ZÁPIS ZE ZASEDANÍ VÝBORU PRO PRÁVA CIZINCŮ
ZE DNE 9. března 2009

Přítomni: J. Bárta, P. Burdová – Hradečná, P. Čižinský, H. Grůšová, Novák (zástupce T.
Haišmana) M. Jelínková, M. Mrkvica, G. Oljača, H. Pipková, D. Polášková, P. Pondělíček, P.
Pořízek, V. Roubalová, M. Rozumek, M. Skalková, L. Sládková, M. Tomková (stálá
zástupkyně M. Michalcové),P. Trombík, A. Wolfová, M. Millerová (tajemnice), K. Miholová,
L. Kučera, M. Winter, M. Kalinová, L. Procházková, J. Polanská, J.Litomiský
Omluveni: M. Michalcová,H. Dluhošová, K. Freund, V. Paseková, J. Režná

1. Úvod
V úvodu předseda výboru zahájil zasedání, přivítal přítomné členy, hosty a zmocněnce pro
lidská práva. Dále předseda Výboru zjistil jeho usnášení schopnost. Přítomno bylo 18 členů.
Výbor byl tedy usnášeníschopný.
2. Hlasování o návrhu dopisu předsedy Výboru pro práva cizinců Rady vlády ČR pro
lidská práva Ministru vnitra ČR ve věci situace nevládních organizací, zabývajících
se migranty, cizinci a uprchlíky.
Hlasování o "návrhu dopisu předsedy Výboru pro práva cizinců Rady vlády ČR pro lidská
práva Ministru vnitra ČR ve věci situace nevládních organizací, zabývajících se migranty,
cizinci a uprchlíky" předcházelo vystoupení V. Roubalové a P. Trombíka.
V. Roubalová upozornila na kritickou situaci NNO, neboť již tři měsíce čekají na výsledky
grantových řízení pro rok 2009 z fondů EU (uprchlický a intergační fond) vypsaných MV.
Grantová řízení ze státního rozpočtu zatím MV ani nevypsala. NNO jsou často zadluženy a
pracují ve veliké existenční nejistotě. V době, kdy je jejich pomoc cizincům velmi potřebná je
to neudržitelná situace.
P. Trombík mimo jiné upozornil, že problémy, na které je v dopise poukazováno, nesouvisí
pouze s MV, ale právě s některými NNO, resp. s kvalitou nebo cenou jejich projektů, příp.
vysokými personálními náklady na realizaci předloženého projektu, atp. Takové projekty MV
nemůže bez potřebných úprav přijmout. Tím se prodlužují časy mezi podáním projektů NNO
a jejich přijetím MV. Některá a pro cizince velmi důležitá a náročnější projektová témata,
která MV vyhlásí, nejsou často navíc NNO akceptována a obsazována.

Pro – 8, proti - 3, zdrželi se - 7
Závěr : Návrh nebyl přijat.

3. Návrh řešení situace cizinců v souvislosti s ekonomickou krizí.
Host M. Kalinová seznámila členy Výboru se současnou situací a aktivitami Ministerstva
práce a sociálních věcí ve vztahu k cizincům na území ČR. Uvedla zejména, že do konce 1.
pololetí vyprší povolení k zaměstnání, nebude-li prodlouženo 68 tisícům cizinců. Dále
upozornila na fakt, že v řadě případů je zaměstnání ukončeno v důsledku neinformovanosti
cizinců dohodou, čímž přicházejí o „výhody“ ukončení pracovního poměru výpovědí ze
strany zaměstnavatele jako je např. výpovědní lhůta, odstupné. V druhé polovině ledna byl
ukončen pracovní poměr výpovědí u 15 cizinců, dohodou u 44 cizinců. Informovala o pokynu
MPSV úřadům práce k přednostnímu zaměstnávání cizinců, kteří se již na území ČR
nacházejí. Prioritním problémem MPSV je řešení agenturního zaměstnávání.
Host M. Winter, předseda Česko-vietnamské společnosti, upozornil na problematiku situace
Vietnamců na území ČR v souvislosti s ekonomickou krizí. Kritizoval zejména fakt, že česká
ambasáda v Hanoji nadále vydává víza za účelem podnikání.
Závěr : Výbor uspořádá do konce března kolokvium k Návrhu řešení situace cizinců
v souvislosti s ekonomickou krizí za účasti zástupců MZV, MPO, MV a neziskových
organizací.
4. Komerční zdravotní pojištění cizinců-problémy spojené s pojistnými produkty
pojišťovny VZP, a.s.

P. Čižinský uvedl svůj podnět.
Závěr : Na příští jednání tajemnice přizve zástupce VZP, a.s. a zařadíme na příští jednání.
5. Reakce MV a MPSV na „Stížnost na omezení přístupu sociálních pracovníků
z NNO na pokoje žadatelů o mezinárodní ochranu v zařízeních Správy uprchlických
zařízení.“
V. Roubalová informovala o vývoji situace.
Závěr: Výbor do května počká na vývoj situace.
6. Průkazky pro cizince ze třetích zemí
G. Oljača uvedla Výbor do problematiky a upozornila, že od roku 2004 nedošlo ke změně
situace.
Závěr: Obrátíme se dopisem (naformuluje G. Oljača s tajemnicí) na Radu s dotazem, jaký je
vývoj podnětu Výboru.

Příští jednání se uskuteční v průběhu dubna, datum bude upřesněno.
Zapsala: Markéta Millerová

