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Čj.: 106/2015 

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy České republiky („ SP ČR“)  

k návrhu zákona, který se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPC“), 

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  

(dále jen „návrh“) 

 

SP ČR tímto v rámci meziresortního připomínkového řízení předkládá následující dílčí 

připomínky k návrhu:  

 

1.  K bodu 2. návrhu (změna § 34 písm. e) ZoPC) 

 

SP ČR dává ke zvážení, zda v tomto ustanovení kromě odkazu na tzv. soukromé zdravotní 

pojištění (doklad podle navrhovaného § 172d odst. 4 ZoPC) nemá být také odkaz na tzv. 

vstupní zdravotní pojištění cizinci podle navrhovaného § 172b ZoPC, a to ve vztahu 

k cizincům žádajícím o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na 

území s dobou platnosti do 1 roku. Podle navrhovaného § 172b ZoPC má cizinci pro pobyt 

do 1 roku stačit právě vstupní zdravotní pojištění. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

 

2.  K bodům 15. a 16. návrhu (změna §§ 44 odst. 4 a 6 ZoPC)  

 

SP ČR chápe snahu orgánů státní správy zajistit, aby cizinec nejpozději po roce 

dlouhodobého pobytu v ČR měl zajištěno zdravotní pojištění v rozsahu obdobném rozsahu 

veřejného zdravotního pojištění. SP ČR je však zásadně proti tomu, aby např. vyslanému 

zaměstnanci nebo členu statutárního orgánu efektivně mohla být vydána neduální 

zaměstnanecká karta pouze na 1 rok. Stávající znění návrhu představuje významnou 

administrativní a nikoliv nepodstatnou finanční zátěž pro žadatele (i české PO, u nichž 

působí a kteří za cizince tuto agendu velmi často administrují anebo jim s ní pomáhají), 

protože budou muset již po 1 roce znovu žádat o vydání karty, znovu obstarávat a 

předkládat příslušné doklady, znovu se dostavit k pořízení biometrických údajů a znovu 

platit poplatky v řádu tisíců Kč za vydání prodloužené zaměstnanecké karty. Na platnost 

zaměstnanecké karty je mnohdy navázána také platnost povolení k pobytu rodinných 

příslušníků cizince a musejí tedy žádat také znovu. 

 

S ohledem na výše uvedené SP ČR navrhuje bod 16. návrhu vypustit a návrh upravit 

tak, aby mohla i neduální zaměstnanecká karta nadále být vydávána až na 2 roky, 

s tím, že pokud cizinec nejdéle do 1 roku nedoloží doklad o sjednání soukromého 

zdravotního pojištění cizince podle navrhovaného § 172d odst. 4 ZoPC, 

zaměstnanecká karta pozbude platnosti. Nově zřizovaná Kancelář (pojišťoven 

provozujících soukromé zdravotní pojištění) by mohla v rámci průběžného porovnání 

evidence pojištěných cizinců s údaji poskytnutými z evidence cizinců (viz navrhované 

ustanovení § 172n odst. 3 ZoPC) také upozorňovat cizince popř. i příslušný český subjekt – 

zaměstnavatele nebo PO, v níž má cizinec postavení společníka/člena statutárního orgánu -  
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např. 1 měsíc předem na blížící se uplynutí lhůty pro sjednání uvedeného pojištění a 

důsledky porušení této povinnosti. Pokud by cizinec doklad podle navrhovaného §172d 

odst. 4 ZoPC v 1-roční lhůtě nedoložil, Kancelář by v souladu s navrhovaným §172n odst. 

3 ZoPC informovala o této skutečnosti správce evidence cizinců.  

 

Obdobně této úpravě by bylo možné upravit dobu platnosti povolení k pobytu rodinných 

příslušníků v § 44 odst. 4 ZoPC a tedy zachovat stávající doby platnosti bez navrhovaného 

zkrácení. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

3.  K bodu 33. návrhu, § 172x ZoPC 

 

Jaký doklad budou cizinci podle navrhovaného § 172x odst. 1 písm. a) až c) ZoPC 

předkládat k prokázání, že se na ně vztahuje výjimka podle § 172x a že tedy nejsou 

povinni sjednávat (cestovní/vstupní/soukromé) zdravotní pojištění cizince? SP ČR 

navrhuje, aby toto bylo upřesněno a, má-li se jednat o nové doklady nad rámec těch, které 

má již cizinec k dispozici/předkládá, aby byla slova „a tuto skutečnost prokáže 

předložením příslušného dokladu nebo jiným způsobem“ z celého ustanovení vypuštěna.  

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Kontaktními osobami pro vypořádání připomínek jsou JUDr. Jitka Hejduková 

(jhejdukova@spcr.cz, tel: 225 279 301) a Mgr. Renáta Zbranková (rzbrankova@spcr.cz).  

 

V Praze, 6. října 2015.  
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