
 
ZÁPIS ZE ZASEDANÍ VÝBORU PRO PRÁVA CIZINC Ů 

ZE DNE 26.ledna 2009 
 
 
 
 

 
Přítomni:  J. Bárta, P. Burdová – Hradečná, P. Čižinský, M. Jelínková, S. Martínek, P. 
Pořízek, V. Roubalová, M. Rozumek, M. Miklušáková (zastupující M. Skalkovou), L. 
Sládková, N. Ullmannová (zastupující A. Wolfovou), J. Knitl (stálý zástupce P. Burdové - 
Hradečné), M. Millerová (tajemnice) 
 
Omluveni: M. Michalcová, M. Mrkvica, G. Oljača, H. Pipková 
 
 
 

1. Úvod 
 
V úvodu předseda výboru zahájil zasedání, přivítal přítomné členy a představil novou 
tajemnici výboru. Výbor byl usnášeníschopný. 
P. Burdová - Hradečná informovala o změně názvu Poradny pro integraci na Sdružení pro 
integraci a migraci a zároveň představila svého zástupce ve výboru pro práva cizinců J. 
Knitla. 
 

2. Podnět k problematice vyhoštění cizinců, resp. rodinných příslušníků občanů 
EU/ČR 

 
P. Pořízek podal informace o aktuálním vývoji podnětu. Dne 5.2. 2009 se zúčastní jednání 
s ředitelem Ředitelství služby cizinecké policie. 
 
Závěr :  Dle výsledku jednání s Ředitelstvím služby cizinecké policie bude podnět výboru 
předložen/nepředložen k hlasování. 
  

3. Druhá verze podnětu k částečnému řešení situace cizinců pobývajících v České 
republice neoprávněně 

 
P. Čižinský informoval o osudu podnětu. Byl podán návrh na vytvoření pracovní skupiny ve 
složení P. Čižinský, P. Burdová – Hradečná, M. Rozumek a zástupce z Ministerstva vnitra. 
 
Závěr :  Výbor vyzve MV, aby jmenovalo zástupce do pracovní skupiny. 
 

4. Otázka začlenění cizinců, kteří pobývají v České republice přechodně, do systému 
veřejného zdravotního pojištění 

 
P. Pořízek a P. Čižinský představili podnět a uvedli důvody pro existenci dvou variant – 
„užší“ a „širší“. Zejména se jedná o problém financování. P. Pořízek sdělil, že Kancelář 
veřejného ochránce práv podporuje variantu užší a upozornil na snahu, aby podnět šel v duchu 
nového zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
 



 Přítomní členové výboru se shodli na tom, že do Rady vlády ČR pro lidská práva by měla jít 
už pouze jedna varianta řešení. P. Pořízek a P. Ćiźinský aktualizují obě verze na základě 
diskuze výboru a zašlou tajemnici. 
 
Závěr :  Výbor bude elektronicky hlasovat o jedné z verzí podnětu, která bude následně 
předložena Radě.  
 

5. Různé 
 
L. Sládková upozornila na dva aktuální problémy : 1) Cizinecká policie si vysvětluje uzavření 
readmisní dohody s jiným státem jako vyhoštění cestou readmise, což je nepřijatelné. 
                                                                                   2) Vládní usnesení na téma cizinců 
propuštěných z práce, kteří mají nicméně povolen trvalý pobyt na území České republiky za 
účelem podnikání. 
P. Čižinský k druhému problému navrhl, zda situaci nelze řešit tím, že si cizinec podá návrh 
na zrušení pobytového víza. L. Sládková však uvedla, že toto řešení považuje MV za účelové 
a letenka cizinci proplacena nebude. 
 
V. Roubalová v této souvislosti upozornila na problém neúčasti MV na jednání výboru a 
nedostatečné zastoupení státních orgánů na výboru pro práva cizinců. 
 
P. Čižinský upozornil na materiál Ministerstva vnitra „Zajištění bezpečnostní situace České 
republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské 
krize“, zejména na větu „Cizincům musí být zřejmé, že alternativou dobrovolnému návratu je pouze 
návrat nucený, a to včetně předcházejícího zajištění.“ Navrhl zároveň zaslání otevřeného dopisu 
ministrovi vnitra. 
 
Závěr :  Návrh na rozšíření výboru o zástupce státních orgánů. 
             Elektronické hlasování o otevřeném dopise ministrovi vnitra týkajícího se zajišťování 
cizinců.  
 
V. Roubalová informovala o tom, že výbor neobdržel odpověď na svůj nesouhlas se zákazem 
přístupu sociálních pracovníků na pokoje žadatelů o azyl i azylantů v pobytových táborech 
MV. Dále poukázala na neutěšenou situaci neziskových organizací zabývajících se migranty, 
která vznikla v souvislosti s tím, že hlavně Ministerstvo vnitra a jiná ministerstva doposud 
nevypsalo (tak jako v minulých letech) granty ze státního rozpočtu pro rok 2009. Granty z EU 
na rok 2009 byly vypsány Ministerstvem vnitra až 5.12.2008. 
 
Závěr :  Výbor upozorní na tristní situaci neziskových organizací dopisem předsedy výboru 
Jana Bárty ministrovi vnitra, který navrhne V. Roubalová a zašle tajemnici. O zaslání dopisu 
proběhne elektronické hlasování. 
 
 
 
Příští jednání se uskuteční dne 9. března 2009 v 10. 00 hodin. 
 
Zapsala: Markéta Millerová 


