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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. února 2009 č. 171 

 
k zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním 

zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize 
 
 
 
             Vláda 
 
             I. bere na vědomí  
 
                1. analytickou zprávu Analýza bezpečnostních rizik spojených                       
s propouštěním zahraničních pracovníků, obsaženou v části III, Příloze č. 1, materiálu 
č.j. 147/09, 
 
                2. aktuální seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat 
o vydání zelené karty, stanovený vyhláškou č. 461/2008 Sb., kterou se stanoví seznam 
zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty; 
 
            II. souhlasí se stávajícím nastavením podmínek pro realizaci projektu zelených 
karet; 
 
           III. schvaluje dokument Řešení dopadů hospodářské krize na pobyt cizinců 
v České republice s cílem minimalizovat rizika pro bezpečnostní situaci České        
republiky, obsažený v části III, Příloze č. 3, materiálu č.j. 147/09; 
 
           IV. ukládá  
 
                1. ministru vnitra zahájit neprodleně ve spolupráci s místopředsedou vlády a 
ministrem práce a sociálních věcí, ministry financí, průmyslu a obchodu, zahraničních 
věcí a ministryní zdravotnictví realizaci monitoringu bezpečnostní situace na území 
České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku 
hospodářské krize tak, jak je uvedeno v části III, Příloze č. 2, materiálu č.j. 147/09;  
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                2. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí  
 
                    a) předložit vládě neprodleně návrh nařízení vlády, kterým se v souladu 
s potřebami trhu práce stanoví okruh prací, které agentury práce budou moci          
zprostředkovávat formou dočasného přidělení k výkonu práce, 
 
                    b) zajistit neprodleně důsledné ukládání sankcí zaměstnavatelům, kteří 
porušují ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a využívání nejvyšších zákonem stanovených výší pro tyto sankce, 
 
                3. ministru vnitra připravit ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí    
systém vydávání víz podle situace na trhu práce a v případě, že tyto potřeby nebude 
možné stanovit, s účinností od 1. března 2009 výrazně omezit udělování víz nad      
devadesát dnů za vybranými účely, 
 
                4. ministru vnitra zajistit 
 
                    a) do 15. února 2009 realizaci Projektu pomoci cizincům, kteří se 
v důsledku krize ocitli bez finančních prostředků a možnosti pracovního uplatnění, 
obsaženého v části III, Příloze č. 3, materiálu č.j. 147/09 (dále jen „Projekt“), 
 
                    b) průběžnou realizaci cílených kontrolních akcí zaměřených na            
odhalování cizinců bez platného pobytového oprávnění, a to po třiceti dnech ode dne 
zahájení Projektu, 
 
                    c) průběžnou realizaci správních vyhoštění cizích státních příslušníků, 
kteří nevyužijí nabídky dobrovolného návratu a setrvají na území České republiky 
v rozporu s pobytovými předpisy, 
 
                    d) do 30. června 2009 realizaci reintegračních projektů zaměřených 
zejména na znovuzapojení cizinců na pracovní trh v zemi původu a jejich stabilizaci 
jako nástroje prevence opakované migrace do České republiky, 
 
                5. ministru financí zajistit neprodleně 
 
                    a) uvolnění finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná      
pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, ve výši 60 716 tis. Kč             
(varianta C) na realizaci Projektu, 
 
                    b) důsledné plnění uložených sankcí ze strany zaměstnavatelů včetně    
důsledného vybírání a vymáhání pokut uložených za porušení zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
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                6. ministru vnitra, místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a 
ministru financí neprodleně zvýšit intenzitu kontrolní činnosti v oblasti nelegálního 
zaměstnávání cizinců, zejména u agentur práce, a prohloubit vzájemnou spolupráci 
kontrolních orgánů, 
 
                7. ministru vnitra zpracovat ve spolupráci s místopředsedou vlády a          
ministrem práce a sociálních věcí a vládě do 31. srpna 2009 předložit návrh legisla-
tivních změn ke zvýšení spoluodpovědnosti zaměstnavatele za řešení situace cizince, 
kterému v České republice poskytl zaměstnání po skončení platnosti jeho pobytového 
oprávnění, 
 
                8. ministru vnitra zpracovat ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu a 
financí a vládě do 31. srpna 2009 předložit návrh legislativních změn upřesňujících     
podmínky pro pobyt cizinců spojený s výkonem podnikatelských aktivit tak, aby byla 
zajištěna efektivní kontrola ze strany státu. 
 
 
 

Provedou: 

místopředseda vlády a 
ministr práce a sociálních věcí, 
ministři vnitra, financí,  
průmyslu a obchodu,  
zahraničních věcí, 
ministryně zdravotnictví  
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek, v. r. 

  

  


