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Konkrétní připomínky
Zpravodajka v zásadě vítá úpravy návrhu směrnice, přesto se ale domnívá, že je třeba je 
v mnoha bodech upřesnit a vysvětlit. Po jednáních se zástupci vlád, podnikovými svazy 
a asociacemi zaměstnanců se jako obzvláště problematické jeví zejména následující body. 

Článek 1:
Je třeba objasnit, že zásadním cílem je stanovení podmínek a kritérií, na jejichž základě 
mohou členské státy v rámci této směrnice udělit modrou kartu vysoce kvalifikovaným 
státním příslušníkům třetích zemí. 

Článek 2:
Návrh směrnice stanoví, že pouze vysoce kvalifikovaní příslušníci třetích států budou 
považováni za oprávněné k tomu, aby se přistěhovali za účelem přijetí zaměstnání 
vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že se oblast působnosti vztahuje 
výhradně na „odborníky s vysokou kvalifikací“, a ne na osoby s omezenou nebo 
nedostatečnou kvalifikací, je třeba jasně, jednoznačně a přesně definovat pojem „zaměstnání 
vyžadující vysokou kvalifikaci“. V této souvislosti nelze klást podmínku „příslušné tříleté 
odborné praxe“ na stejnou úroveň jako kritérium „vyššího odborného vzdělání“. 
Úprava požadavků týkajících se kvalifikace podle „evropského rámce kvalifikací“ by mohla 
vést k usnadnění kontroly rovnocennosti a k následnému uznávání diplomů a osvědčení 
vydaných vysoce kvalifikovaným příslušníkům třetích zemí v místě jejich původu. 

Čl. 3 odst. 3:
Ze systematických důvodů je sporné, zda má být v tomto návrhu projednáván „problém 
odlivu mozků“, neboť toto téma spadá do oblasti rozvojové politiky, případně spolupráce EU 
se zeměmi původu a zeměmi tranzitu. 
Pokud jde o dodatek týkající se odlivu mozků, zpravodajka však zdůrazňuje, že se „modrá 
karta EU“ stává součástí širšího pojetí mobility, což má zohlednit také potřeby rozvoje zemí 
původu a jejich zájmy. Členské státy jsou povinny upustit od opatření na přijímání pracovníků 
v odvětvích, jež se potýkají s nedostatkem pracovních sil. V rámci zabránění „odlivu mozků“ 
v zemích původu, který má důsledkem odcházení tamějších „vysoce kvalifikovaných 
pracovníků“ silnější dopady na rozvoj země původu než při odchodu málo a nedostatečně 
kvalifikovaných zaměstnanců, je třeba vytvářet koncepce mobility použitelné v praxi. 

Článek 4:
Zpravodajka klade otázku, zda se při zavádění modré karty jedná ze strany členských států 
o dobrovolný model (viz článek 7) a zda zůstanou současně uplatnitelné národní systémy 
týkající se přistěhovalectví. Směrnicí navržené minimální normy pro přijetí státních 
příslušníků ze třetích zemí k výkonu vysoce kvalifikovaného zaměstnání nesmějí bránit 
zachování pružnějších vhodných úprav a podmínek pro přijetí. Členské státy si musejí 
ponechat své původní právo na vytváření vlastních vnitrostátních trhů práce a mít možnost 
pružně a rychle reagovat na jeho měnící se potřeby. Je třeba vyjasnit otázku, zda zavedení 
přistěhovalectví z důvodu požadavků trhu práce řízeného na vnitrostátní úrovni bodovým 
systémem bude navrhovanou směrnicí vyloučeno nebo nějaký způsobem omezeno. 
Jaké důsledky vyplývají z toho, když některý členský stát, který nedosahuje minimálních 
norem pro modré karty, např. stanoví pro přistěhovalectví vysoce kvalifikovaných příslušníků 
třetích zemí jiné podmínky odpovídající národnímu systému pro přistěhovalectví?
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Článek 5:
Kritéria pro udělování modrých karet souvisejí v návrhu směrnice na jedné straně s osobní
kvalifikací příslušníka třetí země a na straně druhé s určitými kritérii ze strany zaměstnavatele 
(např. minimální mzda, vyhotovení platné pracovní smlouvy). Přijetí vysoce kvalifikovaného 
pracovníka v rámci přístupu založeného na poptávce „modré karty EU“ by se mělo v první 
řadě zaměřit na odbornost příslušníků třetích zemí a jejich kvalifikaci, aby nedošlo k obejítí 
cílů směrnice. Na jedné straně musí proto směrnice stanovit přísná kritéria související 
s požadovanou kvalifikací, odbornými pracovními zkušenostmi a výší mzdy, čímž bude 
zajištěno, že do EU přijdou pouze skutečně „vysoce kvalifikovaní pracovníci“. 
Na druhé straně je vzhledem ke stanovení mzdového kritéria třeba zohlednit rovněž zájmy 
a hospodářskou výkonnost malých a středních podniků (MSP), pro něž by mohlo být uzavření 
pracovní smlouvy nabízející příliš vysokou minimální mzdu problematické. V rámci MSP 
by mohl být požadavek ukončeného vysokoškolského vzdělání nahrazen ekvivalentním 
odborným vzděláním a odpovídajícími praktickými zkušenostmi. V tomto ohledu by dále 
měla být upravena otázka týkající se prahové hranice minimální mzdy.
Návrh směrnice by zásadně neměl odkazovat na diskriminační směrnice 2007/78/ES 
a 2000/43/ES. Zejména pokud jde o výběr vysoce kvalifikovaných pracovníků v rámci 
uplatňování vnitrostátního bodového systému členským státem, nesmí být např. jazykové 
kritérium v rámci výše zmíněných směrnic žádným způsobem diskriminující (viz znalost 
jazyka jako výběrové kritérium „programu pro přistěhovalce s vysokou kvalifikací“ 
ve Spojeném království). 

Článek 7:
Je třeba, aby regulace přistěhovalectví na vnitrostátní trh práce zůstala v oblasti odpovědnosti 
a suverenity každého členského státu. Členské státy proto musí samostatně a na vlastní 
zodpovědnost řídit rozsah přistěhovalectví vysoce kvalifikovaných pracovníků. Členský stát, 
který nepovažuje hospodářskou migraci za potřebnou, musí mít právo stanovit nulovou kvótu. 
Tato možnost by měla být v návrhu směrnice jasně stanovena.

Článek 8:
Zpravodajka považuje za nutné objasnit, že právo na udělení modré karty EU nezávisí 
výhradně na splnění předpokladů stanovených v článcích 5 a 6, ale rovněž na kladném 
rozhodnutí příslušného úřadu. Příslušníkovi třetí země nemůže být odepřen právní nárok 
na udělení modré karty EU, ani na opravné řízení při jejím zamítnutí. Je třeba také ověřit, 
zda by měla být doba platnosti modré karty EU vázána dobou pracovní smlouvy. 
Zpravodajka zdůrazňuje, že je třeba ze směrnice vyjmout preferování držitelů modré karty EU 
vůči zaměstnancům ze členských států, jež přistoupily v letech 2004 a 2007, pro něž částečně 
ještě platí přechodná opatření pro volný pohyb pracovníků. Je třeba najít schůdná řešení 
pro případ, že ustanovení týkající se modré karty vstoupí v platnost před ukončením 
přechodných opatření týkajících se volného pohybu pracovníků. 

Článek 9:
Zásada upřednostňování pracovníků a veškeré vnitrostátní preference k obsazení volných míst 
omezují pružnost při výběru vysoce kvalifikovaných pracovníků a požadavek zaměstnavatelů 
na urychlení postupu vyřizování žádostí. V tomto bodě je třeba najít rozumný kompromis, 
který by dal členským státům větší prostor pro zvážení výběru uchazečů, aniž by byli 
diskriminováni občané EU a státní příslušníci třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v EU. 
Najasné je i to, zda stanovení nulové kvóty členským státem představuje podle článku 9 
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oficiální důvod k zamítnutí udělení modré karty EU. 

Články 13 a 19:
Řada otázek týkajících se konkrétní úpravy právní formy zůstává podle zpravodajky otevřena. 
Je sporné, zda po dvou letech oprávněného pobytu odpadají pro držitele modré karty v rámci 
prvního členského státu požadavky týkající se platu a kvalifikace. 
Nebude pravomoc členských států týkající se cílené regulace přistěhovalectví zavedením 
práva dalšího přistěhovalectví zrušena? 
Může členský stát omezit kvótu vztahující se na držitele modré karty, aby ponechal prostor 
regulaci přistěhovalectví podle potřeb vnitrostátního trhu práce, případně splňují také 
požadavky stanovené v rámci vnitrostátního bodového systému k regulaci přistěhovalectví 
předpoklady k zamítnutí v souladu s článkem 9 návrhu směrnice?
Jak se projeví právo na další přistěhovalectví po dvou letech, kdy členský stát kvótu anuluje?

Vztah k jiným směrnicím
Návrh směrnice musí být vzhledem k poskytování příznivějších práv pro držitele modré karty 
EU v souladu se směrnicemi 2003/86/ES a 2003/109/ES. Objasněna musí být zejména otázka, 
zda mohou být úpravy návrhu stanovující zvýhodněnou pozici pro držitele modré karty EU 
oprávněné. 

Hodnocení
Zpravodajka konstatuje, že se při návrhu týkajícím se zavedení modré karty EU jedná o novou 
metodu přístupu. Zavedení modré karty EU je dílčím prvkem komplexní strategie a je třeba 
ho celkově přivítat. Nový přístup spočívá v důmyslném vzájemném spojení různých aspektů 
jako je azyl, legální a ilegální přistěhovalectví. V návrhu, který se týká modré karty EU, Unie 
poprvé využívá svých pravomocí, aby prostřednictvím udělování jednotného povolení 
k pobytu a zprostředkováním výsadního postavení umožnila vysoce kvalifikovaným 
příslušníkům třetích zemí se legálně přistěhovat do EU. Pro úspěšné uplatňování koncepce 
modré karty je nutné i nadále zohledňovat rizika vyplývající z ilegálního přistěhovalectví 
a neúspěšné integrace.
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