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USNESENÍ
zahraničního výboru
z 19. schůze
ze dne 24. října 2018
k vládnímu návrhu zákona, 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 /sněmovní tisk 203/
Po odůvodnění prvního náměstka ministra vnitra JUDr. Ing. Jiřího Nováčka,
zpravodajské zprávě posl. Víta Rakušana a po rozpravě
zahraniční výbor

I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh
zákona, 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
/sněmovní tisk 203/,
s c h v á l i t ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů:

1.
V části první článku I dosavadní novelizační bod 6 zní:
„6. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní:
„§ 31a
Mimořádné pracovní vízum
(1) Mimořádné pracovní vízum, které je vízem k pobytu nad 90 dnů, uděluje
ministerstvo pouze v souladu s podmínkami uvedenými v nařízení vlády vydaném na základě
odstavce 2. Žádost o mimořádné pracovní vízum lze podat, pouze pokud bylo vydáno nařízení
vlády podle odstavce 2. Vízum se uděluje na žádost cizince, který hodlá pobývat na území za
účelem výkonu zaměstnání, bylo mu za tímto účelem vydáno povolení k zaměstnání podle
zákona o zaměstnanosti a plnění tohoto účelu vyžaduje pobyt cizince na území delší než 90
dnů.
(2) Vláda může v případě mimořádného nedostatku pracovníků na trhu práce v určitém
odvětví nebo profesi nebo v případě mimořádné události svým nařízením stanovit
a) odvětví nebo profesi, ve kterých by měl být cizinec na území zaměstnán,
b) maximální počet žádostí, které lze o toto vízum v rámci určitého časového období podat
na příslušném zastupitelském úřadu,
c) státní příslušnost cizince, který je oprávněn požádat o toto vízum,
d) do kdy je možné žádosti o toto vízum podávat, nebo
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e) podmínku, že zaměstnavatelem cizince na území nesmí být agentura práce.
(3) K žádosti o udělení mimořádného pracovního víza je cizinec povinen předložit
povolení k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti, cestovní doklad, náležitosti uvedené
v § 31 odst. 1 písm. d) a e) a na požádání náležitosti uvedené v § 31 odst. 3. Pro mimořádné
pracovní vízum se použije obdobně § 31 odst. 6.
(4) Mimořádné pracovní vízum se uděluje s dobou platnosti a dobou pobytu na území
nejdéle na 1 rok, dobu jeho platnosti nelze prodloužit.
(5) Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů, povolení k dlouhodobému pobytu, povolení
k přechodnému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu nelze na území ministerstvu podat,
pokud cizinec na území pobývá na mimořádné pracovní vízum.“.“.

2.
2.1. V části první článku I v dosavadním novelizačním bodě 140 v navrhovaném § 155b se za
odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„ (4) Ministerstvo může z důvodů zvláštního zřetele hodných od povinnosti uvedené v
odstavci 2 upustit.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
2.2. V části první článku I v dosavadním novelizačním bodě 140 v navrhovaném § 155b
odstavec 6 zní:
„(6) Cizinec hradí náklady spojené s jeho účastí na adaptačně-integračním kurzu
paušální částkou, jejíž výši stanoví ministerstvo vyhláškou tak, aby byla přiměřená nákladům,
které centru na podporu integrace cizinců vznikly. Příjem z úhrad podle věty první je příjmem
státního rozpočtu.“.
2.3. V části první článku II se v bodě 5 číslo „2020“ nahrazuje číslem „2021“.
2.4. V části dvanácté článku XIV se na konci písmene b) slovo „a“ zrušuje.
2.5. V části dvanácté článku XIV písmeno c) zní:
„c) čl. I bodu 140, pokud jde o § 155a, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2020, a“.
2.6. V části dvanácté článku XIV písmeno d) zní:
„d) čl. I bodů 140, pokud jde o § 155b, 142 a 143, která nabývají účinnosti dnem
1. ledna 2021.“.

3.
3.1. V části první v bodu 161, v § 169h odst. 3 v navrženém odstavci 3 slova „určeném časovém
období“ nahrazují slovy „příslušném kalendářním měsíci“.
3.2. V části první v bodu 161, v § 169h odst. 3 se za navržený odstavec 3 vkládá nový odstavec
4, který zní:
„V případě rozvržení maximálního počtu žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
podnikání a o zaměstnaneckou kartu na maximální počet žádostí, které lze podat v rámci
jednotlivých vládou schválených programů, a maximální počet ostatních žádostí, je žádost
rovněž nepřijatelná, pokud byl v příslušném kalendářním měsíci na příslušném zastupitelském
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úřadu podán maximální počet žádostí stanovený nařízením vlády vydaným podle § 181b odst.
2 pro jednotlivé vládou schválené programy nebo pro ostatní žádosti.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
3.3. V části první v bodu 176, v navrženém § 181b v navrženém odstavci 1 se slova „určitého
časového období“ nahrazují slovy „období 1 roku rozvrženého rovnoměrně na jednotlivé
kalendářní měsíce“.
3.4. V části první v bodu 176, v navrženém § 181b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:
„V případě víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a zaměstnaneckých karet může být
maximální počet žádostí, které lze podat v rámci období 1 roku rozvrženého rovnoměrně na
jednotlivé kalendářní měsíce na příslušném zastupitelském úřadu, dále rozvržen na maximální
počet žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a o zaměstnanecké karty, které
lze podat v rámci jednotlivých vládou schválených programů, a maximální počet ostatních
žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a zaměstnaneckou kartu.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
3.5. V části první v bodu 176, v § 181b odst. 3 se za slovo „podat“ vkládá čárka a slova „včetně
rozvržení na maximální počet žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a o
zaměstnaneckou kartu, které lze podat v rámci jednotlivých vládou schválených programů, a
maximální počet ostatních žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a o
zaměstnaneckou kartu“ a dále se slova „průběhu časového období“ nahrazují slovy „rámci
období 1 roku rozvrženého rovnoměrně na jednotlivé kalendářní měsíce“.

4.
V části první se za bod 154 přidává nový bod 155, který zní:
„155. V § 169d odst. 2 se za slovo „zástupce“ vkládá středník a slova „zákonným zástupcem se
rozumí i osoba, která osobně pečuje o nezletilého žadatele na území státu, jehož je nezletilý
žadatel občanem“.“
Následující body se přečíslují.
II.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky;

I I I . z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním
odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny PČR provedl v návrhu zákona legislativně
technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;
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IV. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Vít R a k u š a n v.r.
zpravodaj výboru
Jan K u b í k v.r.
ověřovatel výboru

Lubomír Z a o r á l e k v.r.
předseda výboru
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