
 
 

 

F A C T S H E E T 
Novela zákona o pobytu cizinců (ST 1091) 

O co se jedná 
• Novela přináší změny ve třech oblastech: 1) změny v pobytech občanů Velké Británie v 
souvislosti s Brexitem, 2) implementaci nařízení ETIAS týkající se občanských průkazů a 
dalších dokladů, 3) zhoršení postavení nesezdaných párů občan ČR/EU – cizinec a některých 
dalších rodinných příslušníků českých občanů a občanů jiných států EU, kteří jsou zcela závislí 
nebo vyživovaní občanem ČR/EU (někdy se hovoří o „vzdálených rodinných příslušnících“, 
důvodová zpráva hovoří o „oprávněných osobách“) 

Doporučení k nahraným pozměňovacím návrhům 
• PN 7159 (Růžička) 

o 19383-29561: Významně zhoršuje postavení osob bez státní příslušnosti. Přejímá 
pouze část právní úpravy ze ST 1033, nedostatečně materii řeší a omezuje soudní 
přezkum ze strany NSS v řízení na letišti. Návrh je zbytečný, v rozporu s mezinárodním 
právem a protiústavní. S tímto PN zásadně nesouhlasíme a doporučujeme hlasovat 
PROTI.  

o 19383-29562: Implementuje nařízení ETIAS, nepovažujeme jej za problematický. 
Doporučujeme hlasovat PRO. 

• PN 8299 (Janulík, Adámková): Fakticky zavádí monopol Pojišťovny VZP na poskytování 
povinného komerčního pojištění pro cizince, což by vedlo k omezení hospodářské soutěže a 
k možnému zdražení pojištění. Zároveň představuje jakousi smluvní síť komerčního pojištění, 
u které není z PN jasné, k čemu přesně bude sloužit a zda také nepovede ke zvýšení částky 
pojištění. Zcela chybí jakákoliv analýza současného stavu, dopady na přístup ke zdravotní péči 
a na cenu pojištění. Jelikož předkladatelé jsou členy správní rady VZP, dochází zde ke střetu 
zájmů. S tímto návrhem nesouhlasíme a doporučujeme hlasovat PROTI. 
• PN 7606 (Čižinský): Vyjímá sporné novelizační body, které zhoršují postavení nesezdaných 
párů občan ČR/EU-cizinec a vzdálenějších rodinných příslušníků občanů ČR/EU, ale 
zachovává implementaci směrnic a nařízení EU, která jsou nezbytná. Tento PN plně 
podporujeme a doporučujeme hlasovat PRO.  
• PN 7803 (Třešňák, Kopřiva, Čižinský): Navrhuje zahrnutí nezletilých dětí cizinců s 
dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění. Momentálně se tyto 
děti musí spoléhat na komerční pojištění, které je nepoměrně dražší a často nedostatečné. 
Zapojení dětí cizinců s dlouhodobým pobytem do veřejného pojištění dlouhodobě 
doporučují soudy, Kancelář veřejného ochránce práv nebo Etická komise Ministerstva 
zdravotnictví. Pojistné by za nezletilé děti platili zákonní zástupci ve výši, kterou platí osoby 
bez zdanitelných příjmů. S tímto PN souhlasíme a doporučujeme hlasovat PRO.  
• PN 7607 (Čižinský): Směřuje k alespoň částečně lepšímu postavení tzv. nepojistitelných 
novorozenců (dětí, která se narodí na území ČR a nemají přístup do veřejného zdravotního 
pojištění i přes dlouholetý legální pobyt svých rodičů, kteří sami v mnoha případech přístup 
do VZP mají). Tato právní úprava je také přejímána ze ST 1033, prošla mezirezortním 
připomínkovým řízením a Ministerstvo zdravotnictví s ní souhlasí. S tímto návrhem 
souhlasíme a doporučujeme hlasovat PRO v případě, že nebude schválen PN poslanců 
Třešňáka, Kopřivy a Čižinského. 
• PN 8332 (Sklenák): Zavádí spoluodpovědnost subjektu využívajícího zastřeného 
zprostředkování zaměstnání. Momentálně je vedeno jako přestupek pouze zastřené 
zprostředkování zaměstnávání, tento PN navrhuje postihovat i uživatele, tedy subjekty, které 
umožňují výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání. S tímto návrhem souhlasíme a 
doporučujeme hlasovat PRO. 
 


