
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

517. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 27. schůze, konané dne 24. srpna 2016 

 
 
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup 
a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání 
vyžadujícího vysoce odborné dovednosti /senátní tisk č. N 95/10/ 
 
 
Senát 
 
 
I.  

1. uznává 
přínosy legální migrace státních příslušníků třetích zemí s vysoce odbornými 
dovednostmi, avšak obává se, že návrh směrnice nenaplní Komisí stanovené cíle; 
 

2. souhlasí 
s rámcovou pozicí vlády; 
 

3. dospěl k závěru, 
že návrh směrnice, pokud jde o zákaz paralelních vnitrostátních systémů legální 
migrace státních příslušníků třetích zemí s vysoce odbornými dovednostmi (čl. 4 
odst. 3 návrhu) a omezení flexibility členských států v řadě dalších otázek, je 
z důvodů uvedených v části II. tohoto usnesení v rozporu se zásadou subsidiarity 
ve smyslu čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii; 
 

4. přijímá  
proto k návrhu směrnice odůvodněné stanovisko o jeho rozporu se zásadou 
subsidiarity podle čl. 6 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality 
připojeného ke Smlouvám; 
 

II. 
1. zastává názor, 

že legální migraci státních příslušníků třetích zemí s vysoce odbornými 
dovednostmi lze nejlépe podpořit paralelním jednáním na úrovni členských států 
(vnitrostátní systémy pro legální migraci) i EU (modrá karta jako volitelný 
harmonizovaný nástroj podle stávajících předpisů); 
 



2. proto je přesvědčen, 
že zavedení zákazu, aby členské státy vydávaly státním příslušníkům třetích zemí 
pro účely zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti jiná povolení než 
modrou kartu EU, při současné unifikaci podmínek pro udělení modré karty, nemá 
žádný přínos, a to vzhledem k následujícím důvodům: 
- zákaz paralelních vnitrostátních systémů představuje omezení možností legální 

migrace státních příslušníků třetích zemí s vysoce odbornými dovednostmi, 
jakož i omezení prostoru pro flexibilní politiku legální migrace členských států, 
jejíž výhody jsou doloženy i četnějším využíváním vnitrostátních systémů 
ve srovnání s modrou kartou; 

- bude-li systém modré karty nadále fungovat neuspokojivě, jak uvádí Komise, 
neměly by již členské státy podle návrhu žádnou možnost vytvořit efektivnější 
vnitrostátní systémy, což by jistě nevedlo k nárůstu legální migrace státních 
příslušníků třetích zemí s vysoce odbornými dovednostmi; 

- i paralelní vnitrostátní systémy musejí respektovat příslušné pracovněprávní a 
sociální standardy, tudíž výhodnost jejich nastavení ve srovnání s modrou 
kartou se nejlépe projevuje v praxi; 

- argument Komise, že pokud by členské státy vedle modré karty nadále měly 
své paralelní vnitrostátní systémy, „nezvyšovalo by to atraktivitu EU jako 
celku“, se jeví jako zcela nevýznamný v kontextu navrhovaného zavedení 
výlučného, nepružného a vysoce unifikovaného mechanismu modré karty, 
který může atraktivitu EU a členských států naopak výrazně omezit; 

- argument Komise, že zákaz paralelních vnitrostátních systémů přinese úspory 
z rozsahu, je vzhledem k výše uvedeným obavám, zda návrh naplní svůj cíl, 
rovněž nepřesvědčivý; nadto Senát zdůrazňuje, že je věcí členského státu, 
nikoli EU, aby posoudil, zda se mu vyplatí vynakládat prostředky 
na provozování paralelního vnitrostátního systému; 
 

3. dospěl tedy k závěru, 
že cílů zamýšlené činnosti může být uspokojivě dosaženo členskými státy a 
naopak jich nemůže být dosaženo navrhovaným jednáním EU; 

 
4. konstatuje rovněž, 

že další harmonizace modré karty EU nemusí ovlivnit výběr cílové destinace 
státními příslušníky třetích zemí s vysoce odbornými dovednostmi, neboť pro ně 
budou nadále rozhodující spíše faktory, které se mezi členskými státy EU liší, jako 
např. výše mezd, sociální systém a životní úroveň obecně;  
 

5. požaduje 
ve shodě s vládou, aby byla členským státům zachována flexibilita  
- v rámci testování národního trhu práce a stanovení minimální výše mzdy 

pro účely modré karty, a to ve větším rozsahu, než navrhuje Komise; 
- v oblasti povinného uznávání odborné praxe pro účely modré karty 

či rozhodování o objemu vstupů státních příslušníků třetích zemí, neboť 
členské státy by i nadále měly mít možnost rozhodovat o takto důležitých 
otázkách, které mohou zásadním způsobem ovlivňovat jejich 
socioekonomickou situaci; 

 
6. preferuje proto spíše 

posilování praktické spolupráce mezi členskými státy a omezení legislativních 
zásahů EU pouze na řešení praktických problémů jako je přeshraniční pohyb 
držitelů modrých karet; 



 
 

III. 
1. žádá vládu,  

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, 
a o dalším vývoji projednávání;  
 

2. pověřuje  
předsedu Senátu, aby toto odůvodněné stanovisko postoupil předsedům Evropské 
komise, Evropského parlamentu a Rady EU. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 

Jozef Regec v. r. 
ověřovatel Senátu 

 
 


