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NÁZEV MATERIÁLU 

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy České republiky („SP ČR“) 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve 
znění pozdějších předpisů, 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 (dále jen „návrh“) 
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KONTAKTNÍ OSOBA JUDr. Jitka Hejduková, Mgr. Renáta Zbranková 
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OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 

Návrh předložený předkladatelem se sice má primárně týkat azylantů, obsahuje však i novelizační 

ustanovení s významným dopadem i na další kategorie cizinců, mj. cizince v postavení zaměstnanců. 

S ohledem na výše uvedené SP ČR předkládá k části návrhu představující novelu zákona č. 326/1999 Sb., o 

pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPC“) tyto připomínky. 

V obecné rovině považuje SP ČR mnohé navržené změny v ZoPC za relativně velmi přísné, navrhované bez 

dostatečného odůvodnění a doložení četnosti a závažnosti možných zneužití, proti kterým mají tyto změny 

směřovat.   

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY K ČÁSTI DRUHÉ 
 

1. K bodům 13. a 14. (§ 42a ZoPC) 

 

Navržená změna se může týkat mj. i rodinných příslušníků vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, ať už 

držitelů modré nebo zaměstnanecké karty, a podle zjištění SP ČR může negativně ovlivnit ochotu 

zaměstnanců zejména ze zemí se silným akcentem na rodinné vazby přijet za prací do České republiky, 

nebude-li možné nárokovat sloučení rodiny i pro zletilé nezaopatřené děti. Problém uvedený 

v důvodové zprávě je problémem reálným, řešením však nemá být plošné zrušení možnosti získat 

dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny pro všechny zletilé děti, kterých se může (ale nemusí) 

týkat. 

 

Obdobně může negativně na mobilitu i vysoce kvalifikovaných zaměstnanců působit navrhované 

doplnění v § 42a odst. 4 ZoPC (může se týkat např. rodiče manžela/ky držitele modré karty, který by 

hlídal děti, zatímco by oba manželé pracovali). 
 

SP ČR proto žádá o vypuštění obou navrhovaných změn. 

 

Tato připomínka je zásadní. 
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2. K bodu 17. (§ 44 ZoPC) 

 

SP ČR zásadně nesouhlasí se zdánlivě vstřícným prodloužením lhůty pro dostavení se ke zpracování 

údajů nutných pro vydání průkazu o povolení k pobytu a pořízení biometrických údajů, ze 3 pracovních 

na 30 kalendářních dnů. Důvodem je skutečnost, že držitelé duálních zaměstnaneckých karet, modrých 

karet a karet vnitropodnikově převedeného zaměstnance jsou oprávněni začít v ČR pracovat až poté, co 

se takto dostaví na příslušné pracoviště OAMP MV „na biometriku“ a tam je jim vydáno potvrzení o 

splnění podmínek pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu (srovnejte § 89 odst. 4 zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZam“).  

 

SP ČR je si vědom, že v současnosti zejména v Praze, ale zřejmě i na jiných pracovištích OAMP, není 

z kapacitních důvodů fyzicky možné stávající lhůtu 3 pracovních dnů dodržet (a také považuje za 

neúnosné, že cizinec nemá jak prokázat, že se snažil v rámci této lhůty povinnost splnit, pokud se právě 

kvůli přetíženosti pracoviště OAMP nedostal na řadu nebo se mu nepodařilo se v daném termínu 

objednat). Navrhované prodloužení lhůty by sice ulevilo přetíženým pracovištím OAMP a umožnilo 

cizincům neporušovat zákonnou povinnost, byť jde o porušení nezaviněné. Současně ale hrozí výrazné  

zvýšení  nákladů související s pobytem takových pracovníků; už jsou totiž legálně v ČR, ale nesmějí 

pracovat (a není rozhodné, zda tyto náklady nese v konečném důsledku zaměstnanec nebo 

zaměstnavatel). SP ČR proto požaduje zrušení navrhované změny, nebo doplnění řešení zmíněných 

negativních dopadů na zaměstnance/zaměstnavatele. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

3. K bodu 22. (§ 47 ZoPC) 

 

SP ČR se domnívá, že navržené doplnění § 47 odst. 4 ZoPC popírá podstatu pobytové fikce a požaduje 

vypuštění tohoto bodu z návrhu. Fikce oprávněnosti pobytu se uplatní v případě, že je ještě v době 

platnosti pobytového oprávnění podána žádost o jeho prodloužení nebo vydání jiného pobytového 

oprávnění a do uplynutí platnosti původního pobytového oprávnění o této žádosti není rozhodnuto. 

Skutečnost, zda jsou či nejsou splněny (věcné) podmínky pro prodloužení/vydání nového pobytového 

oprávnění, správní orgán zjistí až v okamžiku, kdy se bude žádostí meritorně zabývat potažmo o ní 

meritorně rozhodovat. Dříve takové zjištění není možné provést, tj. není také možné zpětně prohlásit, 

že pobyt nebyl v době podání žádosti (resp. okamžikem uplynutí platnosti původního pobytového 

oprávnění) oprávněný. Možné zneužívání je nutné řešit jiným způsobem. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

4. K bodu 26. (§ 50 ZoPC) a souvisejícím – zásadní změny v povaze a úpravě výjezdního příkazu  

 

Navrhované změny v úpravě výjezdního příkazu, zejména zrušení vydávání výjezdního příkazu za 

určitých okolností a zrušení výjezdního příkazu jako jednoho z titulů přechodného pobytu cizince v ČR 
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považuje SP ČR za nedostatečně odůvodněné. Výjezdní příkaz se podle informací SP ČR aktuálně využívá 

mj. k řešení nestandardních situacích pobytu cizinců v ČR, které mohou v praxi nastat, a ZoPC s nimi 

primárně nepočítá. SP ČR se obává, že zrušení vydávání výjezdního příkazu v některých situacích (mj. 

v souvislosti s nezamýšlenými důsledky některých změn provedených poslední novelou ZoPC - jako 

aktuální příklad lze uvést důsledky chybějících přechodných ustanovení k ustanovením o změně 

zaměstnavatele držitelů zaměstnanecké karty, díky nimž se někteří držitelé zaměstnaneckých karet 

mohli nezaviněně dostat do situace, kdy jim hrozí během 60 dnů nelegální pobyt na území ČR) povede 

k nepřiměřené tvrdosti zákona. Případná zneužití statusu výjezdního příkazu jako oprávnění 

k přechodnému pobytu, např. k účelovým sňatkům potažmo účelovému získání povolení 

k dlouhodobému pobytu, podle názoru SP ČR ZoPC umožňuje řešit jiným způsobem.  

 

Chápeme-li návrh správně, pokud by nově např. v případě zrušení platnosti zaměstnanecké karty 

výjezdní příkaz nebyl vydáván a lhůta k vycestování by měla být uvedena jen v rozhodnutí o zrušení 

zaměstnanecké karty, nejenže bude cizinec nucen pro případ kontroly neustále nosit s sebou kromě 

cestovního pasu celé několikastránkové rozhodnutí o zrušení platnosti zaměstnanecké karty, ale 

z tohoto rozhodnutí stejně až do nabytí právní moci nebude zřejmé, odkdy lhůta k vycestování běží a 

cizinec tak při případné kontrole nebude schopen okamžitě jednoznačně prokázat, zda je ještě na území 

ČR legálně. To SP ČR považuje za nepřiměřené.  

 

SP ČR proto požaduje, aby předkladatel od navrhovaných změn upustil, nebo aby je lépe zdůvodnil, 

doložil jejich potřebnost, a detailněji popsal důsledky navržené změny proti stávající úpravě. 

 

V této souvislosti SP ČR současně nad rámec návrhu požaduje, s ohledem na nepřehlednost a 

komplikovanost úpravy důvodů pro nevydání popř. zrušení platnosti zaměstnanecké karty (platnost 

zaměstnanecké karty může být teoreticky zrušena např. i v případě, že zaměstnavatel držitele 

zaměstnanecké karty bude dlužit na daních třeba jen zanedbatelných 200 Kč; v takovém případě se 

automaticky stává ve smyslu § 178f odst. 1 písm. a) nespolehlivým zaměstnavatelem, tj. je naplněn 

jeden z důvodů pro zrušení platnosti zaměstnanecké karty podle § 46e odst. 1 ZoPC, ve spojení s § 46 

odst. 6 písm. d) ZoPC), výslovné zakotvení zásady přiměřenosti důsledků zrušení platnosti 

zaměstnanecké karty důvodům pro zrušení její platnosti (včetně bližšího vymezení, co je posuzováno), 

obdobně jako je tomu u modré karty (§ 46f, konec odst. 2 ZoPC) nebo karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance (§ 46g konec odst. 2 ZoPC). Mj. s ohledem na reálné trvání procesu získání 

zaměstnaneckých karet SP ČR dále navrhuje obdobnou zásadu výslovně zakotvit i u (některých) 

důvodů pro nevydání či neprodloužení zaměstnanecké karty. 

 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

 

 

5. K bodu 45. (§ 88 ZoPC)  

 

SP ČR požaduje vypuštění tohoto bodu z návrhu. Navržená změna totiž může zásadně omezovat 

atraktivnost ČR mj. pro vysoce kvalifikované zaměstnance ze třetích zemí, přitom zejména o tyto cizince 
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ČR dlouhodobě stojí. Dítě narozené v ČR manželům - zaměstnancům se zaměstnaneckou či modrou 

kartou totiž není na rozdíl od rodičů automaticky účastno veřejného zdravotního pojištění, přestože oni 

řádně do veřejného zdravotního pojištění přispívají, neexistuje ani smluvní přímus komerčních 

pojišťoven uzavřít zdravotní pojištění narozeného dítěte, nemluvě o povinnosti uzavřít ho za podmínek 

obdobných veřejnému zdravotnímu pojištění, tj. mnohdy je stávající řešení, byť právně nevyhovující, 

v podstatě jediným rozumně možným. Uvedený problém je jedním z mnoha v oblasti zdravotního 

pojištění, které se týkají cizinců ze třetích zemí pobývajících v ČR (dalším je např. otázka případného 

zavedení ochranné lhůty pro účast ve veřejném zdravotním pojištění po skončení pracovního poměru 

držitele zaměstnanecké nebo modré karty). SP ČR požaduje, aby byla problematika zdravotního 

pojištění cizinců řešena komplexně, nikoliv takto dílčím způsobem. SP ČR přitom připomíná, že úkol 

zpracovat a předložit komplexní úpravu povinného zdravotního pojištění cizinců v ČR již byl vládou 

uložen 24.7.2018 (návrh měl ministr zdravotnictví předložit do 31.3.2019, proto předpokládáme, že 

návrh komplexního řešení je tedy již minimálně v pokročilé fázi přípravy).  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

6. K bodům 28. a 61. (§ 118 odst. 3 ZoPC) 

 

SP ČR nesouhlasí s navrhovanými změnami v tomto ustanovení, mj. se zkrácením maximální doby 

k vycestování v rozhodnutí o správním vyhoštění ze 60 na 30 dnů, tím spíše pokud předkladatel 

současně navrhuje zcela zásadní změny v úpravě výjezdního příkazu. SP ČR se domnívá, že je potřeba 

maximální hranici ponechat ve stávající podobě a ponechat tak prostor pro správní uvážení přiměřené 

okolnostem konkrétního případu (např. v oblasti zaměstnaneckých karet se úprava v posledních 

několika letech opakovaně měnila a držitel zaměstnanecké karty si tak nemusí být mj. vědom 

skutečnosti, že po 60 dnech od skončení posledního pracovního poměru platnost zaměstnanecké karty 

automaticky zaniká a že jeho pobyt na území ČR po uplynutí této doby tedy může být nelegální. Bude-li 

takový cizinec následně pro něj nečekaně správně vyhoštěn, může být doba 30 dnů pro vypořádání 

veškerých potřebných záležitostí na území ČR v takovém případě nepřiměřeně krátká).  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

7. K bodu 100. (§ 168 ZoPC) 

 

SP ČR podmiňuje navrhované doplnění řízení o změně zaměstnavatele držitele zaměstnanecké karty 

(§ 42g odst. 7 až 11) do § 168 ZoPC tím, že budou současně vyřešeny aplikační problémy, které nová 

úprava změny zaměstnavatele přinesla.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

8. K bodu 103. (§ 169t odst. 6 ZoPC) 

 

SP ČR požaduje vypuštění tohoto bodu popř. řádné zdůvodnění důvodnosti navrhovaného prodloužení 
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u jednotlivých pobytových titulů. SP ČR obecně nesouhlasí s paušalizovaným tvrzením předkladatele, že 

zkoumání naplnění podmínek pro rozhodnutí o žádosti o prodloužení dlouhodobého pobytového 

oprávnění má efektivně vždy trvat stejně jako posuzování prvotní žádosti o vydání takového oprávnění, 

zejména má-li jít o lhůty 90/120 či 270 dnů, které dotčené ustanovení obsahuje; předkladatel přitom 

současně navrhuje výše zmíněné zpětné zrušení fikce oprávněnosti pobytu v § 47 odst. 4 ZoPC 

v případě, že žádost o prodloužení dlouhodobého pobytového oprávnění nebude splňovat věcné 

podmínky pro jeho prodloužení, tj. cizinec by efektivně několik měsíců po podání žádosti zjistil, že v ČR 

dlouhodobě pobývá nelegálně. To považuje SP ČR za nepřípustné. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

9. K bodu 107. (§ 169v ZoPC) 

 

SP ČR požaduje toto ustanovení vypustit popř. ho upravit/konkretizovat tak, aby bylo zaměřeno jen na 

taková jednání ze strany právních zástupců či jiných zmocněnců, která jsou skutečně účelová. Srovnání 

s azylovými procedurami nepovažuje SP ČR za případné. 

 

Tato připomínka je zásadní.   

 

10. K bodu 107. (§ 170 odst. 7 ZoPC) 

 

SP ČR požaduje vypuštění tohoto bodu popř. jeho úpravu tak, aby sice bránilo případným účelovým 

zdržovacím jednáním cizinců nebo jejich právních zástupců, na které obecně poukazuje důvodová 

zpráva, na straně druhé ale nebránilo možnosti uplatnit relevantní argumenty a důkazy na straně 

cizince např. v situaci, kdy vyhledá kvalifikovanou právní pomoc až právě pro odvolací řízení a jako 

právní laik tyto argumenty a důkazy v prvostupňovém řízení neuplatnil. Navrhovaná koncentrace je 

podle SP ČR nepřiměřeně přísná povaze řízení i jeho subjektu.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

KONKRÉTNÍ DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY K ČÁSTI DRUHÉ 
 

11. K bodu 4. (§ 15 ZoPC) a souvisejícím (změny § 180 ZoPC)  

SP ČR považuje navrhované zrušení možnosti pozvat cizince k pobytu v ČR delšímu než 3 měsíce za zcela 

nedostatečně odůvodněné. Zdůvodnění, že se tato pozvání v praxi málo využívají a že úspěšnost žádostí 

o dlouhodobá pobytová oprávnění na jejich základě je minimální (aniž jsou mj. uvedena konkrétní čísla), 

není samo o sobě dostatečným pro závěr o nadbytečnosti tohoto ustanovení ani potřebnosti jeho 

zrušení z jiných důvodů (např. z důvodů zneužívání). SP ČR doporučuje ustanovení nerušit nebo řádně 

zdůvodnit, proč má být zrušeno.  

Tato připomínka je doporučující. 


