kapacity těchto úřadů, probíhá v současnosti objednávání 
žadatelů prostřednictvím registrace a následného slosování, tj. 
formou náhodného výběru mezi zaregistrovanými zájemci  
o podání žádosti. Tento postup je uplatňován v souladu 
s judikaturou Nejvyššího správního soudu. 
  
Nutnost registrace zájemců, vybrání správního poplatku, 
provedení administrace registrace a následné stanovení termínů 
k podání žádostí přináší administrativní zátěž pro zastupitelské 
úřady, která je ve zcela neadekvátním poměru k výsledku, tj. 
k počtu přijatých žádostí. Na zastupitelském úřadu ve Lvově se 
touto cestou nabírá 720 žádostí ročně ve srovnání se 40 tisíci 
žádostmi ročně nabíranými v rámci  Programu kvalifikovaný 
zaměstnanec. Náhodný výběr zájemců po podání žádosti pak 
rovněž nepřináší českým zaměstnavatelům žádnou reálnou 
možnost naplánování příchodu konkrétního zaměstnance 
z Ukrajiny. Stejná situace je rovněž v Indii a v Kazachstánu.  
 
Druhým důvodem pro zrušení tzv. zbytkových kvót na 
zastupitelských úřadech ve Lvově, v Dillí a v Nursultanu je 
skutečnost, že navýšení systemizace zastupitelských úřadů 
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pracovního víza, a to zejména v řemeslné výrobě a úklidových 
službách. Parametry nového programu by samozřejmě byly ještě 
předmětem diskuze s dotčenými resorty a garanty, kteří by nový 
program měli administrovat. Ve vztahu k návrhu proto 
požadujeme, aby byla do důvodové zprávy doplněna zmínka o 
tom, že kapacita ZÚ vzniklá zrušení tzv. zbytkové kvóty pro 
zaměstnanecké karty bude využita pro zmíněný nový program.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

v Bělorusku a na Filipínách (kvůli navýšení kvóty v rámci 
Programu kvalifikovaný zaměstnanec pro Filipíny o 1 000 žádostí 
ročně a pro  Bělorusko o 1 100 žádostí ročně) i na jiných 
zastupitelských úřadech (k navýšení kvót v rámci Programu 
vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký 
personál dochází na celkem 28 zastupitelských úřadech) řeší 
MZV z vlastních zdrojů. Toto navýšení je proto možné pouze za 
současného zrušení zbytkových kvót a využití uvolněných 
personálních kapacit jinde. 
 
Pro české zaměstnavatele, kteří nesplní parametry Programu 
kvalifikovaný zaměstnanec a jejichž zahraniční zaměstnanci 
z Ukrajiny, Kazachstánu a Indie proto musejí podávat žádosti o 
zaměstnaneckou kartu v rámci tzv. zbytkové kvóty, může být po 
zrušení zbytkových kvót vytvořen nový samostatný migrační 
program založený na využití mimořádného pracovního víza. 
Jednání věcně příslušných ministerstev se sociálními partnery o 
vytvoření programu a předložení výsledného návrhu vládě ke 
schválení bude řešeno samostatně v rámci existujících 
platforem. 
 
 
Připomínkové místo neavizovalo, že by způsob vypořádání 
připomínky vedl k rozporu. 

 

Hospodářská komora ČR 

HK ČR 
 
Z 

Připomínka k Příloze č. 2 k položce Zastupitelský úřad Lvov 

Hospodářská komora ČR (dále jen HK ČR) nesouhlasí se zrušením 
tzv. zbytkové kvóty na Ukrajině, respektive na zastupitelském 
úřadě ve Lvově. HK ČR požaduje úpravu této položky v Příloze č. 
2 minimálně na úroveň roku 2020, a to takto: 

Vysvětleno. 
 
Vzhledem k vysokému počtu zájemců o podání žádosti  
o zaměstnaneckou kartu mimo vládní programy ekonomické 
migrace, tedy v rámci tzv. zbytkové kvóty na zastupitelských 
úřadech ve Lvově, Dillí a Nursultanu, který značně převyšuje 
kapacity těchto úřadů, probíhá v současnosti objednávání 
žadatelů prostřednictvím registrace a následného slosování, tj. 
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Lvov 40 720 0 40 000 

 

Odůvodnění: Tato tzv. zbytková kvóta byla k dispozici pro 
zaměstnavatele, kteří nemohli žádat o pracovníky z Ukrajiny z 
důvodu nesplnění podmínek k zařazení do vládního Programu 
kvalifikovaný zaměstnanec. Jedná se zejména o skupinu OSVČ a 
mikro firem, které řeší stejně jako střední a větší firmy nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků, ale nesplní programový požadavek 
minimálního počtu 6 zaměstnanců. Zbytková kvóta ani nyní pro tyto 
firmy nebyla postačující. Jejím úplným zrušením se zvyšuje riziko 
nelegálního pobytu ukrajinských pracovníků u zaměstnavatelů, 
kteří prakticky přijdou o legální způsob získání pracovníka z 
Ukrajiny. Důvodová zpráva pouze uvádí, že na základě zhodnocení 
zkušeností dojde ke zrušení zbytkové kvóty, o jaké konkrétní 
zkušenosti se opírá a o jaká konkrétní čísla a fakta, není vůbec 
zřejmé. Zkušenosti HK ČR naopak říkají, že i dosud existující 
zbytková kvóta byla nedostatečná a její zrušení nedává žádný 
smysl. V případě, že návrhu HK ČR o zachování zbytkové kvóty 
nebude vyhověno, žádáme, aby byly hledány alternativní možnosti 
pro malé firmy, (např. mimořádné vízum, speciální program pro 
malé firmy a OSVČ) které nesplňují požadavky existujících 
vládních programů (na minimální počet zaměstnanců), které by jim 
umožnily získat zaměstnance z Ukrajiny legálním způsobem.  

Tato připomínka je zásadní. 

formou náhodného výběru mezi zaregistrovanými zájemci  
o podání žádosti. Tento postup je uplatňován v souladu 
s judikaturou Nejvyššího správního soudu. 
  
Nutnost registrace zájemců, vybrání správního poplatku, 
provedení administrace registrace a následné stanovení 
termínů k podání žádostí přináší administrativní zátěž pro 
zastupitelské úřady, která je ve zcela neadekvátním poměru 
k výsledku, tj. k počtu přijatých žádostí. Na zastupitelském 
úřadu ve Lvově se touto cestou nabírá 720 žádostí ročně ve 
srovnání se 40 tisíci žádostmi ročně nabíranými v rámci  
Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Náhodný výběr zájemců 
po podání žádosti pak rovněž nepřináší českým 
zaměstnavatelům žádnou reálnou možnost naplánování 
příchodu konkrétního zaměstnance z Ukrajiny. Stejná situace je 
rovněž v Indii a v Kazachstánu.  
 
Druhým důvodem pro zrušení tzv. zbytkových kvót na 
zastupitelských úřadech ve Lvově, v Dillí a v Nursultanu je 
skutečnost, že navýšení systemizace zastupitelských úřadů 
v Bělorusku a na Filipínách (kvůli navýšení kvóty v rámci 
Programu kvalifikovaný zaměstnanec pro Filipíny o 1 000 
žádostí ročně a pro  Bělorusko o 1 100 žádostí ročně) i na jiných 
zastupitelských úřadech (k navýšení kvót v rámci Programu 
vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a 
vědecký personál dochází na celkem 28 zastupitelských 
úřadech) řeší MZV z vlastních zdrojů. Toto navýšení je proto 
možné pouze za současného zrušení zbytkových kvót a využití 
uvolněných personálních kapacit jinde. 
 
Pro české zaměstnavatele, kteří nesplní parametry Programu 
kvalifikovaný zaměstnanec a jejichž zahraniční zaměstnanci 
z Ukrajiny, Kazachstánu a Indie proto musejí podávat žádosti o 
zaměstnaneckou kartu v rámci tzv. zbytkové kvóty, může být po 
zrušení zbytkových kvót vytvořen nový samostatný migrační 
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program založený na využití mimořádného pracovního víza. 
Jednání věcně příslušných ministerstev se sociálními partnery 
o vytvoření programu a předložení výsledného návrhu vládě ke 
schválení bude řešeno samostatně v rámci existujících 
platforem. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

Ministerstvo zemědělství 

MZE 1 Předkládací zpráva informuje o mírném navýšení kvót celkového 
objemu žádostí o zaměstnanecké karty ve prospěch vysoce 
kvalifikované migrace. 

Bylo by vhodné v předkládací zprávě i v odůvodnění uvést přesné 
zvýšení kvóty. Informace o mírném navýšení je vágní a dává 
nejasnou představu o skutečném zvýšení počtu žádostí 
o zaměstnanecké karty.  

Vysvětleno. 
 
Přesné navýšení jednotlivých kvót je patrné z tabulek ve zvláštní 
části odůvodnění. 
Vzhledem k objemu údajů není vhodné vkládat do předkládací 
zprávy. 

MZE 2 Předkládací zpráva, odůvodnění a přehled dopadů by měly 
přesně uvést změny kvót pro všechny tři oblasti změn. Tedy 1) o 
kolik se zvyšuje kvóta pro kvalifikované zaměstnance z Filipín a 
Běloruska, 2) o kolik se snižuje kvóta pro zaměstnance z Ukrajiny, 
Indie a v Kazachstánu a 3) jak se mění kvóty pro náběr žádostí o 
zaměstnanecké karty v Programu vysoce kvalifikovaný 
zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál na 
uvedených 28 zastupitelských úřadech. Výsledná čísla je možné 
dopočítávat, avšak předkladatel by je měl uvést přímo, aby byla 
číselná hodnota změn patrná na první pohled.  

Vysvětleno. 
 
Přesné navýšení jednotlivých kvót je patrné z tabulek ve zvláštní 
části odůvodnění. 
Vzhledem k objemu údajů není vhodné vkládat do předkládací 
zprávy. 

MZE 3 Návrh usnesení odkazuje v článku II bodu 2 na bod „II/3 písm. c) 
tohoto usnesení“, který však navrhované usnesení neobsahuje. 
Doporučujeme kontrolu textu usnesení a odkazů v něm 
obsažených.  

Akceptováno jinak. 
Příslušné body usnesení budou v souvislosti s vypořádáním 
připomínek MF přepracovány. 
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MZE 4 V části V., v přehledu dopadů návrhu právního předpisu na straně 
3 v bodě 10.1 je uvedeno, že návrh nařízení nebude mít dopady 
na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. S ohledem na 
skutečnost, že podle článku II bodu 2 návrhu usnesení vlády má 
být ministryni financí uloženo navýšit rozpočet Ministerstva vnitra, 
je tvrzení v přehledu dopadů s touto skutečností v rozporu. 
Navrhujeme navýšení rozpočtů ve střednědobém výhledu 
promítnout do přehledu dopadů.  

Akceptováno. 
V návaznosti na výsledek vypořádání připomínek MF budou tato 
tvrzení upravena. 

MZE 5 Dáváme na zvážení navýšení dlouhodobých pracovních víz pro 
potenciální zájemce o práci v lesním hospodářství, a to v období 
nedostatku pracovních sil, především na pozicích pro 
nekvalifikované pracovní činnosti. V lesnictví se nedostává 
řádově stovek pracovníků a jako jedna z vhodných zdrojových 
zemí přichází v úvahu Ukrajina či Bělorusko.  

Vysvětleno. 
Pracovní migrace pro tato odvětví je primárně předmětem úpravy 
jiného právního předpisu. 
Tato novela upravuje pouze kvóty týkající se zaměstnaneckých 
karet. 

 

 

Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR 

KOM 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze 
dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Vzato na vědomí. 
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Právo členských států stanovit objem vstupů státních příslušníků 
třetích zemí přicházejících na jejich území s cílem hledat práci 
jako zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné je 
zakotveno v článku 79 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

V širších souvislostech se návrhu dále dotýká směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 
2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné 
povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní 
příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků 
ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském 
státě (konkrétně její článek 8 odst. 3). 

Připomínky a případné návrhy změn:  

K předloženému návrhu neuplatňujeme z hlediska slučitelnosti 
s právem EU žádné připomínky. 

Závěr: 

Návrhem nařízení vlády není do právního řádu České 
republiky implementováno právo EU  a návrh není s právem 
EU v rozporu. 

 

 

V Praze dne   4. prosince 2020 

Vypracovali:  Mgr. Ondřej Brychta, 974 832 865, ondrej.brychta@mvcr.cz 

  Ing. Mgr. Vlastimil Jirouš, 974 832 516, vlastimil.jirous@mvcr.cz 
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