Rozdílová tabulka k 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, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah
(část, §, odst.
písm., apod)
§ 30 odst. 1

§ 42c odst. 4
věta první

(1) Vízum k pobytu nad 90 dnů
uděluje ministerstvo na žádost
cizince, který hodlá pobývat na
území za účelem vyžadujícím
pobyt na území delší než 3
měsíce. Vízum k pobytu nad
90 dnů nelze udělit za účelem
zaměstnání.
K žádosti o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za
účelem zaměstnání je žadatel
povinen předložit pracovní
smlouvu, dohodu o pracovní
činnosti, dohodu o provedení
práce nebo smlouvu o
smlouvě budoucí, v níž se
strany zavazují v ujednané
lhůtě
uzavřít
základní
pracovněprávní vztah, a
náležitosti uvedené v § 31
odst. 1 písm. a), d) a e).

Celex č.

32011L0098

32003L0109

1

Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)
Čl. 3 odst. 4 4. Kapitola II se nepoužije na státní
příslušníky třetích zemí, kteří jsou
oprávněni k výkonu práce na základě
víza.

Čl. 14 odst.
2

2. Dlouhodobě pobývající rezident
může pobývat na území druhého
členského státu z těchto důvodů:
a) zaměstnání nebo samostatná
výdělečná činnost;
b) studium nebo odborné vzdělání;
c) jiné důvody.

§ 42g odst. 1

(1) Zaměstnaneckou kartou
se
rozumí
povolení
k
dlouhodobému
pobytu
opravňující
cizince
k
přechodnému pobytu na
území delšímu než 3 měsíce a
k výkonu zaměstnání na
pracovní pozici, na kterou
byla zaměstnanecká karta
vydána, nebo na pracovní
pozici, ke které byl udělen
souhlas ministerstva podle
odstavce 7. Cizince, u kterého
je
podle
zákona
o
zaměstnanosti
vyžadováno
povolení k zaměstnání nebo
který je uveden v § 98 zákona
o zaměstnanosti, opravňuje
zaměstnanecká
karta
k pobytu na území za účelem
zaměstnání49).

32011L0098

Čl. 2
písm. c)

Čl. 2 písm. c)
„jednotným povolením“ povolení k
pobytu vydané orgány členského
státu, které umožňuje státnímu
příslušníkovi třetí země oprávněně
pobývat na jeho území za účelem
výkonu práce;

32002R1030

nově
vložený čl.
4a a 4b

Čl. 4a
Jednotný vzor povolení k pobytu
zahrnuje
paměťové
médium
obsahující zobrazení obličeje a dva
otisky prstů držitele povolení v
interoperabilním formátu. Údaje
musí být zabezpečeny a paměťové
médium musí mít dostatečnou
kapacitu a schopnost zaručit úplnost,
pravost a důvěrnost údajů.

49)

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.

§ 44 odst. 1
(nová
věta
druhá)

Cizinec, který podal žádost o
vydání
povolení
k
dlouhodobému pobytu na
území ministerstvu a splňuje
podmínky
pro
vydání
povolení k dlouhodobému
pobytu, je povinen se na
výzvu osobně dostavit ke
zpracování údajů nezbytných
pro vydání průkazu o
povolení k pobytu, a to
včetně
pořízení
biometrických údajů cizince
a jeho podpisu, který je
určen
k jeho
dalšímu
digitálnímu
zpracování;
podpis se nepořídí, pokud
cizinci v jeho provedení brání
těžko překonatelná překážka.

32008R0380

Čl. 4b
Pro účely tohoto nařízení členské
státy získávají od státních příslušníků
třetích
zemí
biometrické
identifikátory, […].
Postup získávání se stanoví v souladu
s vnitrostátními postupy a se
zárukami stanovenými v Úmluvě o
ochraně lidských práv a základních
svobod a v Úmluvě OSN o právech

2

dítěte.
[…].“
§ 104 odst. 1
a2

(1) Letecký dopravce nesmí z
území státu, který není
smluvním státem, na území
dopravit cizince, který nemá
cestovní doklad nebo vízum,
je-li vzhledem k účelu a cíli
cesty potřebné nebo je-li
podmínkou
pobytu
v
tranzitním
prostoru
mezinárodního
letiště
na
území.

42000A0922(0
2)

Čl. 26

(2)
Provozovatel
vodní
dopravy a provozovatel na
pravidelných
autobusových
linkách nesmí z území státu,
který není smluvním státem,
na území dopravit cizince,
který nemá cestovní doklad
nebo vízum, je-li vzhledem k
účelu a cíli cesty potřebné.

1. S výhradou závazků, které pro ně
vyplývají ze Ženevské úmluvy o
právním postavení uprchlíků ze dne
28. července 1951 ve znění
Newyorského protokolu ze dne 31.
ledna l967, se smluvní strany
zavazují, že do svých vnitrostátních
právních předpisů zahrnou tato
pravidla:
a) Je-li cizinci odepřen vstup na
území jedné ze smluvních stran, je
dopravce, který dopravil cizince
vzdušnou, námořní nebo pozemní
cestou na vnější hranici, povinen
znovu se ho neprodleně ujmout. Na
žádost orgánů provádějících ochranu
hranic musí dopravce dopravit
cizince do třetího státu, ze kterého jej
přepravil, do třetího státu, který
vystavil cestovní doklad, se kterým
cizinec cestoval, nebo do kteréhokoli
třetího státu, ve kterém je zaručeno
jeho přijetí.
b) Dopravce je povinen přijmout
všechna opatření nezbytná k tomu,
aby
se
ujistil,
že
cizinec
přepravovaný
vzdušnou
nebo
námořní cestou má cestovní doklady
požadované pro vstup na území
smluvních stran.
2. S výhradou závazků vyplývajících
ze Ženevské úmluvy o právním
postavení uprchlíků ze dne 28.
července
1951
ve
znění
Newyorského protokolu ze dne 31.
ledna l967 a v souladu se svým
ústavním právem se smluvní strany
zavazují, že zavedou sankce proti
dopravcům, kteří vzdušnou nebo
námořní cestou přepraví ze třetího
státu na jejich území cizince, kteří
nemají náležité cestovní doklady.
3. Ustanovení odst. 1 písm. b) a
odstavce 2 se použijí pro dopravce,
kteří přepravují skupiny osob na
mezinárodních
pravidelných
autobusových linkách, s výjimkou
pohraničního styku.

32006R0562

čl. 20

Překračování vnitřních hranic
Vnitřní

3

hranice

lze

překročit

v

jakémkoliv místě, aniž by se
prováděla hraniční kontrola osob bez
ohledu na jejich státní příslušnost.
§ 117b odst.
4

(4) Ministerstvo vyznačí do
průkazu o povolení k pobytu
údaj o přístupu na trh práce;
to neplatí, jde-li o držitele
modré karty, povolení k
dlouhodobému
pobytu
rezidenta jiného členského
státu Evropské unie nebo
povolení k trvalému pobytu.

32011L0098

Čl. 7

Čl. 7
1. Při vyd

§ 157 odst. 7

(7) Za správní delikt se uloží
pokuta
a) do 100 000 Kč za každého
cizince, jde-li o správní
delikt podle odstavce 1
nebo 2 a cizinec byl
dopraven
z území
smluvního státu,
ba) od 100 000 Kč do 500 000
Kč za každého cizince,
jde-li o správní delikt
podle odstavce 1 nebo 2 a
cizinec byl dopraven z
území státu, který není
smluvním státem, anebo
jde-li o správní delikt
podle odstavce 3,
cb) do 50 000 Kč, jde-li o
správní
delikt
podle
odstavce 4, 5 nebo 6.

42000A0922(0
2)

Čl. 26

1. S výhradou závazků, které pro ně
vyplývají ze Ženevské úmluvy o
právním postavení uprchlíků ze dne
28. července 1951 ve znění
Newyorského protokolu ze dne 31.
ledna l967, se smluvní strany
zavazují, že do svých vnitrostátních
právních předpisů zahrnou tato
pravidla:
a) Je-li cizinci odepřen vstup na
území jedné ze smluvních stran, je
dopravce, který dopravil cizince
vzdušnou, námořní nebo pozemní
cestou na vnější hranici, povinen
znovu se ho neprodleně ujmout. Na
žádost orgánů provádějících ochranu
hranic musí dopravce dopravit
cizince do třetího státu, ze kterého jej
přepravil, do třetího státu, který
vystavil cestovní doklad, se kterým
cizinec cestoval, nebo do kteréhokoli
třetího státu, ve kterém je zaručeno
jeho přijetí.
b) Dopravce je povinen přijmout
všechna opatření nezbytná k tomu,
aby
se
ujistil,
že
cizinec
přepravovaný
vzdušnou
nebo
námořní cestou má cestovní doklady
požadované pro vstup na území
smluvních stran.
2. S výhradou závazků vyplývajících
ze Ženevské úmluvy o právním
postavení uprchlíků ze dne 28.
července
1951
ve
znění
Newyorského protokolu ze dne 31.
ledna l967 a v souladu se svým
ústavním právem se smluvní strany
zavazují, že zavedou sankce proti
dopravcům, kteří vzdušnou nebo
námořní cestou přepraví ze třetího
státu na jejich území cizince, kteří
nemají náležité cestovní doklady.
3. Ustanovení odst. 1 písm. b) a
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odstavce 2 se použijí pro dopravce,
kteří přepravují skupiny osob na
mezinárodních
pravidelných
autobusových linkách, s výjimkou
pohraničního styku.
32006R0562

Čl. 20

Překračování vnitřních hranic
Vnitřní hranice lze překročit v
jakémkoliv místě, aniž by se
prováděla hraniční kontrola osob bez
ohledu na jejich státní příslušnost.

§ 157a odst.
2

(2) Při určení výměry pokuty
právnické osobě se přihlédne k
závažnosti správního deliktu,
zejména ke způsobu jeho
spáchání a jeho následkům a k
okolnostem, za nichž byl
spáchán. Je-li v rozporu s § 104
odst. 1 nebo 2 dopravcem
přepraven cizinec z území
smluvního státu bez víza za
účelem
bezprostředního
vycestování
mimo
území
smluvních států, řízení o
správním deliktu se nezahájí.

42000A0922(0
2)

Čl. 26

1. S výhradou závazků, které pro ně
vyplývají ze Ženevské úmluvy o
právním postavení uprchlíků ze dne
28. července 1951 ve znění
Newyorského protokolu ze dne 31.
ledna l967, se smluvní strany
zavazují, že do svých vnitrostátních
právních předpisů zahrnou tato
pravidla:
a) Je-li cizinci odepřen vstup na
území jedné ze smluvních stran, je
dopravce, který dopravil cizince
vzdušnou, námořní nebo pozemní
cestou na vnější hranici, povinen
znovu se ho neprodleně ujmout. Na
žádost orgánů provádějících ochranu
hranic musí dopravce dopravit
cizince do třetího státu, ze kterého jej
přepravil, do třetího státu, který
vystavil cestovní doklad, se kterým
cizinec cestoval, nebo do kteréhokoli
třetího státu, ve kterém je zaručeno
jeho přijetí.
b) Dopravce je povinen přijmout
všechna opatření nezbytná k tomu,
aby
se
ujistil,
že
cizinec
přepravovaný
vzdušnou
nebo
námořní cestou má cestovní doklady
požadované pro vstup na území
smluvních stran.
2. S výhradou závazků vyplývajících
ze Ženevské úmluvy o právním
postavení uprchlíků ze dne 28.
července
1951
ve
znění
Newyorského protokolu ze dne 31.
ledna l967 a v souladu se svým
ústavním právem se smluvní strany
zavazují, že zavedou sankce proti
dopravcům, kteří vzdušnou nebo
námořní cestou přepraví ze třetího
státu na jejich území cizince, kteří
nemají náležité cestovní doklady.
3. Ustanovení odst. 1 písm. b) a
odstavce 2 se použijí pro dopravce,
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kteří přepravují skupiny osob na
mezinárodních
pravidelných
autobusových linkách, s výjimkou
pohraničního styku.
32006R0562

§ 169 odst. 1
písm. h)

§ 169 odst. 8
písm. a)

(1) Pokud nelze rozhodnutí
vydat bezodkladně, rozhodnutí
se vydá:
(…)
h)
ve lhůtě 60 dnů ode
dne podání žádosti o vydání
zaměstnanecké karty; ve
lhůtě 90 dnů ode dne podání
žádosti
o
vydání
zaměstnanecké
karty
ve
zvlášť složitých případech,
nebo pokud ministerstvo
žádalo o vydání závazného
stanoviska podle odstavce 15.

32011L0098

a)
který podal žádost o
vydání
povolení
k dlouhodobému
pobytu
nebo
prodloužení
jeho
platnosti, se ve lhůtě nebo na
výzvu podle § 44 odst. 1 nebo
§ 44a odst. 12 nedostaví na
ministerstvo ke zpracování
údajů nezbytných pro vydání
průkazu o povolení k pobytu
nebo ve lhůtě podle § 44 odst.
3 nebo § 44a odst. 13
nepřevezme
průkaz
o
povolení k pobytu, pokud
v této lhůtě nesdělí, že mu
v tomto úkonu brání důvody
nezávislé na jeho vůli,

32002R1030

Čl. 20

čl. 5 odst. 2

Překračování vnitřních hranic
Vnitřní hranice lze překročit
v jakémkoliv místě, aniž by se
prováděla hraniční kontrola osob bez
ohledu na jejich státní příslušnost.
2. Příslušný orgán rozhoduje o celé
žádosti co nejdříve, v každém
případě nejpozději do čtyř měsíců
ode dne jejího podání.
Za
mimořádných
okolností
souvisejících s obtížností posouzení
žádosti může být lhůta uvedená v
prvním pododstavci prodloužena.

32008R0380

nově
vložený čl.
4a a 4b

Pro případ, kdy rozhodnutí není
učiněno ve lhůtě stanovené v tomto
odstavci, jsou stanoveny právní
důsledky vnitrostátními právními
předpisy.
Čl. 4a
Jednotný vzor povolení k pobytu
zahrnuje
paměťové
médium
obsahující zobrazení obličeje a dva
otisky prstů držitele povolení v
interoperabilním formátu. Údaje
musí být zabezpečeny a paměťové
médium musí mít dostatečnou
kapacitu a schopnost zaručit úplnost,
pravost a důvěrnost údajů.
Čl. 4b
Pro účely tohoto nařízení členské
státy získávají od státních příslušníků
třetích
zemí
biometrické
identifikátory, […].
Postup získávání se stanoví v souladu
s vnitrostátními postupy a se
zárukami stanovenými v Úmluvě o
ochraně lidských práv a základních
svobod a v Úmluvě OSN o právech
dítěte.
[…].“
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Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah
(část, §, odst.
písm., apod)
§ 37a odst. 2,
3a6

(2)
Volným
pracovním
místem
obsaditelným
držitelem
zaměstnanecké
karty se rozumí pracovní
místo, které nebylo obsazeno
do 30 dnů od jeho oznámení
krajské
pobočce
Úřadu
práce, s výjimkou pracovních
míst úředníků územních
samosprávných celků93) a
pracovních
míst
zaměstnanců,
kteří
ve
správních
úřadech
vykonávají státní správu94).
Se zařazením pracovního
místa do centrální evidence
volných pracovních míst
obsaditelných
držiteli
zaměstnanecké karty musí
zaměstnavatel udělit souhlas.

32011L0098

Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)
čl. 8 odst. 3 3. Žádost může být považována za
nepřípustnou z důvodu stanovení
objemu vstupů přijímaných státních
příslušníků
třetích
zemí
přicházejících za účelem výkonu
zaměstnání, a nemusí být z tohoto
důvodu zpracována.

32009L0050

čl. 6

Tato směrnice se nedotýká práva
členského státu stanovit objem
vstupů státních příslušníků třetích
zemí vstupujících na jeho území za
účelem
výkonu
zaměstnání
vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

čl. 8 bod 2 a
5

2. Členské státy mohou před přijetím
rozhodnutí o žádosti o modrou kartu
EU a při zvažování prodloužení
platnosti nebo schválení podle čl. 12
odst. 1 a 2 během prvních dvou let
legálního zaměstnání dané osoby
jakožto držitele modré karty EU
posoudit situaci na svém trhu práce a
uplatnit své vnitrostátní postupy
týkající se požadavků na obsazení
volných pracovních míst.
Členské státy mohou ověřit, zda
dotyčné volné místo nelze obsadit
pracovní silou z dotyčného členského
státu či ze Společenství, státními
příslušníky třetích zemí oprávněně
pobývajícími v daném členském
státě, kteří jsou již součástí jeho trhu
práce na základě právních předpisů
Společenství nebo vnitrostátních
právních předpisů, nebo dlouhodobě
pobývajícími rezidenty ES, kteří
chtějí přesídlit do tohoto členského
státu za účelem výkonu zaměstnání
vyžadujícího vysokou kvalifikaci v
souladu s kapitolou III směrnice
2003/109/ES.

Celex č.

(3)
Volným
pracovním
místem
obsaditelným
držitelem modré karty se
rozumí pracovní místo, které
nebylo obsazeno do 30 dnů
od jeho oznámení krajské
pobočce Úřadu práce, s
výjimkou pracovních míst
úředníků
územních
samosprávných celků93)
a
pracovních
míst
zaměstnanců,
kteří
ve
správních
úřadech
vykonávají státní správu94),
a současně jde o pracovní
místo, pro jehož výkon se
vyžaduje vysoká kvalifikace
podle zákona o pobytu
cizinců na území České
republiky. Se zařazením
pracovního
místa
do
centrální evidence volných
pracovních
míst
obsaditelných držiteli modré
karty musí zaměstnavatel
udělit souhlas.

5. Členské státy mohou zamítnout
žádost o modrou kartu EU, pokud
byly na zaměstnavatele v souladu s
vnitrostátními právními předpisy
uvaleny sankce za řádně nehlášenou
práci nebo nelegální zaměstnávání.

(6) Ministerstvo do centrální
evidence volných pracovních
míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty nebo do
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centrální evidence volných
pracovních
míst
obsaditelných držiteli modré
karty nezařadí nebo z
evidence
vyřadí
volné
pracovní
místo
u
zaměstnavatele, pokud
a)
zaměstnavateli
byla
v období
posledních
12
měsíců pravomocně uložena
pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce, nebo
b) volné pracovní místo lze s
ohledem na požadovanou
kvalifikaci nebo dostatek
volných
pracovních
sil
obsadit jinak.
________
93)

Zákon č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
94)
Zákon č. 218/2002 Sb., o službě
státních zaměstnanců ve správních
úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců
a
ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

§ 89

(1) Cizinec může být přijat
do
zaměstnání
a
zaměstnáván, má-li platné
povolení
k zaměstnání
vydané krajskou pobočkou
Úřadu práce a platné
povolení k pobytu na území
České republiky vydané
podle zákona o pobytu
cizinců na území České
republiky. Za zaměstnání se
pro tyto účely považuje i
plnění úkolů vyplývajících
z předmětu
činnosti
právnické
osoby
zajišťovaných společníkem,
statutárním orgánem nebo
členem statutárního nebo
jiného
orgánu
obchodní
společnosti pro obchodní
společnost
nebo
členem
družstva
nebo
členem
statutárního nebo jiného
orgánu
družstva
pro
družstvo.

32011L0098

Článek
odst. 2

7

Při vydávání povolení k pobytu podle
nařízení (ES) č. 1030/2002 členské
státy nevydávají dodatečná povolení
prokazující povolení přístupu na trh
práce.

32009L0052

Článek
odst. 1

3

Zákaz neoprávněného zaměstnávání
1.
Členské
státy
zakazují
zaměstnávání
neoprávněně
pobývajících státních příslušníků
třetích zemí.

Článek
bod
písm. a)

4
1

1.
Členské
státy
stanoví
zaměstnavatelům tyto povinnosti:
a) vyžadovat po státních příslušnících
třetích zemí, aby byli před přijetím
do zaměstnání držiteli platného
povolení k pobytu nebo jiného
obdobného povolení a předložili je
zaměstnavateli;

(2) Cizinec může být dále
přijat do zaměstnání a
zaměstnáván, je-li držitelem
platné zaměstnanecké karty
nebo modré karty, pokud
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tento zákon nestanoví jinak.
(3) Cizinec, kterému bylo
vydáno potvrzení o splnění
podmínek
pro
vydání
zaměstnanecké karty nebo
modré karty, může být přijat
do zaměstnání a zaměstnáván
ode dne vydání tohoto
potvrzení do dne ukončení
řízení o jeho žádosti o vydání
zaměstnanecké karty nebo
modré karty.
(4) Povolení k zaměstnání
nelze vydat nebo prodloužit
v případě, že cizinec je
držitelem
zaměstnanecké
karty, modré karty nebo
držitelem
povolení
k dlouhodobému pobytu za
jiným
účelem
než
zaměstnání, vydanými podle
zákona o pobytu cizinců na
území České republiky; to
neplatí, jde-li o držitele
povolení
k dlouhodobému
pobytu za účelem podnikání,
cizince, který může být přijat
do zaměstnání a zaměstnáván
podle odstavce 2, nebo cizince
uvedeného v § 95 až 97.
§ 92 odst. 1

(1)
Povolení
k
zaměstnání může vydat Úřad
práce za podmínky, že se jedná
o ohlášené volné pracovní
místo (§ 35), které nelze s
ohledem na
požadovanou
kvalifikaci nebo nedostatek
volných pracovních sil obsadit
jinak, a zaměstnavatel s
krajskou pobočkou Úřadu
práce předem projednal záměr
zaměstnávat cizince podle §
86. Při vydávání povolení k
zaměstnání úřad práce přihlíží
k situaci na trhu práce.
(1) Krajská pobočka
Úřadu práce vydá povolení k
zaměstnání za podmínek, že
se jedná o
a)
oznámené
volné
pracovní místo (§ 86), a
b)
volné pracovní místo
nelze
s
ohledem
na
požadovanou
kvalifikaci
nebo nedostatek volných

32003L0109

Článek
odst. 3
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3. V případě výkonu zaměstnání
nebo samostatné výdělečné činnosti
uvedené v odst. 2 písm. a) mohou
členské státy provést průzkum
situace na vlastním trhu práce a
uplatnit vnitrostátní postupy týkající
se požadavků na obsazení volného
pracovního místa nebo na výkon
uvedených činností.
Z důvodů politiky trhu práce
mohou členské státy dávat přednost
občanům Unie, státním příslušníkům
třetích zemí, stanoví-li tak právo
Společenství,
a
také
státním
příslušníkům třetích zemí, kteří v
dotyčném členském státě oprávněně
pobývají a pobírají v tomto státě
podporu v nezaměstnanosti.

32009L0050

Článek
odst. 1
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1. Během prvních dvou let legálního
zaměstnání držitele modré karty EU
v dotyčném členském státě je přístup
dotyčné osoby na trh práce omezen
na výkon placeného zaměstnání za
dodržení podmínek pro přijetí
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stanovených v článku 5. Pokud jde o
přístup k zaměstnání vyžadujícímu
vysokou kvalifikaci, mohou členské
státy po uplynutí těchto prvních dvou
let poskytnout držitelům karty rovné
zacházení ve srovnání se státními
příslušníky těchto států.
Členské státy mohou rozhodnout, že
se kapitola II nevztahuje na státní
příslušníky třetích zemí, kteří jsou
oprávněni pracovat na území
členského
státu
po
dobu
nepřesahující šest měsíců nebo kteří
byli přijati do členského státu za
účelem studia.

pracovních sil obsadit jinak;
splnění této podmínky se
nevyžaduje
při
vydání
povolení k zaměstnání podle
§ 95 a 97.
§ 94 odst. 1

(1) Platnost povolení k
zaměstnání může Úřad práce
krajská
pobočka
Úřadu
práce s přihlédnutím k situaci
na trhu práce cizinci na jeho
žádost prodloužit, a to i
opakovaně, vždy však nejdéle
na dobu 2 let. O prodloužení
platnosti povolení k zaměstnání
je cizinec oprávněn požádat
příslušnou krajskou pobočku
Úřadu práce nejdříve 3 měsíce
a nejpozději 30 dnů před
uplynutím
doby
platnosti
vydaného
povolení
k
zaměstnání. Při prodloužení
platnosti
povolení
k zaměstnání podle § 96
přihlíží krajská pobočka
Úřadu práce k situaci na trhu
práce.

32011L0098

Článek 3
odst. 3

§ 94 odst. 4

(4)
Podmínkou
pro
vydání zaměstnanecké karty
podle § 42g odst. 6 zákona o
pobytu cizinců na území
České
republiky
cizinci,
který
je
držitelem
dlouhodobého víza, vydaného
podle zákona o pobytu
cizinců na území České
republiky,
nebo
pro
prodloužení
platnosti
zaměstnanecké
karty
je
souhlasné závazné stanovisko
krajské
pobočky
Úřadu
práce, vydané na základě
žádosti Ministerstva vnitra.
Krajská pobočka Úřadu
práce při vydání závazného
stanoviska přihlíží k situaci
na trhu práce.
Splnění podmínek uvedených v
§ 92 odst. 1 se nevyžaduje při
vydání povolení k zaměstnání
cizinci Povolení k zaměstnání
se dále vyžaduje i v případě
cizince,
a) který bude zaměstnán na
časově vymezené období za
účelem
zvyšování
svých
dovedností a kvalifikace ve
zvoleném zaměstnání (stáž),

32011L0098

Článek 8
odst. 3

32011L0098

Článek
odst. 3

§ 97 písm. a)
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3. Žádost může být považována za
nepřípustnou z důvodu stanovení
objemu vstupů přijímaných státních
příslušníků
třetích
zemí
přicházejících za účelem výkonu
zaměstnání, a nemusí být z tohoto
důvodu zpracována.

3

Členské státy mohou rozhodnout, že
se kapitola II nevztahuje na státní
příslušníky třetích zemí, kteří jsou
oprávněni pracovat na území
členského
státu
po
dobu
nepřesahující šest měsíců nebo kteří
byli přijati do členského státu za
účelem studia.

avšak na dobu nejdéle jednoho
roku 6 měsíců,
§ 98 písm. l)

§ 98 nová
písm. p) a r)

Povolení k zaměstnání, zelená
karta nebo modrá karta se
nevyžaduje
k
zaměstnání
cizince
Povolení
k
zaměstnání, zaměstnanecká
karta nebo modrá karta se
podle
tohoto
zákona
nevyžaduje k zaměstnání
cizince
l) který na území České
republiky pobývá na základě
povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem společného
soužití rodiny, jde-li o společné
soužití rodiny s cizincem podle
písmene a) nebo c)52a) nebo s
cizincem, který na území
České republiky pobývá na
základě platného povolení k
dlouhodobému pobytu,
Povolení
k zaměstnání,
zaměstnanecká karta, nebo
modrá karta se podle tohoto
zákona
nevyžaduje
k zaměstnání cizince
…
p) který na území České
republiky pobývá na základě
povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem ochrany na
území podle zákona o pobytu
cizinců na území České
republiky, nebo

32003L0086

čl. 14 odst.
1 písm. b)

1. Rodinní příslušníci osoby usilující
o sloučení rodiny mají stejně jako
osoba usilující o sloučení rodiny
právo na:
(…)
b) přístup k zaměstnání nebo
samostatné výdělečné činnosti;

32009L0050

čl. 15 odst.
6

6. Odchylně od čl. 14 odst. 2 druhé
věty směrnice 2003/86/ES členské
státy neuplatní žádné lhůty, pokud
jde o přístup na trh práce.

32003L0109

čl. 21 odst.
3

32011L0098

Článek
odst. 2

3. Jakmile rodinní příslušníci
dlouhodobě pobývajícího rezidenta
obdrží povolení k pobytu v druhém
členském státě podle článku 19,
požívají v tomto státě práva uvedená
v článku 14 směrnice 2003/86/ES.
Při vydávání povolení k pobytu podle
nařízení (ES) č. 1030/2002 členské
státy nevydávají dodatečná povolení
prokazující povolení přístupu na trh
práce.

r) který je duchovním církve
registrované v České republice
nebo náboženské společnosti
registrované v České republice.
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7

Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah
(část, §, odst.
písm., apod)

§ 3 odst. 2

Okruh oprávněných osob

Celex č.

32011L0098

(2) Dávky státní sociální
podpory dále náleží podle
odstavce 1 i v případě, kdy
osoba a osoby společně s ní
posuzované nemají na území
České republiky trvalý pobyt
podle zvláštního právního
předpisu1d), pokud jsou
a) cizinci hlášenými na území
České republiky k pobytu
podle zvláštního právního
předpisu1e),
s
výjimkou
žadatelů o udělení mezinárodní
ochrany
ubytovaných
v
pobytovém
středisku
Ministerstva vnitra, a to ode
dne, kterým uplynulo 365 dnů
ode dne hlášení,
b) cizinci narozenými na území
České republiky a hlášenými
na území České republiky k
pobytu
podle
zvláštního
právního
předpisu1e),
s
výjimkou žadatelů o udělení
mezinárodní
ochrany
ubytovaných v pobytovém
středisku Ministerstva vnitra,
do 1 roku jejich věku,
c)
nezletilými
cizinci
svěřenými na území České
republiky do péče nahrazující
péči rodičů nebo do ústavní
péče,
d) cizinci, kteří jsou držiteli
povolení k trvalému pobytu s
přiznaným právním postavením
dlouhodobě
pobývajícího
rezidenta
v
Evropském
společenství na území jiného
členského státu Evropské unie
a bylo jim vydáno povolení k
dlouhodobému pobytu
na
území České republiky podle
zvláštního
právního
předpisu1f),
e)
rodinnými
příslušníky
cizince uvedeného v písmenu
d), kterým bylo vydáno
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Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)
Čl.12
1. Pracovníci ze třetích zemí, kteří
odstavec 1
jsou uvedeni v čl. 3 odst. 1 písm. b)
písm. e)
a c) mají právo na rovné zacházení
ve srovnání se státními příslušníky
členského státu,
ve kterém
pobývají, pokud jde o:
e) oblasti sociálního zabezpečení,
jak jsou definovány v nařízení (ES)
č. 883/2004

povolení k dlouhodobému
pobytu na území České
republiky podle zvláštního
právního předpisu1f),
f) cizinci, kterým bylo vydáno
povolení k dlouhodobému
pobytu na území České
republiky za účelem vědeckého
výzkumu podle zvláštního
právního předpisu1g),
g) cizinci, kterým byla udělena
doplňková ochrana1h),
h) cizinci, kterým bylo vydáno
povolení k dlouhodobému
pobytu na území České
republiky za účelem výkonu
zaměstnání
vyžadujícího
vysokou kvalifikaci podle
zvláštního
právního
předpisu56),
i) cizinci, kterým byla vydána
zaměstnanecká
karta
podle
zvláštního
právního předpisu66),
j) cizinci zaměstnanými na
území České republiky
nebo cizinci, kteří již byli
zaměstnaní na území
České republiky alespoň
po dobu 6 měsíců a jsou
v evidenci uchazečů o
zaměstnání4), pokud jim
bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu
na území České republiky
podle zvláštního právního
předpisu67),
k) rodinnými příslušníky68)
cizinců
uvedených
v písmenech f), h), i) a j),
pokud jim bylo vydáno
povolení k dlouhodobému
pobytu na území České
republiky
podle
zvláštního
právního
předpisu67),
_________
66)

§ 42g zákona č. 326/1999
Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
67)
§ 42 zákona č. 326/1999
Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
68)
§ 42a odst. 1 zákona č.
326/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o
uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah
(část, §, odst.
písm., apod)
§ 1 odst. 2
písm. j)

Celex č.

Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)

(2) Podle tohoto zákona se
uznává odborná kvalifikace a
jiná způsobilost
(…)
j)
žadatele o vydání
modré karty Evropské unie20)
nebo držitele této karty,
žadatele
o
vydání
zaměstnanecké karty21) nebo
držitele této karty anebo
držitele
povolení
k
dlouhodobému pobytu na
území
České
republiky
vydaného za jiným účelem
než zaměstnání, který je na
území zaměstnán,
20)

21)

32009L0050

Čl. 14 odst.
1 písm. d)

1. Držitelé modré karty EU mají
právo na rovné zacházení ve srovnání
se státními příslušníky členského
státu, jenž modrou kartu vydal,
pokud jde o:
d) uznávání diplomů, osvědčení a
jiných dokladů o odborné kvalifikaci
v
souladu
s
příslušnými
vnitrostátními postupy;

32009L0050

Čl. 14 odst.
4

4. V případě, že se držitel modré
karty EU v souladu s článkem 18
přestěhuje do jiného členského státu
a dosud nebylo přijato kladné
rozhodnutí o vydání modré karty EU,
mohou členské státy omezit rovné
zacházení v oblastech uvedených v
odstavci 1, s výjimkou písmen b) a
d). Umožní-li členské státy žadateli
během tohoto období pracovat,
poskytne se rovné zacházení ve
srovnání se státními příslušníky
druhého členského státu ve všech
oblastech uvedených v odstavci 1.

32011L0098

Čl. 12 odst.
1 písm. d)

1. Pracovníci ze třetích zemí, kteří
jsou uvedeni v čl. 3 odst. 1 písm. b) a
c) mají právo na rovné zacházení ve
srovnání se státními příslušníky
členského státu, ve kterém pobývají,
pokud jde o:
d) uznávání diplomů, osvědčení a
jiných odborných kvalifikací v
souladu s příslušnými vnitrostátními
postupy;

Čl. 14 odst. 1 písm. d) a čl. 14
odst. 4 Směrnice Rady
2009/50/ES ze dne 25. května
2009 o podmínkách pro vstup
a pobyt státních příslušníků
třetích zemí za účelem výkonu
zaměstnání
vyžadujícího
vysokou kvalifikaci.
§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území
České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. 12 odst. 1 písm. d)
Směrnice
Evropského
parlamentu
a
Rady
2011/98/EU 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.
§ 42g zákona č. 326/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah
(část, §, odst.
písm., apod)
§ 4 odst. 1

Okruh oprávněných osob
(1) Nárok na příspěvek na péči
má při splnění podmínek
stanovených v tomto zákoně
a) osoba, která je na území
České republiky hlášena
k trvalému pobytu podle
zvláštního
právního
předpisu2), jde-li o státního
občana České republiky,
b) cizinec, který má na území
České republiky trvalý
pobyt podle zvláštního
právního předpisu3),
c) cizinec, který je držitelem
povolení
k
trvalému
pobytu
s
přiznaným
právním
postavením
dlouhodobě pobývajícího
rezidenta v Evropské unii
území jiného členského
státu Evropské unie, pokud
mu bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu
na území České republiky
podle zvláštního právního
předpisu4),
d) rodinný příslušník osoby
uvedené v písmenu a),
pokud mu bylo vydáno
povolení k přechodnému
pobytu na území České
republiky podle zvláštního
právního předpisu3),
e) rodinný příslušník osoby
uvedené v písmenu b),
pokud mu bylo vydáno
povolení k dlouhodobému
pobytu na území České
republiky podle zvláštního
právního předpisu3),
f) cizinec, kterému bylo
vydáno
povolení
k dlouhodobému pobytu
na území České republiky
za účelem vědeckého
výzkumu podle zvláštního
právního předpisu5),
g) osoba, které byla udělena
mezinárodní
ochrana
formou doplňkové ochrany
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Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)
Čl.12
1. Pracovníci ze třetích zemí, kteří
odstavec 1
jsou uvedeni v čl. 3 odst. 1 písm. b)
písm. e)
a c) mají právo na rovné zacházení
ve srovnání se státními příslušníky
členského státu,
ve kterém
pobývají, pokud jde o:
e) oblasti sociálního zabezpečení,
jak jsou definovány v nařízení (ES)
č. 883/2004

podle zvláštního právního
předpisu6),
h) cizinec, kterému bylo
vydáno
povolení
k dlouhodobému pobytu
na území České republiky
za
účelem
výkonu
zaměstnání vyžadujícího
vysokou kvalifikaci podle
zvláštního
právního
předpisu7),
i) cizinec
bez
trvalého
pobytu na území České
republiky, kterému tento
nárok
zaručuje
mezinárodní
smlouva,
která je součástí právního
řádu České republiky,
j) osoba, které nárok vyplývá
z přímo
použitelných
předpisů Evropské unie54),
k) cizinec, kterému byla
vydána zaměstnanecká
karta podle zvláštního
právního předpisu59),
l)
cizinec,
který
je
zaměstnán nebo již byl
zaměstnán
na
území
České republiky alespoň
po dobu 6 měsíců a je
v evidenci uchazečů o
zaměstnání60), pokud mu
bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu
na území České republiky
podle zvláštního právního
předpisu61)
m) rodinný příslušník62) osob
uvedených v písmenech f),
h), k) a l), pokud mu bylo
vydáno
povolení
k dlouhodobému pobytu
na území České republiky
podle zvláštního právního
předpisu61),
_________
59)

§ 42g zákona č. 326/1999
Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
60)
Zákon č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.
61)
§ 42 zákona č. 326/1999
Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
62)
§ 42a odst. 1 zákona
č. 326/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
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Číslo předpisu EU (kód celex)
42000A0922(02)
32002R1030
32003L0109
32004L0114
32006R0562
32008R0380
32009L0050
32009L0052

32011L0098

Název předpisu EU
Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami
států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské
republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích
Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví
jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí
Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení
státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání
státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků,
neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března
2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících
přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)
Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se mění
nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu
pro státní příslušníky třetích zemí
Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a
pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání
vyžadujícího vysokou kvalifikaci
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/109/ES ze dne 16. září 2009,
kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a
směrnice 2005/56/ES, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na
dokumentaci v případě fúzí a rozdělení
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
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