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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne …………… 2017,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. I
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb.,
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 41/ 2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona
č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb.,
zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona
č. …/2016 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 1d zní:
„§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
podmínky vstupu cizince na území České republiky (dále jen „území“) a vycestování cizince
z území, stanoví podmínky pobytu cizince na území a vymezuje působnost Policie České
republiky (dále jen „policie“), Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Ministerstva
zahraničních věcí v této oblasti státní správy.
(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky1a),
včetně občana Evropské unie1b).
(3) Ustanovení tohoto zákona vztahující se na občana Evropské unie se použijí
i na občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1c), z níž
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mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, nebo
občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru1d).
____________

1)

1a)

1b)
1c)

1d)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví
kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon
o státním občanství České republiky).
Smlouva o fungování Evropské unie.
Například Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné
a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob.
Přílohy V a VIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru a rozhodnutí Smíšeného výboru
EHP č. 158/2007 ze dne 7. prosince 2007, kterým se mění příloha V (Volný pohyb pracovníků)
a příloha VIII (Právo usazování) Dohody o EHP.“.

2. V § 20 odst. 3 se za slovo „prodloužení“ vkládají slova „doby platnosti krátkodobého víza
nebo“.
CELEX 32009R0810
3. V § 20 odst. 4 se slova „na území hodlá cestovat společně s tímto občanem Evropské unie
nebo cestovat za tímto občanem, který již“ nahrazují slovy „hodlá doprovázet občana
Evropské unie na území nebo následovat občana Evropské unie, který“.
4. V § 20 odstavec 5 zní:
„(5) Cizinci, který žádá o krátkodobé vízum jako rodinný příslušník občana Evropské
unie a sám není občanem Evropské unie a hodlá doprovázet občana Evropské unie na území
nebo následovat občana Evropské unie, který na území pobývá, se krátkodobé vízum neudělí,
jestliže
a) předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad,
b) nesplňuje požadavky opatření před zavlečením infekčního onemocnění,
c) je důvodné nebezpečí, že by při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu nebo
závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
d) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který rodinného
příslušníka do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž
vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při pobytu na území
jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný
pořádek,
e) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat vízum k pobytu na území, zejména
pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno
otcovství,
f) se dopustil podvodného jednání s cílem získat vízum k pobytu na území, nebo
g) není rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 15a nebo občana
Evropské unie nedoprovází nebo nenásleduje.“.
CELEX 32004L0038
5. V § 20 odst. 6 větě první se slova „rodinného příslušníka občana Evropské unie, který sám
není občanem Evropské unie a na území hodlá cestovat společně s tímto občanem
Evropské unie nebo cestovat za tímto občanem, který již na území pobývá,“ nahrazují
slovy „cizince uvedeného v odstavci 5“.
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6. § 21 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 54 zní:
„§ 21
Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání
(1) Pro krátkodobé vízum27) za účelem sezónního zaměstnání54) se použije obdobně
§ 32 odst. 2 písm. c), d) a e), § 32 odst. 3 a § 58 odst. 4.
(2) Žádost cizince, kterému bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti uděleno
nejméně jednou krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, zastupitelský úřad
posoudí přednostně před žádostmi cizinců, kteří o vízum za stejným účelem žádají poprvé; to
neplatí, byla-li platnost některého z těchto víz zrušena, ledaže by se tak stalo pouze
v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele.
______________
54)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách
vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci.“.

CELEX 32014L0036
7. V § 30 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „; to neplatí, jde-li o cizince,
který žádá o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání“.
8. V § 30 odst. 2 se slova „povolení k trvalému pobytu, povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny, studia nebo vědeckého výzkumu, povolení
k dlouhodobému pobytu vydaného podle § 42 odst. 3, § 42g anebo § 42i“ nahrazují slovy
„příslušného oprávnění k pobytu na území“.
9. V § 30 odstavec 3 zní:
„(3) Vízum podle odstavce 1 se uděluje s dobou platnosti a dobou pobytu na území
nejdéle na 1 rok, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání,
vízum podle odstavce 2 se uděluje s dobou platnosti na 6 měsíců.“.
CELEX 32014L0036
10. V § 30 odst. 4 větě první a čtvrté se slova „povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
společného soužití rodiny, studia nebo vědeckého výzkumu, povolení k dlouhodobému
pobytu vydaného podle § 42 odst. 3, § 42g anebo § 42i nebo povolení k trvalému pobytu“
nahrazují slovy „příslušného oprávnění k pobytu na území“ a ve větě třetí se slovo
„povolení“ nahrazuje slovy „oprávnění k pobytu“.
11. § 32 včetně nadpisu zní:
„§ 32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání
(1) Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání uděluje ministerstvo
na žádost cizince, který hodlá pobývat na území za účelem výkonu činnosti závislé na ročním
období, bylo mu za tímto účelem vydáno povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona
o zaměstnanosti a plnění tohoto účelu vyžaduje pobyt cizince na území delší než 90 dnů.
(2) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání je
cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad,
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b) náležitost uvedenou v § 31 odst. 1 písm. e) a na požádání náležitosti uvedené v § 31 odst. 4,
c) povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti nebo uvést číslo jednací
žádosti o vydání tohoto povolení a u které krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město
Prahu Úřadu práce České republiky o takové povolení požádal,
d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území na toto vízum a
e) potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny, pokud cizinci
ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel.
(3) Na doklad o zajištění ubytování podle odstavce 2 písm. d) se použije § 31 odst. 6
obdobně. Pokud ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, musí z dokladu
o zajištění ubytování vyplývat splnění podmínek pro ubytování podle § 100 písm. d), zejména
velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob, a údaj o výši úplaty nebo o
tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně; výše úplaty za ubytování nesmí být v takovém
případě nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní
tohoto ubytování.
(4) Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání se uděluje s dobou
platnosti a dobou pobytu na území nejdéle na 6 měsíců.
(5) Žádost cizince, kterému bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti uděleno
nejméně jednou vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, ministerstvo
posoudí přednostně před žádostmi cizinců, kteří o vízum za stejným účelem žádají poprvé; to
neplatí, byla-li platnost některého z těchto víz zrušena, ledaže by se tak stalo pouze
v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele.
(6) Pro vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání se použije
obdobně § 31 odst. 7.“.
CELEX 32014L0036
12. V § 33 odst. 1 písm. c) se za slova „trvalému pobytu“ vkládají slova „podle hlavy IV“
a slova „podle § 69“ se zrušují.
13. Nadpis § 35 zní:
„Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a doby pobytu na území na toto
vízum“.
14. V § 35 odstavec 1 zní:
„(1) Dobu platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a dobu pobytu na území na toto vízum,
která je kratší než 1 rok, ministerstvo na žádost cizince opakovaně prodlouží za podmínky, že
trvá stejný účel pobytu, nejdéle však na 1 rok.“.
15. V § 35 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „K žádosti o prodloužení doby platnosti víza
k pobytu nad 90 dnů a doby pobytu na území na toto vízum je cizinec povinen předložit
náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a) až d) a na požádání náležitost uvedenou v § 31
odst. 4 písm. b).“.
16. V § 35 odst. 3 se slova „pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů“ nahrazují slovy
„platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a dobu pobytu na území na toto vízum“.
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17. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který včetně nadpisu zní:
„§ 35a
Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání
a doby pobytu na území na toto vízum
(1) Dobu platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání a dobu
pobytu na území na toto vízum, která je kratší než 6 měsíců, ministerstvo na žádost cizince
opakovaně prodlouží za podmínky, že trvá stejný účel pobytu, nejdéle však na 6 měsíců.
(2) K žádosti o prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání a doby pobytu na území na toto vízum je cizinec povinen předložit
povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, cestovní doklad
a náležitosti uvedené v § 32 odst. 2 písm. d) a e) a na požádání náležitost uvedenou v § 31
odst. 4 písm. b).
(3) Dobu platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání a dobu
pobytu na území na toto vízum nelze prodloužit, pokud ministerstvo shledá důvod
pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto víza podle § 37a.“.
CELEX 32014L0036
18. V § 37 odst. 1 písm. b) se za slovo „neplní“ vkládají slova „na území“.
19. V § 37 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) nastal některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 1 písm. a), c), d), g), h) a j) až l) nebo v §
56 odst. 2,“.
20. V § 37 odst. 2 se na konci písmene f) slovo „anebo“ zrušuje a za písmeno g) se vkládají
nová písmena h) a i), která znějí:
„h) cizinec neplnil v době platnosti víza na území účel, pro který mu bylo vízum uděleno; to
neplatí, pokud cizinec prokáže, že se jednalo o neplnění účelu ze závažných důvodů
po přechodnou dobu, nebo
i) cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí
uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,“.
21. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který zní:
„§ 37a
(1) Ministerstvo zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního
zaměstnání, jestliže
a) cizinec, kterému bylo toto vízum uděleno, o zrušení jeho platnosti požádá,
b) náležitosti předložené k žádosti o udělení tohoto víza nebo prodloužení doby jeho platnosti
jsou padělané anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené
neodpovídají skutečnosti, nebo
c) cizinec neplní účel, pro který mu bylo toto vízum uděleno.
(2) Ministerstvo dále zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního
zaměstnání, jestliže
a) není splněna některá z podmínek pro udělení tohoto víza,
b) cizinec byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,
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c) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování
rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území9a) z důvodu jeho odsouzení k trestu odnětí
svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou
činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo
smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,
d) je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při dalším pobytu na území závažným způsobem
narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost státu, nebo
e) cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí
uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti
víza. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí
do soukromého a rodinného života cizince.
(3) Ministerstvo nepostupuje podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. a)
v případě, že povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti bylo cizinci
odňato pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele a cizinci bylo ve lhůtě 30 dnů
ode dne následujícího po dni odnětí tohoto povolení k zaměstnání vydáno nové povolení
k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.
(4) Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání, stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní
příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.“.
CELEX 32014L0036
CELEX 32001L0040
22. V § 42 odst. 5 větě první se slova „na úředním tiskopisu“ zrušují.
23. V § 42 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle tohoto oddílu se podává
na úředním tiskopisu.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
24. V § 42a odstavec 1 zní:
„(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny
na území9c) (dále jen „společné soužití rodiny“) je oprávněn podat cizinec, který je
a) manželem cizince s povoleným pobytem na území,
b) nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince s povoleným pobytem na území
nebo takovým dítětem manžela cizince s povoleným pobytem na území,
c) nezletilým cizincem, který byl cizinci s povoleným pobytem na území nebo jeho manželu
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče nebo který byl cizincem
s povoleným pobytem na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo
manželem jehož poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území, pokud se bude péče
o nezletilého cizince vykonávat na území,
d) osamělým cizincem starším 65 let nebo bez ohledu na věk cizincem, který se o sebe
nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo
dítětem s povoleným pobytem na území nebo jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo
dítětem, které je azylantem,
6

e) manželem azylanta, pokud manželství vzniklo před vstupem azylanta na území; podmínka
doby vzniku manželství neplatí, jde-li o žádost podanou cizincem, který je držitelem
povolení k dlouhodobému pobytu a pobývá na území po dobu nejméně 2 let,
f) nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem azylanta nebo takovým dítětem manžela
azylanta,
g) nezletilým cizincem, který byl azylantovi nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného
orgánu svěřen do náhradní rodinné péče nebo který byl azylantem nebo jeho manželem
osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jehož poručníka je azylant, pokud se bude
péče o nezletilého cizince vykonávat na území, nebo
h) rodičem nezletilého azylanta; nemá-li tento nezletilý azylant rodiče, je oprávněn žádost
podat jiný jeho přímý příbuzný ve vzestupné linii, a není-li takového příbuzného, je žádost
oprávněn podat poručník nezletilého azylanta.“.
CELEX32003L0086
25. V § 42a odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo držitele povolení
k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem
Evropské unie55)“.
Poznámka pod čarou č. 55 zní:
„55) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014
o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení
v rámci společnosti.“.
CELEX 32014L0066
26. V § 42a odst. 2 větě druhé se slova „1 měsíce“ nahrazují slovy „90 dnů“.
27. V § 42a se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Žádost nelze na území ministerstvu podat,
pokud cizinec na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území po dobu kratší než 6 měsíců nebo na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání.“.
28. V § 42a odstavec 6 zní:
„(6) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny se cizinci
vydá, jestliže
a) jde o cizince podle odstavce 1 písm. a) nebo b) a cizinec, se kterým má být umožněno
společné soužití rodiny, je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení
k trvalému pobytu a pobývá na území po dobu nejméně 15 měsíců; jde-li o sloučení
manželů, současně musí každý z nich dosáhnout věku 20 let,
b) jde o cizince podle odstavce 1 písm. a) nebo b) a cizinec, se kterým má být umožněno
společné soužití rodiny, je držitelem povolení vydaného podle § 42g a pobývá na území
po dobu nejméně 6 měsíců,
c) jde o cizince podle odstavce 1 písm. c) až h), nebo
d) cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem modré karty
nebo držitelem povolení vydaného podle § 42k, 42m nebo 42n.“.
CELEX32003L0086
CELEX 32009L0050
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CELEX 32014L0066
29. V § 42b odstavec 2 zní:
„(2) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny je cizinec, který pobýval na území jiného členského státu Evropské unie32) jako
rodinný příslušník držitele modré karty nebo držitele povolení k pobytu vnitropodnikově
převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, dále povinen
předložit doklad o oprávnění k pobytu, který mu jako rodinnému příslušníkovi držitele modré
karty nebo držitele povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydal jiný
členský stát Evropské unie.“.
30. V § 42f se na konci odstavce 2 doplňují věty „Žádost nelze na území ministerstvu podat,
pokud cizinec na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území nebo na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území; to
neplatí, jde-li o cizince, který na území pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu podle § 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 33 odst. 3 a následně na území
pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu vydaného
podle § 43, pobývá-li na území nepřetržitě po dobu nejméně 3 let. Žádost dále nelze
na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání.“.
31. V § 42g odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo 8“.
32. V § 42g odst. 3 se věta druhá nahrazuje větami „Cizinec, který v postavení společníka,
statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní korporace
plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti, není k plnění
těchto úkolů oprávněn podat žádost o vydání zaměstnanecké karty, přestože mu bylo
za tímto účelem vydáno povolení k zaměstnání. Žádost o vydání zaměstnanecké karty dále
není oprávněn podat cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání podle § 96
odst. 1 zákona o zaměstnanosti.“.
33. V § 42g odst. 5 větě druhé se slova „vydané za jiným účelem“ zrušují.
34. V § 42g se na konci odstavce 5 doplňují věty „Žádost nelze na území ministerstvu podat,
pokud cizinec na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území nebo na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území; to
neplatí, jde-li o cizince, který na území pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu podle § 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 33 odst. 3 a následně na území
pobývá na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu vydané podle § 43,
pobývá-li na území nepřetržitě po dobu nejméně 3 let. Žádost dále nelze na území
ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání. V zastoupení cizince, který není oprávněn na území
ministerstvu podat žádost o vydání zaměstnanecké karty podle věty druhé, může žádost
podat ministerstvu na základě plné moci jeho zaměstnavatel, pokud je cizinec nebo jeho
zaměstnavatel účastníkem programu schváleného vládou za účelem dosažení
ekonomického nebo jiného významného přínosu pro Českou republiku, který je
organizačně zajišťován nebo koordinován k tomuto účelu ministerstvem nebo jiným
ústředním správním úřadem, jehož okruhu působnosti se program týká (dále jen „vládou
schválený program“), a umožňují-li tento způsob podání žádosti podmínky tohoto
programu.“.
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35. V § 42g odstavec 7 zní:
„(7) Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty
podléhá předchozímu souhlasu ministerstva. Ministerstvo udělí na žádost držitele
zaměstnanecké karty souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele
zaměstnanecké karty, pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 a nenastal-li
některý z důvodů uvedených v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. f). K
žádosti o udělení souhlasu je cizinec povinen předložit náležitost uvedenou v § 42h odst. 1
písm. c) a dále náležitost uvedenou v § 42h odst. 1 písm. d), pokud je k výkonu požadovaného
zaměstnání nutná jiná odborná způsobilost nebo pokud doklad, kterým odbornou způsobilost
prokázal při vydání zaměstnanecké karty, pozbyl platnosti.“.
36. V § 42g se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:
„(8) Zaměstnání cizince na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele
podléhá předchozímu souhlasu ministerstva. Ministerstvo udělí na žádost držitele
zaměstnanecké karty souhlas s jeho zaměstnáním na další pracovní pozici u téhož nebo u
jiného zaměstnavatele, pokud
a) nenastal některý z důvodů uvedených v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56 odst. 1
písm. f), a
b) jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 nebo jsou při současném zachování
podmínek, za nichž byla zaměstnanecká karta cizinci vydána, splněny podmínky uvedené
v odstavci 2 písm. a) a c) a cizinec uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti
nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní
smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti.
(9) K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 8 je cizinec povinen předložit
náležitost uvedenou v § 42h odst. 1 písm. c) nebo pracovní smlouvu, dohodu o pracovní
činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí splňující podmínky uvedené v odstavci 8 písm. b)
a dále náležitost uvedenou v § 42h odst. 1 písm. d), pokud je k výkonu požadovaného
zaměstnání nutná jiná odborná způsobilost nebo pokud doklad, kterým odbornou způsobilost
prokázal při vydání zaměstnanecké karty, pozbyl platnosti.“.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11.
37. V § 42g odst. 10 se slova „Odstavec 7 se nepoužije“ nahrazují slovy „Odstavce 7 a 8 se
nepoužijí“ a slova „nebo u dalšího“ se nahrazují slovy „u téhož nebo u jiného“.
38. V § 42g odst. 11 větě první se slova „120 dnů před uplynutím platnosti zaměstnanecké
karty“ nahrazují slovy „stanovené v § 47 odst. 1 nebo za podmínek stanovených v § 47
odst. 3“ a ve větě druhé se slova „; rozhodnutí o udělení souhlasu se písemně nevyhotoví“
zrušují.
39. V § 42g se doplňuje odstavec 12, který zní:
„(12) V žádosti o vydání zaměstnanecké karty je cizinec povinen uvést
a) své jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok narození,
místo a stát narození, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, nejvyšší dosažené vzdělání,
povolání, zaměstnání před příchodem na území, pracovní zařazení, název a adresu
zaměstnavatele, zaměstnání po vstupu na území, pracovní zařazení, název a adresu
zaměstnavatele, poslední bydliště v cizině, adresu místa pobytu na území, adresu
pro doručování, je-li odlišná od místa pobytu, předchozí pobyt na území delší než 3 měsíce,
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důvod a místo pobytu, den vstupu na území a číslo a platnost cestovního dokladu a označení
státu, který tento doklad vydal,
b) údaje k pracovní pozici vedené podle zákona o zaměstnanosti v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, na kterou žádá o vydání
zaměstnanecké karty,
c) jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, státní občanství, datum
narození, místo a stát narození, bydliště a povolání manžela nebo manželky,
d) jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství, bydliště a povolání
rodičů,
e) jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, bydliště
a povolání dětí a
f) jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, bydliště
a povolání sourozenců.“.
40. V § 42h se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Pokud je cizinec nebo jeho zaměstnavatel účastníkem vládou schváleného
programu, jehož podmínky umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti, lze náležitosti
uvedené v § 31 odst. 1 písm. d) a v odstavci 1 písm. c) a d) nahradit potvrzením, ve kterém
zaměstnavatel uvede
a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo výkonu práce, den
nástupu do práce a dobu, na kterou se pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti
uzavírá nebo na kterou bude uzavřena,
b) že cizinec má zajištěno ubytování odpovídající požadavkům uvedeným v § 31 odst. 6,
c) že s cizincem uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu
o smlouvě budoucí splňující podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b) a
d) že cizinec má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání podle § 42g
odst. 2 písm. c).“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
41. V § 42i odstavec 3 zní:
„(3) Žádost o vydání modré karty se podává na zastupitelském úřadu. Na území je
oprávněn žádost o vydání modré karty podat ministerstvu cizinec, který pobývá na území jako
držitel modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie, pokud žádost podá ve lhůtě
do 1 měsíce ode dne vstupu na území, a dále cizinec, který pobývá na území na vízum
k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem. Žádost
nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem strpění pobytu na území; to neplatí, jde-li o cizince, který na území pobýval
na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu podle § 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo
§ 33 odst. 3 a následně na území pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem strpění pobytu vydaného podle § 43, pobývá-li na území nepřetržitě po dobu
nejméně 3 let. V zastoupení cizince, který není oprávněn podat žádost o vydání modré karty
na území ministerstvu podle věty druhé, může žádost podat ministerstvu na základě plné moci
jeho zaměstnavatel, pokud je cizinec nebo jeho zaměstnavatel účastníkem vládou schváleného
programu a umožňují-li tento způsob podání žádosti podmínky tohoto programu.“.
CELEX 32009L0050
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42. V § 42i se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) V žádosti o vydání modré karty je cizinec povinen uvést
a) své jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok narození,
místo a stát narození, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, nejvyšší dosažené vzdělání,
povolání, zaměstnání před příchodem na území, pracovní zařazení, název a adresu
zaměstnavatele, zaměstnání po vstupu na území, pracovní zařazení, název a adresu
zaměstnavatele, poslední bydliště v cizině, adresu místa pobytu na území, adresu
pro doručování, je-li odlišná od místa pobytu, předchozí pobyt na území delší než 3 měsíce,
důvod a místo pobytu, den vstupu na území a číslo a platnost cestovního dokladu a označení
státu, který tento doklad vydal,
b) údaje k pracovní pozici vedené podle zákona o zaměstnanosti v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty, na kterou žádá o vydání modré karty,
c) jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, státní občanství, datum
narození, místo a stát narození, bydliště a povolání manžela nebo manželky,
d) jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství, bydliště a povolání
rodičů,
e) jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, bydliště
a povolání dětí a
f) jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, bydliště
a povolání sourozenců.“.
43. Za § 42j se vkládají nové § 42k až 42p, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 56
znějí:
„§ 42k
Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
(1) Kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance se rozumí povolení
k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k pobytu na území delšímu než 90 dnů
a k výkonu zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě
vnitropodnikového převedení.
(2) Vnitropodnikovým převedením se pro účely tohoto zákona rozumí dočasné
převedení cizince
a) v obchodní korporaci se sídlem mimo území členských států Evropské unie, se kterou má
během převedení uzavřenou pracovní smlouvu, do jejího odštěpného závodu se sídlem
na území, nebo
b) z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, se kterou má
během převedení uzavřenou pracovní smlouvu, do obchodní korporace se sídlem na území,
jež je vůči obchodní korporaci se sídlem mimo území členských států Evropské unie
ovládající nebo ovládanou osobou56) nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány
stejnou ovládající osobou.
(3) Manažerem se pro účely tohoto zákona rozumí cizinec pracující ve vedoucí pozici,
který především řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod a na jehož činnost obecně
dohlíží nebo mu vydává pokyny zejména statutární orgán, nejvyšší orgán nebo kontrolní
orgán; manažer řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod nebo jejich část, vykonává
dohled nad dalšími zaměstnanci vykonávajícími dohledové, profesní nebo řídící činnosti
a jejich kontrolu, a to včetně pravomoci přijímat nebo propouštět zaměstnance nebo doporučit
jejich přijetí nebo propuštění nebo provedení jiných personálních opatření.
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(4) Specialistou se pro účely tohoto zákona rozumí cizinec, který má specializované
znalosti, které jsou zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace nebo
odštěpného závodu, a který má dále potřebnou úroveň dosažené kvalifikace a profesní
zkušenosti, popřípadě je členem profesního sdružení, stanoví-li tyto požadavky zvláštní
právní předpis.
(5) Zaměstnaným stážistou se pro účely tohoto zákona rozumí cizinec, který má řádně
ukončené vysokoškolské vzdělání, je převeden do obchodní korporace nebo odštěpného
závodu se sídlem na území za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních
technik a metod a kterému je po dobu převedení vyplácena mzda nebo plat.
(6) Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance není oprávněn
podat cizinec, jde-li o
a) žadatele o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
b) cizince, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie
vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území34),
c) cizince, který na území pobývá za účelem podnikání,
d) cizince, kterému bylo zprostředkováno zaměstnání agenturou práce,
e) cizince, který na území pobývá za účelem studia podle § 64 odst. 1 písm. a) až c), jde-li
o denní studium na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole nebo jazykové škole
s právem státní jazykové zkoušky nebo prezenční studium na vysoké škole, nebo podle § 64
odst. 1 písm. d) a e), nebo
f) cizince, který je zaměstnán v obchodní korporaci se sídlem ve státě, který je vázán
mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1c), z níž občanům tohoto státu vyplývá
právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, nebo ve státě,
který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru1d).
(7) Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance podává cizinec
na zastupitelském úřadu. Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být
cizinec převeden, účastníkem vládou schváleného programu a umožňují-li tento způsob
podání žádosti podmínky tohoto programu, může v zastoupení cizince podat ministerstvu
žádost na základě plné moci tato obchodní korporace.
(8) Ministerstvo vydá cizinci kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, pokud
a) se jedná o vnitropodnikové převedení tohoto cizince k výkonu zaměstnání na pozici
manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty,
b) byl tento cizinec bezprostředně přede dnem vnitropodnikového převedení zaměstnán
v obchodní korporaci se sídlem mimo území členských států Evropské unie, v níž nebo z níž
má být převeden na území, a to po dobu nejméně 6 měsíců a
c) tento cizinec má požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního
předpisu35) vyžadována, splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li o takové
povolání, a má vysokoškolské vzdělání, jde-li o zaměstnaného stážistu.
(9) Ministerstvo žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
zamítne, jestliže
a) nastal některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g) až i) a l) nebo důvod
uvedený v § 56 odst. 2 písm. a), nebo
b) obchodní korporace nebo odštěpný závod, do nichž má být cizinec převeden, byly založeny
pouze za účelem vnitropodnikového převedení.
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(10) Ministerstvo žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
dále zamítne, jestliže
a) obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, není osobou bezdlužnou,
b) obchodní korporaci, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, byla v období 4 měsíců
předcházejících podání žádosti pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce, nebo
c) na majetek obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, byl prohlášen
konkurs,
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro nevydání karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží
zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.
(11) Držitel karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance je povinen ministerstvu
oznámit změnu podmínek, na základě kterých mu byla karta vnitropodnikově převedeného
zaměstnance vydána, ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.
§ 42l
Náležitosti žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
(1) K žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance je cizinec
povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) náležitost uvedenou v § 31 odst. 1 písm. e) a na požádání náležitosti uvedené v § 31 odst. 4,
c) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
d) vysílací dopis, který obsahuje
1. potvrzení obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie,
že cizinec bude převeden podle § 42k odst. 2 k výkonu zaměstnání do obchodní
korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území na pozici manažera, specialisty
nebo zaměstnaného stážisty s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa
výkonu práce na území,
2. uvedení pracovních podmínek, pokud jde o délku pracovní doby, délku dovolené
za kalendářní rok a výši mzdy nebo platu; tyto podmínky nesmí být horší, než stanoví
zákoník práce, to platí i pro podmínky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
pracovních podmínek těhotných žen nebo žen krátce po porodu, rovného zacházení
pro muže a ženy i ostatní ustanovení o nediskriminaci, a
3. potvrzení, že cizinec bude po uplynutí doby trvání vnitropodnikového převedení
převeden do obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie,
e) doklad o zaměstnání před vnitropodnikovým převedením podle § 42k odst. 8 písm. b),
f) v případě uvedeném v § 42k odst. 2 písm. a) doklad prokazující, že odštěpný závod,
do něhož je cizinec převeden, je odštěpným závodem obchodní korporace, v níž je cizinec
převeden,
g) v případě uvedeném v § 42k odst. 2 písm. b) doklad prokazující, že obchodní korporace,
v nichž je cizinec převeden, jsou vůči sobě ovládající a ovládanou osobou nebo jsou obě tyto
obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou,
h) doklad o splnění podmínky uvedené v § 42k odst. 8 písm. c) a
i) jde-li o zaměstnaného stážistu, dohodu o odborné přípravě, která obsahuje
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1. popis programu odborné přípravy, ze kterého vyplývá, že se jedná o odbornou přípravu
za účelem profesního rozvoje nebo odbornou přípravu v oblasti obchodních technik nebo
metod s cílem připravit cizince na jeho budoucí pozici v obchodní korporaci, v níž nebo
z níž je cizinec převeden, nebo v obchodní korporaci, která tuto obchodní korporaci
ovládá nebo je jí ovládaná, a
2. dobu trvání odborné přípravy a podmínky, za kterých bude zaměstnaný stážista během
odborné přípravy pod dohledem.
(2) Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec
převeden, účastníkem vládou schváleného programu, jehož podmínky umožňují nahrazení
některých náležitostí žádosti, lze náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. c) až h) nahradit
potvrzením vydaným touto obchodní korporací.
(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance je cizinec povinen předložit doklad o cestovním
zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to na dobu pobytu
ode dne vstupu na území do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního
právního předpisu32), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu
o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
§ 42m
Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské
unie
(1) Kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie se rozumí povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince, který je
držitelem povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným
členským státem Evropské unie, k pobytu na území delšímu než 90 dnů a k výkonu
zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě
vnitropodnikového převedení.
(2) K žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie je cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) náležitost uvedenou v § 31 odst. 1 písm. e) a na požádání náležitosti uvedené v § 31 odst. 4,
c) povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydané cizinci jiným
členským státem Evropské unie,
d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
e) vysílací dopis obsahující údaje uvedené v § 42l odst. 1 písm. d),
f) v případě uvedeném v § 42k odst. 2 písm. a) doklad prokazující, že odštěpný závod,
do něhož je cizinec převeden, je odštěpným závodem obchodní korporace, z níž je cizinec
převeden,
g) v případě uvedeném v § 42k odst. 2 písm. b) doklad prokazující, že obchodní korporace,
v nichž je cizinec převeden, jsou vůči sobě ovládající a ovládanou osobou nebo jsou obě tyto
obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou, a
h) doklad o splnění podmínky uvedené v odstavci 5 písm. b).
(3) Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec
převeden, účastníkem vládou schváleného programu, jehož podmínky umožňují nahrazení
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některých náležitostí žádosti, lze náležitosti uvedené v odstavci 2 písm. d) až h) nahradit
potvrzením vydaným touto obchodní korporací.
(4) Držitel povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného
jiným členským státem Evropské unie může podat žádost o vydání karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie na zastupitelském úřadu nebo
ministerstvu v době platnosti oprávnění k přechodnému pobytu na území, a to nejpozději
do 90 dnů ode dne vstupu na území. Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo
do níž má být cizinec převeden, účastníkem vládou schváleného programu a umožňují-li tento
způsob podání žádosti podmínky tohoto programu, může v zastoupení cizince podat
ministerstvu žádost na základě plné moci tato obchodní korporace.
(5) Ministerstvo vydá cizinci kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie, pokud
a) se jedná o vnitropodnikové převedení tohoto cizince k výkonu zaměstnání na pozici
manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty,
b) tento cizinec má požadovanou odbornou kvalifikaci, pokud je podle zvláštního právního
předpisu35) vyžadována, a splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li
o takové povolání, a
c) neuplynula doba platnosti povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
vydaného tomuto cizinci jiným členským státem Evropské unie.
(6) Ministerstvo žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
jiného členského státu Evropské unie zamítne, jestliže
a) nastal některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g) až i) a l) nebo důvod
uvedený v § 56 odst. 2 písm. a),
b) obchodní korporace nebo odštěpný závod, do nichž má být cizinec převeden, byly založeny
pouze za účelem vnitropodnikového převedení, nebo
c) uplynula celková doba převedení na území členských států Evropské unie podle § 44
odst. 8.
(7) Ministerstvo žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
jiného členského státu Evropské unie dále zamítne, jestliže nastal některých z důvodů
uvedených v § 42k odst. 10, za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené
důvodu pro nevydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto
rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.
§ 42n
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
(1) Ministerstvo vydá povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování cizinci,
který hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 90 dnů a
a) je podnikatelem a právo podnikat na území v předmětu činnosti, kterou hodlá na území
provozovat, mu vznikne nejpozději doložením povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování příslušnému správnímu orgánu ve lhůtě stanovené zvláštním právním
předpisem,
b) hodlá uskutečnit na území investici spočívající ve vytvoření nových pracovních míst
v počtu stanoveném nařízením vlády a v investování peněžních prostředků ve výši
stanovené nařízením vlády (dále jen „významná investice“); investování peněžních
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prostředků lze v části stanovené nařízením vlády nahradit investováním jiného majetku,
jehož vlastnictví a původ cizinec prokáže a jehož hodnota oceněná znalcem podle zákona
o oceňování majetku odpovídá společně s investovanými peněžními prostředky celkové výši
investovaných peněžních prostředků stanovené nařízením vlády, přičemž za jiný majetek se
považují věci hmotné i nehmotné, včetně technologických a informačních předpokladů nebo
znalostí, jejichž přínos pro podnikání cizince je srovnatelný s investováním části peněžních
prostředků, které tento jiný majetek nahrazuje,
c) záměr uskutečnit významnou investici je věrohodný a proveditelný a významná investice
má být přínosem pro stát, kraj nebo obec,
d) disponuje peněžními prostředky pro uskutečnění významné investice a tyto prostředky jsou
uloženy na účtu cizince vedeném v členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním
státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru osobou oprávněnou v tomto státě
poskytovat platební služby; na požádání je cizinec povinen prokázat jejich původ a
e) je osobou bezdlužnou; tato podmínka neplatí, jde-li o cizince, který dosud na území
nepobýval.
(2) Novým pracovním místem podle odstavce 1 písm. b) se rozumí pracovní místo,
které je vytvořené v souvislosti s uskutečněním významné investice a které je po dobu
uskutečňování významné investice nebo v případě, že je povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování vydáno na 2 roky, nejméně po dobu 2 let, obsazené zaměstnancem,
který má sjednán pracovní poměr na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a je
občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem.
(3) Ministerstvo vydá povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování také
cizinci, který hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 90 dnů, je společníkem,
statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo prokuristou obchodní korporace
a prokáže, že jeho činnost na území bude mít podstatný vliv na podnikání obchodní
korporace. Podmínky uvedené v odstavci 1 musí být splněny obchodní korporací, přičemž
podíl cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
jako společník obchodní korporace, v této obchodní korporaci musí odpovídat alespoň
nejnižšímu podílu stanovenému nařízením vlády.
(4) Ministerstvo si vyžádá vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu pro účely
posouzení, zda
a) se jedná o významnou investici,
b) záměr uskutečnit významnou investici je věrohodný a proveditelný a významná investice
má být přínosem pro stát, kraj nebo obec,
c) přínos investovaného jiného majetku podle odstavce 1 písm. b) pro podnikání cizince nebo
obchodní korporace je srovnatelný s investováním části peněžních prostředků, které tento
majetek nahrazuje,
d) činnost cizince na území bude mít podstatný vliv na podnikání obchodní korporace, jde-li
o cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako
společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace, a
e) podíl cizince v obchodní korporaci odpovídá alespoň nejnižšímu podílu stanovenému
nařízením vlády, jde-li o cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování jako společník obchodní korporace.
(5) Ministerstvo průmyslu a obchodu doručí vyjádření ministerstvu do 15 pracovních
dnů ode dne obdržení žádosti o toto vyjádření; ministerstvo řízení na tuto dobu usnesením
přeruší.
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(6) Má se za to, že podstatný vliv na podnikání obchodní korporace má činnost
cizince, který je statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo prokuristou obchodní
korporace, v níž počet těchto osob nepřesáhne počet stanovený nařízením vlády.
(7) Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování se
podává na zastupitelském úřadu. Na území je oprávněn žádost o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování podat ministerstvu cizinec, který pobývá
na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu. Žádost
nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na vízum k pobytu nad 90
dnů za účelem strpění pobytu na území nebo na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
strpění pobytu na území; to neplatí, jde-li o cizince, který na území pobýval na vízum
k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu podle § 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 33
odst. 3 a následně na území pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
strpění pobytu vydaného podle § 43, pobývá-li na území nepřetržitě po dobu nejméně 3 let.
§ 42o
Náležitosti žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
(1) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování je
cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) náležitost uvedenou v § 31 odst. 1 písm. e) a na požádání náležitosti uvedené v § 31 odst. 4,
c) doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence30),
d) podnikatelský záměr, který obsahuje popis cílů záměru uskutečnit významnou investici,
zhodnocení rizik realizace tohoto záměru, důvody pro uskutečnění významné investice
na území, popis jednotlivých etap záměru uskutečnit významnou investici včetně časového
harmonogramu, objem finančních prostředků určených na provedení jednotlivých etap,
popis vyráběného produktu nebo poskytované služby, cílové skupiny zákazníků a odbytišť
a technického a technologického řešení jejich výroby nebo způsobu poskytování a popis
způsobu zajištění pracovních sil,
e) doklad, ze kterého vyplývá, že cizinec nebo obchodní korporace, v níž je cizinec
statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jejímž je prokuristou nebo
společníkem, může na území nakládat s peněžními prostředky pro uskutečnění významné
investice; tento doklad nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů,
f) účetní závěrky nebo obdobné dokumenty obsahující výsledky hospodaření žadatele,
obchodní korporace podle § 42n odst. 3 a jí ovládající osoby za 2 kalendářní nebo účetní
roky předcházející dni podání žádosti,
g) čestné prohlášení žadatele, že na žadatele, obchodní korporaci podle § 42n odst. 3 a jí
ovládající osoby nebylo ve státě jejího dosavadního působení vydáno rozhodnutí obdobné
svými účinky rozhodnutí o úpadku,
h) na požádání doklad o původu peněžních prostředků pro uskutečnění významné investice,
i) doklady prokazující vlastnictví a původ investovaného jiného majetku uvedeného v § 42n
odst. 1 písm. b) a znalecký posudek o ocenění tohoto majetku, má-li být takový majetek
investován,
j) doklad prokazující bezdlužnost cizince; to neplatí, jde-li o cizince, který dosud na území
nepobýval,
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k) jde-li o cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista
obchodní korporace, doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace,
l) jde-li o cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista
obchodní korporace, doklad o tom, že jeho činnost na území bude mít podstatný vliv
na podnikání obchodní korporace, a
m) jde-li o cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování jako společník obchodní korporace, doklad prokazující, že jeho podíl v této
obchodní korporaci odpovídá alespoň nejnižšímu podílu stanovenému nařízením vlády.
(2) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování je cizinec povinen předložit doklad
o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám
uvedeným v § 180j. Současně je povinen na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného
uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené
v § 180j odst. 4.
§ 42p
Záměr uskutečnit významnou investici a přínos významné investice
(1) Záměr uskutečnit významnou investici je věrohodný a proveditelný, pokud
a) cíle tohoto záměru jsou přiměřené celkovému objemu investovaných finančních prostředků
a časovému harmonogramu jeho realizace,
b) podnikatelský záměr je založen na znalosti místních podmínek, situace na trhu a platné
právní úpravy a
c) popis technického a technologického řešení není v zásadních bodech věcně chybný.
(2) Významná investice má být přínosem pro stát, kraj nebo obec, pokud s její
realizací nebudou spojeny významné negativní dopady na kvalitu života obyvatel a pokud
a) spadá do odvětví, které je v ekonomice daného kraje nebo obce nedostatečně zastoupeno,
b) vyráběné produkty nebo poskytované služby jsou v daném kraji nebo obci nedostatkové
nebo obtížně dostupné,
c) mají být vytvořena pracovní místa vhodná především pro kvalifikované obyvatele nebo
pro osoby znevýhodněné na trhu práce,
d) má v rámci ekonomiky České republiky významně inovativní charakter, nebo
e) má potenciál vytvářet další investiční příležitosti.
_____________
56)

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích).“.

CELEX 32014L0066
44. V § 44 odst. 2 se slova „nebo modré karty“ nahrazují slovy „, modré karty, karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie“ a na konci textu odstavce se doplňují
slova „; to neplatí, jde-li o vydání zaměstnanecké karty cizinci, kterému bylo vydáno
na danou pracovní pozici povolení k zaměstnání nebo který je uvedený v § 98 zákona
o zaměstnanosti“.
18

45. V § 44 odstavce 8 a 9 znějí:
„(8) Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance a karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie se vydává na dobu převedení
na území členských států Evropské unie; celková doba převedení na území členských států
Evropské unie však nesmí přesáhnout 3 roky, jde-li o převedení na pozici manažera nebo
specialisty, a 1 rok, jde-li o převedení na pozici zaměstnaného stážisty.
(9) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování se vydává na dobu
uskutečnění významné investice, nejdéle však na 2 roky.“.
CELEX 32014L0066
46. V § 44 se odstavec 10 zrušuje.
47. V § 44a odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „; v případě, že bylo toto
povolení vydáno za účelem účasti na jazykové a odborné přípravě podle § 64 odst. 1
písm. b), lze jeho platnost z důvodu pokračování v takové přípravě prodloužit pouze
jednou“.
48. V § 44a odstavec 3 zní:
„(3) Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu se podává
ministerstvu na úředním tiskopisu, na kterém se podává žádost o vydání tohoto povolení.
Na prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu se § 35 odst. 2 a 3, § 36
a § 55 odst. 1 a 2 vztahují obdobně.“.
49. V § 44a se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
„(10) Jde-li o cizince uvedeného v § 42h odst. 2 a podmínky vládou schváleného
programu umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti, lze náležitosti uvedené v § 31
odst. 1 písm. d) a v odstavci 9 písm. b) a d) nahradit potvrzením, ve kterém zaměstnavatel
uvede
a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo výkonu práce a
dobu, na kterou je pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti uzavřena,
b) že cizinec má zajištěno ubytování odpovídající požadavkům uvedeným v § 31 odst. 6,
c) že má s cizincem nadále uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti
splňující podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b) a
d) že cizinec má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání podle § 42g
odst. 2 písm. c).“.
Dosavadní odstavce 10 až 13 se označují jako odstavce 11 až 14.
50. V § 44a odst. 11 se slova „nebo 4“ nahrazují slovy „větě první nebo v § 42g odst. 4“
a na konci odstavce se doplňuje věta „Ustanovení § 42g odst. 3 věta druhá se použije
obdobně.“.
51. Za § 44a se vkládají nové § 44b a 44c, které znějí:
„§ 44b
(1) Platnost karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie lze opakovaně prodloužit
na dobu převedení na území členských států Evropské unie, nejdéle však na dobu 3 let, jde-li
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o převedení na pozici manažera nebo specialisty, a nejdéle na dobu 1 roku, jde-li o převedení
na pozici zaměstnaného stážisty, pokud
a) se nadále jedná o vnitropodnikové převedení k výkonu zaměstnání na pozici manažera,
specialisty nebo zaměstnaného stážisty,
b) cizinec má nadále požadovanou odbornou kvalifikaci, pokud je podle zvláštního právního
předpisu35) vyžadována, a splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li
o takové povolání, a
c) neuplynula doba platnosti povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
vydaného cizinci jiným členským státem Evropské unie, jde-li o prodloužení platnosti karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie.
(2) Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec
převeden, účastníkem vládou schváleného programu a umožňují-li tento způsob podání
žádosti podmínky tohoto programu, může v zastoupení cizince podat ministerstvu žádost
na základě plné moci tato obchodní korporace. Na prodloužení platnosti karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance a karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie se § 44a odst. 13 a 14 a § 55 odst. 1
vztahují obdobně.
(3) K žádosti je cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) fotografie v případě změny podoby,
c) na požádání náležitosti uvedené v § 31 odst. 4,
d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
e) potvrzení obchodní korporace, v níž nebo do níž je cizinec převeden, že údaje obsažené
ve vysílacím dopisu podle § 42l odst. 1 písm. d) jsou nadále platné, s uvedením doby trvání
vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce na území,
f) doklad o splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b),
g) potvrzení o prodloužení dohody o odborné přípravě podle § 42l odst. 1 písm. i), s uvedením
doby jejího trvání, jde-li o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance vydané zaměstnanému stážistovi, a
h) povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydané cizinci jiným
členským státem Evropské unie, jde-li o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie.
(4) Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž je cizinec převeden,
účastníkem vládou schváleného programu, jehož podmínky umožňují nahrazení některých
náležitostí žádosti, lze náležitosti uvedené v odstavci 3 písm. d) až h) nahradit potvrzením
vydaným touto obchodní korporací.
(5) Ministerstvo platnost karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie neprodlouží,
je-li důvod pro zahájení řízení o zrušení její platnosti podle § 46g odst. 1 nebo jestliže byla
dosažena celková doba převedení na území členských států Evropské unie podle § 44 odst. 8.
(6) Ministerstvo dále platnost karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie
neprodlouží, je-li důvod pro zahájení řízení o zrušení její platnosti podle § 46g odst. 2,
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro neprodloužení
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platnosti této karty. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům
tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.
§ 44c
(1) Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování lze opakovaně
prodloužit na dobu potřebnou k dosažení účelu pobytu, vždy však nejdéle na dobu 2 let,
pokud
a) jsou splněny podmínky uvedené v § 42n odst. 1 písm. a) a e),
b) cizinec postupuje v souladu se záměrem uskutečnit významnou investici, zejména pokud
dosud uskutečněná investice poměrně odpovídá dosavadní době pobytu na území a rozsahu
významné investice nebo jestliže významná investice již byla uskutečněna, pokud cizinec
nadále podniká v souladu se záměrem uskutečnit významnou investici,
c) činnost cizince na území má i nadále podstatný vliv na podnikání obchodní korporace,
jde-li o cizince, který žádá o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo
prokurista obchodní korporace, a
d) podíl cizince, který žádá o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování jako společník obchodní korporace, v této obchodní korporaci
odpovídá alespoň nejnižšímu podílu stanovenému nařízením vlády.
(2) Jde-li o cizince, který žádá o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem investování jako společník obchodní korporace, statutární orgán, člen
statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace, musí být podmínky uvedené v
odstavci 1 písm. a) a b) splněny obchodní korporací. Ustanovení § 42n odst. 6 se použije
obdobně.
(3) Ministerstvo si vyžádá vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu pro účely
posouzení, zda
a) cizinec nebo obchodní korporace, v níž je cizinec statutárním orgánem, členem statutárního
orgánu nebo jejímž je prokuristou nebo společníkem, postupuje v souladu se záměrem
uskutečnit významnou investici, na jehož základě mu bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování,
b) činnost cizince na území má i nadále podstatný vliv na podnikání obchodní korporace,
jde-li o cizince, který žádá o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo
prokurista obchodní korporace, a
c) podíl cizince, který žádá o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování jako společník obchodní korporace, v této obchodní korporaci
odpovídá alespoň nejnižšímu podílu stanovenému nařízením vlády.
(4) V rámci posouzení, zda je postupováno v souladu se záměrem uskutečnit
významnou investici, přihlédne Ministerstvo průmyslu a obchodu i k důvodům na vůli cizince
nezávislým, které mohou mít vliv na plnění záměru uskutečnit významnou investici, zejména
k situaci na trhu. Ministerstvo průmyslu a obchodu doručí vyjádření ministerstvu
do 15 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o toto vyjádření; ministerstvo řízení na tuto
dobu usnesením přeruší.
(5) Na prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
se § 35 odst. 3, § 44a odst. 13 a 14 a § 55 odst. 1 vztahují obdobně.
21

(6) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování je cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) fotografie v případě změny podoby,
c) na požádání náležitosti uvedené v § 31 odst. 4,
d) doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence30),
e) doklad prokazující bezdlužnost cizince a jde-li o cizince, který žádá o prodloužení platnosti
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník, statutární orgán,
člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace, dále doklad prokazující
bezdlužnost obchodní korporace,
f) doklad o tom, že cizinec nebo obchodní korporace, v níž je cizinec statutárním orgánem,
členem statutárního orgánu nebo jejímž je prokuristou nebo společníkem, postupuje
v souladu se záměrem uskutečnit významnou investici,
g) na požádání platební výměr daně z příjmů cizince; jde-li o cizince, který žádá
o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako
společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace,
platební výměr daně z příjmů právnických osob obchodní korporace,
h) doklad o tom, že jeho činnost na území má i nadále podstatný vliv na podnikání obchodní
korporace, jde-li o cizince, který žádá o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem investování jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo
prokurista obchodní korporace,
i) doklad prokazující, že jeho podíl v obchodní korporaci odpovídá alespoň nejnižšímu podílu
stanovenému nařízením vlády, jde-li o cizince, který žádá o prodloužení povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník obchodní korporace, a
j) doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného
na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j
odst. 4.“.
CELEX 32014L0066
52. V § 45 odst. 1 větě první se za slova „Cizinec, který“ vkládají slova „je držitelem povolení
k dlouhodobému pobytu a“, za větu druhou se vkládá věta „Nové povolení
k dlouhodobému pobytu dále nelze udělit, jestliže cizinec neplnil před podáním žádosti
o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu na území účel, pro který mu bylo
povolení k dlouhodobému pobytu vydáno; to neplatí, pokud cizinec prokáže, že se jednalo
o neplnění účelu ze závažných důvodů po přechodnou dobu.“ a na konci textu věty čtvrté
se doplňují slova „; to se nevztahuje na cizince, který žádá o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování, a na cizince uvedeného v odstavci 2“.
53. V § 45 odst. 2 a 4 se slova „s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného
soužití rodiny“ nahrazují slovy „, který vstoupil na území za účelem společného soužití
rodiny podle § 42a a je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za tímto účelem,“.
CELEX 32003L0086
54. V § 45 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „s povoleným dlouhodobým pobytem
za účelem společného soužití rodiny, který“ nahrazují slovy „, který vstoupil na území
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za účelem společného soužití rodiny podle § 42a, je držitelem povolení k dlouhodobému
pobytu za tímto účelem a“.
CELEX 32003L0086
55. V § 46 odst. 1 větě první se za text „§ 55 odst. 1“ vkládají slova „a 2“ a za větu první se
vkládá věta „Ministerstvo povolení k dlouhodobému pobytu dále nevydá, pokud cizinec
neplní na území účel, pro který mu bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů a pro který
mu má být vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, nebo pokud cizinec neplnil v době
platnosti víza k pobytu nad 90 dnů na území účel, pro který mu bylo vízum uděleno; to
neplatí, pokud cizinec prokáže, že se jednalo o neplnění účelu ze závažných důvodů
po přechodnou dobu.“.
56. V § 46 odst. 3 se za slovo „obdobně“ vkládají slova „odstavec 1 věta druhá a“, slova
„a h)“ se nahrazují slovy „, h), l) a m)“ a na konci textu odstavce se doplňují slova
„vztahující se na dlouhodobé vízum“.
57. V § 46 odst. 4 se za text „g)“ vkládají slova „, l) a m)“.
58. V § 46 odst. 5 se za slovo „obdobně“ vkládají slova „odstavec 1 věta druhá a“ a slova
„a h)“ se nahrazují slovy „, h), l) a m)“.
59. V § 46 odst. 6 úvodní části ustanovení se za slovo „obdobně“ vkládají slova „odstavec 1
věta druhá a“.
60. V § 46 odst. 7 písmena d) a e) znějí:
„d) doklad prokazující bezdlužnost cizince,
e) doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace, jde-li o cizince, který je statutárním
orgánem obchodní korporace nebo jeho členem,“.
Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje.
61. V § 46 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování platí obdobně
odstavec 1 věta druhá a § 37, § 55 odst. 1, § 56, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující se
na dlouhodobé vízum.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
62. V § 46a odst. 2 písmeno j) zní:
„j) nositel oprávnění ke sloučení rodiny požádal o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému
pobytu nebo mu byla platnost tohoto povolení zrušena, nebyla prodloužena nebo skončila,
anebo nositel oprávnění ke sloučení rodiny požádal o zrušení platnosti povolení k trvalému
pobytu nebo mu byla platnost tohoto povolení zrušena, nebo“.
CELEX 32003L0086
63. V § 46a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Ministerstvo platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného
soužití rodiny z důvodů uvedených v odstavci 2 písm. h), j) a k) nezruší, jestliže je to
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opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se cizinec stal obětí domácího
násilí.“.
CELEX 32003L0086
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
64. V § 46f odst. 1 se na konci písmene h) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene i) se tečka
nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) její držitel byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu.“.
CELEX 32009L0050
65. V § 46f odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
66. V § 46f odst. 2 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene c) se
doplňuje slovo „nebo“ a za písmeno c) se vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) její držitel by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí
uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,“.
CELEX 32009L0050
67. Za § 46f se vkládá nový § 46g, který včetně nadpisu zní:
„§ 46g
Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie
(1) Ministerstvo zruší platnost karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie,
jestliže
a) její držitel o zrušení platnosti požádá,
b) náležitosti předložené k žádosti o její vydání nebo prodloužení její platnosti jsou padělané
anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají
skutečnosti,
c) její držitel neplní účel, pro který mu byla karta vydána, nebo
d) obchodní korporace nebo odštěpný závod, do nichž je cizinec převeden, byly založeny
pouze za účelem vnitropodnikového převedení.
(2) Ministerstvo dále zruší platnost karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie,
jestliže
a) není splněna některá z podmínek pro její vydání,
b) její držitel nemá na území zajištěno ubytování,
c) její držitel byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,
d) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování
rozhodl o vyhoštění jejího držitele ze svého území9a) z důvodu jeho odsouzení k trestu odnětí
svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou
činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo
smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,
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e) je důvodné nebezpečí, že by její držitel mohl při dalším pobytu na území závažným
způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost státu,
f) její držitel by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí
uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,
g) obchodní korporace, v níž nebo do níž je její držitel převeden, přestane být osobou
bezdlužnou,
h) obchodní korporaci, v níž nebo do níž je její držitel převeden, byla po vydání karty
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, nebo
i) na majetek obchodní korporace, v níž nebo do níž je její držitel převeden, byl prohlášen
konkurs,
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení její
platnosti. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto
rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.
(3) Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie, stanoví lhůtu k vycestování z území a cizinci udělí výjezdní
příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
(4) Ministerstvo vyrozumí o vydání rozhodnutí o zrušení platnosti karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie a o důvodech tohoto rozhodnutí obchodní
korporaci, v níž nebo do níž je cizinec převeden.“.
CELEX 32014L0066
CELEX 32001L0040
68. V § 47 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
69. V § 47 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 až 10, které znějí:
„(8) Modrá karta se dále považuje za platnou
a) do doby, než jiný členský stát Evropské unie rozhodne o žádosti o vydání modré karty,
pokud byla žádost o vydání modré karty podána v době platnosti modré karty,
b) do doby vycestování cizince z území, pokud mu jiný členský stát Evropské unie vydal
modrou kartu, nebo
c) po dobu 3 měsíců ode dne, kdy jiný členský stát Evropské unie nevyhověl žádosti cizince
o vydání modré karty.
(9) Modrá karta vydaná jiným členským státem Evropské unie se na území považuje
za platnou do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vydání modré karty, pokud v době
platnosti modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie cizinec požádal o vydání
modré karty a o jejím vydání nebylo rozhodnuto v době platnosti modré karty vydané jiným
členským státem Evropské unie. Povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného
zaměstnance vydané jiným členským státem Evropské unie se na území považuje za platné
do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vydání karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie, pokud v době platnosti povolení k pobytu
vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie
cizinec požádal o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského
státu Evropské unie a o jejím vydání nebylo rozhodnuto v době platnosti povolení k pobytu
vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie.
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(10) Na platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny vydaného rodinnému příslušníkovi držitele modré karty a na platnost takového
oprávnění vydaného jiným členským státem Evropské unie se odstavce 8 a 9 vztahují
obdobně. Na platnost povolení k pobytu za účelem společného soužití rodiny vydaného
rodinnému příslušníkovi držitele povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného
zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie se odstavec 9 věta druhá
vztahuje obdobně.“.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 11 a 12.
CELEX 32014L0066
70. V § 47 odst. 11 větě první se slova „nebo 6“ nahrazují slovy „, 6, 8, 9 nebo 10“, ve větě
třetí se slova „a 6“ nahrazují slovy „, 6 a 8“ a slova „nebo 6“ se nahrazují slovy „, 6 nebo
8“.
71. V § 47 odst. 12 se věta třetí zrušuje.
72. V § 49 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „na celkovou dobu pobytu nejvýše 10
let, s výjimkou doby pobytu vedoucích diplomatických misí, konzulárních úřadů
a mezinárodních vládních organizací“.
73. V § 50 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Platnost výjezdního příkazu zaniká
vycestováním cizince z území.“.
74. V § 50a odst. 3 písmeno b) zní:
„b) cizinci, který neoprávněně vstoupil nebo pobýval na území a má být předán podle
mezinárodní smlouvy sjednané s jiným členským státem Evropské unie přede dnem
13. ledna 2009; totéž platí i pro cizince, který má být předán podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie37) a je mu umožněno dobrovolné vycestování, nebo“.
75. V § 50a se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) V řízení o povinnosti opustit území je vydání rozhodnutí prvním úkonem
v řízení.“.
76. V § 53 se odstavce 1, 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 2 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.
77. § 54 zní:
„§ 54
V žádosti o udělení dlouhodobého víza je cizinec povinen uvést své jméno a příjmení,
ostatní jména, pohlaví, den, měsíc a rok narození, místo a stát narození, státní občanství
současné a při narození, jméno a příjmení otce a matky, rodinný stav, místo trvalého pobytu
v cizině a adresu místa pobytu na území, adresu pro doručování, je-li odlišná od adresy místa
pobytu na území, druh, číslo a údaj o datu vydání a platnosti cestovního dokladu a označení
státu, který jej vydal, a jde-li o cizince s povoleným pobytem na území jiného státu, i údaj
o tom, zda je oprávněn se na jeho území vrátit, a údaj o čísle a platnosti příslušného dokladu,
povolání, zaměstnavatele a jeho adresu, u studentů název a adresu školy, dobu a účel pobytu
na území a upřesňující informace k tomuto pobytu, zamýšlený den příjezdu a odjezdu, místo
vstupu na území, zamýšlený dopravní prostředek, způsob zajištění úhrady nákladů spojených
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s pobytem včetně údajů o zdravotním pojištění za pobytu na území, údaje k případné zvoucí
osobě v rozsahu příjmení, jméno, adresa místa pobytu na území, a jde-li o právnickou osobu,
její název, sídlo a jméno a příjmení oprávněné osoby. V žádosti je cizinec povinen dále uvést
údaje k vízům uděleným v posledních 3 letech včetně doby jejich platnosti, údaje
o předchozím pobytu na území a na území ostatních smluvních států a údaje k manželu
a dětem v rozsahu jméno a příjmení, ostatní jména a den, měsíc, rok a místo narození.“.
78. V § 56 odst. 1 písm. f) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
79. V § 56 odst. 1 se na konci písmene j) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene k) se tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:
„l) cizinec nesplňuje některou z podmínek pro udělení víza, nebo
m) se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat vízum k pobytu nad 90 dnů,
zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo
určeno otcovství nebo pokud byl účelově jmenován statutárním orgánem obchodní
korporace nebo jeho členem a jeho činnost jako statutárního orgánu obchodní korporace
nebo jeho člena není skutečným účelem jeho pobytu na území.“.
80. V § 56 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání ministerstvo cizinci
neudělí, jestliže nastal některý z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), e), g) až i) a l)
nebo důvod uvedený v odstavci 2 písm. a), a dále jestliže cizinec k žádosti o udělení víza
k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání uvedl pouze číslo jednací žádosti
o vydání povolení k zaměstnání a Úřad práce České republiky toto povolení nevydal.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
CELEX 32014L0036
81. V § 58 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) V případě víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání se vyznačí
v oddílu „poznámky“ ve vízovém štítku záznam „SEASONAL WORK“.“.
CELEX 32014L0036
82. § 60 zní:
„§ 60
(1) Žádost o prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza a doby pobytu na území
na toto vízum podává cizinec ministerstvu na úředním tiskopisu, na kterém se podává žádost
o udělení tohoto víza.
(2) O prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto
vízum je cizinec oprávněn požádat nejpozději před uplynutím doby platnosti dlouhodobého
víza a doby pobytu na území na toto vízum, nejdříve však 90 dnů před uplynutím této doby.
(3) Zabrání-li včasnému podání žádosti podle odstavce 2 důvody na vůli cizince
nezávislé, je cizinec oprávněn tuto žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto
důvodů. V odůvodněných případech může cizinec žádost podat i dříve než je uvedeno
v odstavci 2. Důvody pro pozdější podání žádosti podle věty první a pro dřívější podání
žádosti podle věty druhé je cizinec povinen ministerstvu sdělit nejpozději při podání žádosti
a na jeho výzvu tyto důvody prokázat.
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(4) Pokud doba platnosti dlouhodobého víza a doba pobytu na území na toto vízum
uplyne před rozhodnutím o jejich prodloužení, ačkoli žádost byla podána v souladu
s podmínkami uvedenými v odstavcích 2 nebo 3, považuje se dlouhodobé vízum za platné
a doba pobytu na území na toto vízum za prodlouženou do nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
(5) Oprávnění k pobytu podle odstavce 4 ministerstvo osvědčí vízovým štítkem
vyznačovaným do cestovního dokladu podle jednotného formátu stanoveného přímo
použitelným předpisem Evropské unie51), a to ve formě dlouhodobého víza s dobou platnosti
odpovídající předpokládané délce řízení o žádosti; to neplatí, jde-li o cizince zařazeného
do informačního systému smluvních států, kterému se vydá pouze potvrzení o oprávnění
k pobytu podle odstavce 4. Platnost dokladu nebo potvrzení podle věty první zaniká dnem
nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti.
(6) Lhůta uvedená v odstavcích 2 a 3 je zachována, je-li posledního dne lhůty žádost
podána ministerstvu. Nestanoví-li tento zákon, že žádost je cizinec povinen podat osobně, je
lhůta uvedená v odstavcích 2 a 3 také zachována, je-li posledního dne lhůty podána poštovní
zásilka adresovaná ministerstvu, která obsahuje žádost, držiteli poštovní licence nebo zvláštní
poštovní licence nebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě.
(7) Pokud o žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území podle § 33 odst. 1 písm. c) nebylo rozhodnuto v době platnosti oprávnění k pobytu
cizince na území, cizinec podal žádost v době platnosti oprávnění k pobytu a byl podle § 69
oprávněn podat na území žádost o vydání povolení k trvalému pobytu, považuje se jeho další
pobyt na území za pobyt na toto vízum, a to až do rozhodnutí o žádosti; v této době není
cizinec oprávněn podat na území žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo další
žádost o vydání povolení k trvalému pobytu.“.
83. V § 66 odst. 1 písm. d) se slova „nebo zletilé nezaopatřené“ zrušují a na konci textu
písmene se doplňují slova „na území“.
84. V § 68 odst. 1 se slova „po 5 letech nepřetržitého pobytu na území“ nahrazují slovy
„, který ke dni podání žádosti pobývá na území nepřetržitě po dobu nejméně 5 let“.
CELEX 32003L0109
85. V § 68 odst. 3 písm. b) se slova „za účelem zaměstnání závislého na střídání ročního
období nebo vypomáhal“ nahrazují slovy „, pokud účelem pobytu na území byla
výpomoc“.
CELEX 32003L0109
86. V § 68 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až f), která
znějí:
„d) pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání,
e) pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území; to
neplatí, pokud cizinec následně na území pobýval na povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem strpění pobytu vydané podle § 43, a
f) pobytu na základě oprávnění k pobytu podle § 47 odst. 4, 6, 8, 9 nebo 10 anebo podle § 60
odst. 4; to neplatí, pokud na základě žádosti zakládající oprávnění k pobytu podle § 47 odst.
4 nebo 6 nebo podle § 60 odst. 4 bylo povolení k dlouhodobému pobytu vydáno nebo byla
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prodloužena jeho platnost nebo byla prodloužena platnost dlouhodobého víza a doba pobytu
na území na toto vízum.“.
CELEX 32003L0109
87. V § 69 odstavec 5 zní:
„(5) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 68 odst. 1 podává cizinec
ministerstvu, pokud na území pobývá nepřetržitě 5 let a v době podání žádosti pobývá
na území
a) na povolení k dlouhodobému pobytu,
b) na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle zvláštního právního předpisu2), 3a),
nebo
c) během lhůty k vycestování stanovené z důvodu ukončení přechodného pobytu rodinného
příslušníka občana Evropské unie uvedené v § 87f odst. 5.“.
CELEX 32003L0109
88. V § 69 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 68 je cizinec uvedený v § 68 odst. 5
oprávněn podat také na zastupitelském úřadu.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
89. V § 69 odst. 7 se slova „nebo 6“ nahrazují slovy „, 6, 8, 9 nebo 10“.
90. V § 70 odst. 1 písm. a) se za slova „stát narození,“ vkládá slovo „pohlaví,“, za slova
„místa pobytu na území,“ se vkládají slova „adresu pro doručování, je-li odlišná od místa
pobytu,“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a označení státu, který tento doklad
vydal“.
91. V § 70 odst. 2 písm. c) se slova „rodný list, oddací list“ nahrazují slovy „matriční
doklad“.
92. V § 72 se slova „rodného listu, oddacího listu“ nahrazují slovy „matričního dokladu“.
93. V § 75 odst. 1 písm. d) se text „(§ 169 odst. 2)“ zrušuje.
94. V § 75 odst. 2 písmena f) a g) znějí:
„f) cizinec v době platnosti posledního povolení k dlouhodobému pobytu bezprostředně
předcházejícího podání žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 68 neplnil
na území účel, pro který mu povolení k dlouhodobému pobytu bylo vydáno; to neplatí,
pokud cizinec prokáže, že se jednalo o neplnění účelu ze závažných důvodů po přechodnou
dobu,
g) cizinec ohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo je
důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem
narušit veřejný pořádek, nebo“.
CELEX 32003L0109
95. V § 75 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
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„h) cizinec ohrozil bezpečnost jiného členského státu Evropské unie nebo závažným
způsobem narušil jeho veřejný pořádek,“.
CELEX 32003L0109
96. V § 83 odst. 1 písm. a) se za slovo „splnil“ vkládají slova „ke dni podání žádosti“.
CELEX 32003L0109
97. V § 83 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Žádost o přiznání právního postavení rezidenta na území podle odstavce 2 se
podává na úředním tiskopisu. V žádosti je cizinec povinen uvést jméno, příjmení a ostatní
jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok narození, místo narození, pohlaví, státní
občanství, účel pobytu na území, adresu místa pobytu na území, adresu pro doručování, je-li
odlišná od místa pobytu, den vstupu na území a číslo a platnost cestovního dokladu.“.
98. V části první hlavě IVa nadpis dílu 1 zní:
„Přechodný pobyt na území po dobu delší než 3 měsíce“.
99. Pod označení § 87a se vkládá nadpis, který zní:
„Přechodný pobyt občana Evropské unie“.
100.

§ 87b včetně nadpisu zní:
„§ 87b
Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie

(1) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie
a doprovází občana Evropské unie na území nebo následuje občana Evropské unie, který
na území pobývá, je povinen požádat ministerstvo o vydání povolení k přechodnému pobytu,
pokud hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13).
(2) O vydání povolení k přechodnému pobytu je rodinný příslušník občana Evropské
unie uvedený v odstavci 1 povinen požádat ministerstvo ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vstupu
na území. Cizinec, který se stane rodinným příslušníkem občana Evropské unie v průběhu
pobytu na území, je povinen požádat o vydání povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě
do 3 měsíců ode dne, kdy se stal rodinným příslušníkem občana Evropské unie, a cizinec
s jiným oprávněním k pobytu, do 3 měsíců ode dne uplynutí platnosti tohoto oprávnění.
(3) K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je žadatel povinen předložit
a) náležitosti uvedené v § 87a odst. 2 písm. a), c), d) a e),
b) doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, a
c) doklad o pobytu občana Evropské unie na území; to neplatí, pokud bylo občanu Evropské
unie vydáno potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu
nebo jde-li o rodinného příslušníka občana České republiky, který je přihlášen k trvalému
pobytu na území.
(4) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie povolení
k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie
a rodinnému příslušníkovi občana státu uvedeného v § 1 odst. 3 formou průkazu
o povolení k pobytu pro cizince.“.
CELEX 32004L0038
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101.

Pod označení § 87c se vkládá nadpis, který zní:

„Přechodný pobyt občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské
unie, který je členem personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní
vládní organizace akreditované v České republice“.
102. V § 87c odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a rodinnému příslušníku
občana státu uvedeného v § 1 odst. 3 formou průkazu o povolení k pobytu pro cizince“.
103.

Nadpis § 87d zní:

„Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území
a důvody pro zrušení a zánik přechodného pobytu občana Evropské unie“.
104.

V § 87d odstavec 4 zní:

„(4) Na zánik přechodného pobytu občana Evropské unie na území se § 76 písm. a), b)
a d) použije obdobně. Přechodný pobyt občana Evropské unie na území dále zaniká
ohlášením ukončení pobytu na území.“.
105.

V § 87e odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu zamítne, jestliže
a) žadatel není rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 15a, nedoprovází
nebo nenásleduje občana Evropské unie na území nebo nepředloží náležitosti uvedené
v § 87b odst. 3,
b) žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření
před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců
po vstupu na území,
c) se žadatel stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením
nebo systému pomoci v hmotné nouzi České republiky,
d) žadatel odmítne vypovídat nebo se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu,
e) se žadatel dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k přechodnému pobytu
na území, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným
souhlasem bylo určeno otcovství,
f) se žadatel dopustil podvodného jednání s cílem získat povolení k přechodnému pobytu
na území,
g) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným
způsobem narušit veřejný pořádek,
h) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob a trvá důvodné nebezpečí, že by mohl
při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit
veřejný pořádek, nebo
i) je žadatel zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který
žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení
lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného
smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný
pořádek.“.
CELEX 32004L0038
106.

V § 87e odst. 2 se text „písm. a)“ nahrazuje textem „písm. b)“.
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107.

V § 87e odst. 3 se text „písm. b)“ nahrazuje textem „písm. i)“.

108.

V § 87e se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo v rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému
pobytu stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí žadateli výjezdní příkaz; žadatel je
povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.“.
109. V § 87f odst. 2 písm. a) se za slovo „zrušen“ vkládá čárka, za slovo „dítě“ se vkládají
slova „občana Evropské unie, které pobývá na území“ a slova „dítěte občana Evropské
unie“ se nahrazují slovy „tohoto dítěte“.
CELEX 32004L0038
110. V § 87f odst. 2 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene e) se
tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) se jedná o nepřítomnost rodinného příslušníka občana Evropské unie na území, která
nepřesáhne celkem 6 měsíců ročně, nebo přesáhne-li tuto dobu
1. z důvodu plnění povinné vojenské služby, nebo
2. pokud jedna nepřítomnost nebude delší než 12 po sobě jdoucích měsíců, a to
ze závažných důvodů, zejména jde-li o těhotenství a narození dítěte, závažné
onemocnění, studium nebo odborné školení, anebo z důvodu pracovního vyslání
do zahraničí.“.
CELEX 32004L0038
111. V § 87f se na konci odstavce 5 doplňují věty „Oprávnění pobývat na území do nabytí
právní moci rozhodnutí o žádosti podle věty druhé se osvědčuje obdobně jako oprávnění
pobývat na území podle § 87y. Platnost dokladu nebo potvrzení osvědčujícího oprávnění
pobývat na území zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o žádosti o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.“.
112.

V § 87g odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo“, na konci písmene d) se
slovo „, nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

113.

V § 87g odst. 8 se za číslo „87“ vkládá text „odst. 1 až 3, odst. 6, odst. 7 písm. a) bod
1 až 3 a odst. 7 písm. b) a c)“ a na konci odstavce se doplňují věty „Pobyt na území
občana Evropské unie podle věty první se považuje za pobyt trvalý podle tohoto
ustanovení; požádá-li o vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu, je povinen
k žádosti předložit cestovní doklad a fotografie. Zánikem oprávnění k trvalému pobytu
současně zaniká platnost potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území a platnost
průkazu o povolení k trvalému pobytu, pokud mu by vydán.“.

CELEX 32004L0038
114. V § 87j odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Namísto písemného vyhotovení
rozhodnutí se vydá občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi průkaz
o povolení k trvalému pobytu12a).“.
CELEX 32004L0038
115.

V § 87k odstavec 1 zní:
„(1) Ministerstvo žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže
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a) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným
způsobem narušit veřejný pořádek,
b) se žadatel dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu,
zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo
určeno otcovství,
c) se žadatel dopustil podvodného jednání s cílem získat povolení k trvalému pobytu,
d) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá důvodné nebezpečí, že by
mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit
veřejný pořádek,
e) žadatel je zařazen do informačního systému smluvních států, jde-li o rodinného příslušníka
občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, a příslušný orgán, který
žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení
lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného
smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
f) žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před
zavlečením infekčního onemocnění, pokud o povolení k trvalému pobytu žádá
bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území a k takovému onemocnění došlo
do 3 měsíců po vstupu na území,
g) žadatel odmítne vypovídat nebo se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu, nebo
h) nejsou splněny podmínky pro vydání povolení k trvalému pobytu uvedené v § 87g nebo
87h.“.
CELEX 32004L0038
116.

V § 87k odst. 2 větě první se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. e)“.

117. Na konci nadpisu § 87o se doplňují slova „a průkaz o povolení k pobytu
pro cizince“.
118.

V § 87o se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Na průkaz o povolení k pobytu pro cizince se odstavce 1 až 3 použijí obdobně.“.

119. Na konci nadpisu § 87p se doplňují slova „a průkazu o povolení k pobytu
pro cizince“.
120.

V § 87p se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Na prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu pro cizince se odstavce 1
a 2 použijí obdobně.“.
121.

V nadpisu § 87r a v nadpisu § 87s se slova „občana Evropské unie“ zrušují.

CELEX 32004L0038
122. V § 87r odst. 1, 2 a 3, § 87s odst. 1 a 3 a v § 91 písm. a) se slova „občana Evropské
unie“ zrušují.
CELEX 32004L0038
123.

V § 87s odst. 1 se za slovo „unie“ vkládají slova „nebo jeho rodinný příslušník“.

CELEX 32004L0038
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124.

V § 87s se odstavec 4 zrušuje.

125.

§ 87t se zrušuje.

126. V § 87u odst. 1 a 2, § 87v odst. 2 a 3, § 87x odst. 1 a 2, § 87z odst. 1 a 2, § 107 odst. 1
a v § 158 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „trvalému pobytu občana Evropské unie“
nahrazují slovy „pobytu pro cizince“.
CELEX 32004L0038
127.

128.

V § 87u odst. 1 větě druhé a v § 117b odst. 1 větě druhé se slova „rodný nebo oddací
list“ nahrazují slovy „matriční doklad“ a slova „rodném a oddacím listu“ se nahrazují
slovy „matričním dokladu“.
V § 87v odst. 2 větě druhé se text „písm. g)“ nahrazuje textem „písm. f)“.

CELEX 32004L0038
129.

§ 87w zní:
„§ 87w

Náležitosti žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo
průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo prodloužení doby platnosti pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince
nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie,
pokud odpovídá skutečné podobě žadatele.“.
130.

V § 87x odst. 2 písmeno a) zní:

„a) své jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok narození,
místo a stát narození, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, povolání, zaměstnání
před příchodem na území, pracovní zařazení, název a adresu zaměstnavatele, účel pobytu
na území, zaměstnání po vstupu na území, pracovní zařazení, název a adresu
zaměstnavatele, poslední bydliště v cizině, adresu místa pobytu na území, adresu
pro doručování, je-li odlišná od místa pobytu, předchozí pobyt na území delší než 3 měsíce,
důvod a místo pobytu, den vstupu na území a číslo a platnost cestovního dokladu a označení
státu, který tento doklad vydal,“.
131.

V § 87y větě druhé se za slovo „vyhoštění,“ vkládají slova „o trestu vyhoštění,“.

132.

V § 87z odst. 1 písm. d) se slova „nebo přechodnému“ zrušují.

133.

V § 87z odst. 1 písmeno e) zní:

„e) zánikem platnosti povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu držitele průkazu, nebo“.
134.

V § 87z odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).
135.

V § 87aa odstavec 1 zní:

„(1) Platnost potvrzení o přechodném pobytu na území skončí
a) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
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b) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti držitele potvrzení,
c) zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie na území,
d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území občanu Evropské
unie nebo dnem, ve kterém občan Evropské unie o zrušení platnosti potvrzení požádal, nebo
e) zánikem přechodného pobytu občana Evropské unie na území.“.
CELEX 32004L0038
136. V § 91 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje a slovo „anebo“ se nahrazuje slovy „, průkaz
o povolení k pobytu pro cizince nebo“.
137. V § 98 odst. 1 větě první se za slova „občana Evropské unie“ vkládají slova „nebo
průkaz o povolení k pobytu pro cizince“.
138.

V § 98 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Cizinec, který pobývá na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání nebo krátkodobé vízum za tímto účelem, je povinen hlásit změnu
místa pobytu na území do 15 dnů ode dne změny, a to útvaru policie příslušnému podle
nového místa pobytu. Povinnost se na cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna místa
pobytu bude delší než 15 dnů.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
CELEX 32014L0036
139. V § 98 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Cizinec, který pobývá na území
na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo na krátkodobé
vízum za tímto účelem a ohlásí změnu místa pobytu na území, je dále povinen předložit
doklad o zajištění ubytování podle § 32 odst. 3, a pokud cizinci ubytování zajišťuje nebo
zprostředkovává zaměstnavatel, potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu
nebo odměny.“.
CELEX 32014L0036
140.

V § 102 odstavec 2 zní:

„(2) Povinnost oznámit ubytování lze splnit
a) předložením přihlašovacího tiskopisu zpracovaného podle § 103 písm. b),
b) předložením stejnopisu listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího
tiskopisu zpracovaného podle § 103 písm. b), nebo
c) prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím
internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu.“.
141.

V § 103 písm. b) se za slova „příslušníka občana Evropské unie,“ vkládají slova
„průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo“ a slova „nebo průkaz o povolení
k trvalému pobytu občana Evropské unie“ se zrušují.

CELEX 32004L0038
142.

V § 103 písm. d) se slova „pobytu občana Evropské unie“ nahrazují slovem „pobytu“,
slova „dokladu nebo pobytové“ se nahrazují slovy „dokladu, pobytové“ a za slova
„příslušníka občana Evropské unie“ se vkládají slova „nebo průkazu o povolení
k pobytu pro cizince“.
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CELEX 32004L0038
143.

V § 103 písm. s) se za slovo „podnikání“ vkládají slova „nebo povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování“.

144.

V § 107 se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 až 13, které znějí:

„(10) Zaměstnavatel, který zajišťuje nebo zprostředkovává ubytování cizinci, kterému
bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo krátkodobé
vízum za tímto účelem, je povinen
a) zajistit, aby ubytování splňovalo podmínky uvedené v § 100 písm. d) a výše úplaty za
ubytování nebyla nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny
cizince a s úrovní ubytování; pro účely úhrady úplaty za ubytování cizincem není
zaměstnavatel oprávněn provést srážky z příjmu tohoto cizince podle § 146 písm. b)
zákoníku práce a
b) zajistit cizinci vystavení dokladu o zajištění ubytování podle § 32 odst. 3.
(11) Pokud je cizinci zrušena platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního
zaměstnání nebo krátkodobého víza za tímto účelem pouze v důsledku porušení povinnosti
zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen cizinci nahradit škodu, která mu tím vznikla,
zejména ušlou mzdu, plat nebo odměnu, na něž by měl nárok, pokud by mu nebyla zrušena
platnost víza, náklady spojené s přicestováním cizince na území a náklady spojené
s vycestováním cizince do státu, jehož je občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního
občanství, do státu jeho posledního trvalého bydliště, popřípadě do jiného státu, ve kterém má
povolen pobyt, a správní poplatek za přijetí žádosti.
(12) Obchodní korporace, v níž nebo do níž byl převeden cizinec, který je držitelem
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie, je
povinna ministerstvu oznámit změnu podmínek, na základě kterých byla cizinci tato karta
vydána, ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.
(13) Obchodní korporace, v níž nebo do níž byl převeden cizinec, který je držitelem
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, a který hodlá na základě převedení pobývat
a pracovat na území jiného členského státu Evropské unie, je povinna tento úmysl cizince
oznámit ministerstvu a příslušným orgánům jiného členského státu Evropské unie.“.
Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 14 a 15.
CELEX 32014L0036
CELEX 32014L0066
145.

V § 113 odst. 1 větě druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

146. V § 114 odst. 6 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene g) se
tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) skončení jeho platnosti, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, který je
držitelem pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie a z důvodů na jeho
vůli nezávislých si nemůže opatřit cestovní doklad jiným způsobem.“.
147.

V § 117a odst. 3 písm. a) se doplňuje bod 9, který zní:

„9. záznam podle § 117b odst. 5,“.
CELEX 32014L0066
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148.

V § 117b se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ministerstvo v kartě vnitropodnikově převedeného zaměstnance v rubrice druh
povolení vyznačí záznam „ICT“. Ministerstvo v kartě vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie v rubrice druh povolení vyznačí záznam
„mobile ICT“.“.
CELEX 32014L0066
149.

V § 117d se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

150.

V § 117d se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Uplyne-li doba platnosti průkazu o povolení k pobytu před rozhodnutím o žádosti
o prodloužení platnosti tohoto průkazu, vyznačí se na požádání cizince do cestovního dokladu
vízový štítek podle jednotného formátu stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské
unie51), a to ve formě víza k pobytu nad 90 dnů s dobou platnosti odpovídající předpokládané
délce řízení o této žádosti. Vízový štítek se do cestovního dokladu nevyznačí, jde-li o cizince
zařazeného do informačního systému smluvních států. Platnost víza zaniká dnem nabytí
právní moci rozhodnutí o žádosti o prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu.“.
151. V § 120a odst. 2 se slova „ve věci“ nahrazují slovy „pouze ve věci, zda vycestování
cizince je možné,“, za slovo „vyžádání“ se vkládají slova „a na základě nového“ a slova
„podle odstavce 1“ se zrušují.
152. V § 120a odst. 5 větě první se slova „ve věci“ nahrazují slovy „pouze ve věci
stanovení nové lhůty k vycestování“, na konci textu věty první se doplňují slova
„po vyžádání a na základě nového závazného stanoviska ministerstva“ a ve větě druhé se
slova „a stanoví lhůtu, ve které je povinen vycestovat z území“ zrušují.
153. V § 123 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Hradí-li náklady spojené se správním
vyhoštěním cizinec podle věty první, je rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady spojené
se správním vyhoštěním prvním úkonem v řízení.“.
154.

V § 123 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Písemné vyhotovení rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady spojené se správním
vyhoštěním, které je prvním úkonem v řízení, ministerstvo cizinci předá při propuštění
ze zařízení, nebrání-li tomu výjimečné okolnosti. Není-li možné zajistit přítomnost
tlumočníka, ministerstvo současně s písemným vyhotovením rozhodnutí předá cizinci
v jazyce, do kterého bylo cizinci tlumočeno v řízení o zajištění, informace o obsahu
rozhodnutí, celkové výši nákladů a možnosti podat proti rozhodnutí žalobu k soudu.“.
155. V § 127 odst. 1 písm. c) se slova „; povinnost propustit cizince vzniká vyhlášením
zrušujícího rozsudku“ zrušují.
156.

V § 129 odst. 4 větě druhé se slovo „unie20)“ nahrazuje slovem „unie37)“.

157. V § 134 odst. 1 písm. e) se za slovo „tyto“ vkládají slova „na své náklady“ a na konci
textu písmene se doplňují slova „, nemá-li cizinec dostatečné finanční prostředky“.
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158. V § 136 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které
zní:
„g) dodržovat zásady hygieny a podílet se v místnosti, kde je ubytován, na udržování
hygienického standardu stanoveného vnitřním řádem.“.
159. V § 138 odst. 1 písm. f) se slova „a časový rozvrh vycházek pro přísný režim
zajištění“ zrušují.
160.

V § 138 odst. 1 písm. k) se slova „časový rozvrh“ nahrazují slovem „pravidla“.

161.

V § 138 odst. 3 se slovo „německém,“ zrušuje.

162.

V § 144 odst. 1 větě první se slovo „dvakrát“ nahrazuje slovem „čtyřikrát“.

163.

V § 145 odst. 1 větě první se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“.

164.

§ 148 zní:
„§ 148

(1) Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu zajištění cizince
a při poskytování ubytování ubytovanému cizinci provádí krajské státní zastupitelství,
v jehož obvodu se zařízení nachází.
(2) Státní zástupce je při výkonu dozoru oprávněn
a) v kteroukoliv dobu navštěvovat zařízení a vstupovat do všech prostor, v nichž se mohou
zdržovat zajištění nebo ubytovaní cizinci,
b) hovořit s cizinci zpravidla za přítomnosti tlumočníka bez přítomnosti jiných osob
v místnosti k tomu provozovatelem určené, ledaže by státní zástupce přivolil k rozhovoru
jinde,
c) žádat od zaměstnanců provozovatele a od policie v zařízení potřebná vysvětlení, předložení
spisů a jiných písemností týkajících se cizinců, které jsou v zařízení k dispozici,
d) prověřovat, zda postupy provozovatele a policie v zařízení týkající se výkonu zajištění
cizinců a poskytování ubytování ubytovaným cizincům odpovídají právním předpisům,
e) vydávat provozovateli a policii příkazy k zachovávání právních předpisů vztahujících se
k výkonu zajištění a ubytování cizinců a
f) nařídit, aby osoba, která je v zařízení držena nezákonně, byla bez zbytečného odkladu
ze zařízení propuštěna.
(3) Provozovatel nebo policie jsou povinni příkazy státního zástupce podle odstavce 2
písm. e) a f) bez zbytečného odkladu provést.“.
165.

V § 156 odst. 1 písm. c) se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“.

166. V § 156 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „anebo podle § 98 odst. 1,
3, 4 nebo 5“.
167.

V § 156 odst. 1 písm. o) se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

168.

V § 156 odst. 3 písm. d) se číslo „11“ nahrazuje číslem „14“.
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169.

V § 156 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel, který zajišťuje
nebo zprostředkovává ubytování cizinci, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání nebo krátkodobé vízum za tímto účelem,
a) v rozporu s § 107 odst. 10 písm. a) nezajistí, aby ubytování splňovalo podmínky uvedené
v § 100 písm. d) nebo aby výše úplaty za ubytování nebyla nadměrná ve srovnání
s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní ubytování, nebo provede
pro účely úhrady úplaty za ubytování cizincem srážky z příjmu tohoto cizince podle § 146
písm. b) zákoníku práce, nebo
b) v rozporu s § 107 odst. 10 písm. b) nezajistí cizinci vystavení dokladu o zajištění
ubytování.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
CELEX 32014L0036
170. V § 156 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo odstavce 4
písm. a)“.
CELEX 32014L0036
171. V § 156 odst. 5 písm. c) se za text „písm.“ vkládá text „c),“, slova „nebo podle“ se
nahrazují čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo odstavce 4 písm. b)“.
CELEX 32004L0038
CELEX 32014L0036
172.

V § 156 odst. 5 písm. d) se slova „až e)“ nahrazují textem „, b), d), e)“.

173.

V § 157 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím,
že jako zaměstnavatel, který zajišťuje nebo zprostředkovává ubytování cizinci, kterému bylo
uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo krátkodobé vízum
za tímto účelem,
a) v rozporu s § 107 odst. 10 písm. a) nezajistí, aby ubytování splňovalo podmínky uvedené v
§ 100 písm. d) nebo aby výše úplaty za ubytování nebyla nadměrná ve srovnání
s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní ubytování, nebo provede
pro účely úhrady úplaty za ubytování cizincem srážky z příjmu tohoto cizince podle § 146
písm. b) zákoníku práce, nebo
b) v rozporu s § 107 odst. 10 písm. b) nezajistí cizinci vystavení dokladu o zajištění
ubytování.“.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.
CELEX 32014L0036
174. V § 157 odst. 8 písm. b) se slova „5 nebo 6.“ nahrazují slovy „odstavce 5 písm. a)
nebo odstavce 6 nebo 7,“.
CELEX 32014L0036
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175.

V § 157 se na konci odstavce 8 doplňuje písmeno c), které zní:

„c) do 5 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. b).“.
CELEX 32014L0036
176.

V § 157 odst. 9 se za slova „odstavce 4“ vkládají slova „a odstavce 5 písm. b)“.

177. V § 158 odst. 1 písm. a) bodě 1, § 158a odst. 1 písm. a) a v § 158a odst. 2 písm. a) se
text „§ 42 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 42 odst. 6“.
178. V § 158 odst. 1 písm. a) bodě 1 se za text „§ 42 odst. 6“ vkládá text „, § 42g odst. 12,
§ 42i odst. 11“ a na konci textu bodu se doplňují slova „, přiznání právního postavení
rezidenta na území (§ 83 odst. 5)“.
179.

V § 158 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje bod 17, který zní:

„17. obchodní korporaci nebo odštěpném závodu, do nichž byl držitel karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie převeden, pracovním zařazení
na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty a místě výkonu práce držitele
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie,“.
180.

V § 158 odst. 1 písm. d) bod 1 zní:

„1. omezení svéprávnosti, kterými jsou den nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti, číslo jednací rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti
a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti, fotokopie rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti a den, kdy došlo k ukončení omezení svéprávnosti,“.
181.

V § 158 odst. 8 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) obrazový záznam, například fotografie cizince,“.
Dosavadní písmena f) až x) se označují jako písmena g) až y).
182.

V § 158 odst. 8 se za písmeno y) vkládá nové písmeno z), které zní:

„z) o obchodní korporaci nebo odštěpném závodu, do nichž byl držitel karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie převeden, pracovním zařazení na pozici manažera, specialisty
nebo zaměstnaného stážisty a místě výkonu práce držitele karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie,“.
183. V § 158a odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „občana
Evropské unie“ se vkládají slova „nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince“.
184.

V § 159 odst. 3 větě druhé se slovo „předpisů 46)“ nahrazuje slovem „předpisů 57)“.

Poznámka pod čarou č. 57 zní:
„57) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
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Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících
zákonů“.
185.

V § 159 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Ministerstvo předá příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie
údaje o tom, že držiteli povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
vydaného tímto členským státem Evropské unie byla vydána karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie. Ministerstvo rovněž předá
příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie údaje o zrušení platnosti karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance v případě, že její držitel pobývá v jiném členském
státě na základě povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, které jiný
členský stát Evropské unie tomuto cizinci vydal.“.
CELEX 32014L0066
186. V § 161 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Jde-li o řízení o ukončení přechodného
pobytu cizince na území, k němuž se vízum nevyžaduje, o zrušení platnosti krátkodobého
víza nebo o správním vyhoštění, které se zahajuje z důvodu jednání cizince na území, je
místní příslušnost správního orgánu určena podle místa, kde k tomuto jednání došlo.“.
187. V § 163 odst. 1 písm. k) a v § 164 odst. 1 písm. p) se za slova „správním vyhoštěním,“
vkládají slova „řízením o povinnosti opustit území,“ a slova „právního předpisu
Evropských společenství anebo v souvislosti s poskytnutím dočasné ochrany“ se nahrazují
slovy „předpisu Evropské unie“.
188. V § 163 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které
zní:
„g) vyžaduje opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů (dále jen „evidence
přestupků“) pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek;
žádost a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“.
189. V § 164 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které
zní:
„z) vyžaduje opis z evidence přestupků pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem
nenarušil veřejný pořádek; žádost a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
190.

V § 165a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Ministerstvo je dále oprávněno v řízení podle tohoto zákona vyžadovat opis
z evidence přestupků pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem nenarušil veřejný
pořádek.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
191. V § 165a odst. 4 se za slovo „trestů24a)“ vkládají slova „nebo opis z evidence
přestupků“ a za slovo „trestů“ se vkládají slova „a opis z evidence přestupků“.
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192. V § 167 odst. 1 písm. b) se za slova „správním vyhoštěním,“ vkládají slova „řízením
o povinnosti opustit území,“, za slovo „zajištěním“ se vkládá slovo „cizince“, slovo „se“
se zrušuje a slova „právního předpisu Evropských společenství“ se nahrazují slovy
„předpisu Evropské unie“.
193. V § 167 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které
zní:
„o) vyžadovat opis z evidence přestupků pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem
nenarušil veřejný pořádek; žádost a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
194.

V § 168 se text „§ 53 odst. 3,“ zrušuje.

195.

§ 169 včetně nadpisu zní:
„§ 169
Jednací jazyk

(1) Zastupitelský úřad může v řízení vedeném podle tohoto zákona jednat vůči cizinci
i v jiném než českém jazyce. Písemnosti se vždy vyhotovují v jazyce českém. V protokolu
nebo záznamu o úkonu, při kterém nebylo jednáno v českém jazyce, zastupitelský úřad také
uvede, v jakém jazyce bylo při úkonu jednáno. Zastupitelský úřad zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup jazyk jiný než český jazyk, ve kterém je možné vůči cizinci
jednat.
(2) Pokud žadatel v řízení podle tohoto zákona předložil dokument vyhotovený
v jiném než českém jazyce a ani na výzvu správního orgánu nedoložil úředně ověřený překlad
tohoto dokumentu do jazyka českého, hledí se na tento dokument, jako by nebyl předložen.
(3) Jde-li o žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podanou
na zastupitelském úřadu, žadatel prohlásil, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání,
a neobstaral si v přiměřené lhůtě stanovené zastupitelským úřadem na své náklady tlumočníka
nebo osobu, která splňuje podmínky pro ustanovení tlumočníkem uvedené v § 24 zákona
o znalcích a tlumočnících, ačkoli byl žadatel o této povinnosti zastupitelským úřadem poučen,
zastupitelský úřad řízení usnesením zastaví.“.
196.

Za § 169 se vkládají nové § 169a až 169t, které včetně nadpisů znějí:
„§ 169a
Doručování na území

(1) Doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu
cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje
cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo
sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa
hlášeného pobytu cizince na území.
(2) Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo
k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou
vyhláškou.
§ 169b
Doručování do ciziny
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(1) Cizinci, který podal žádost o oprávnění k pobytu na zastupitelském úřadu, se
doručuje na
a) adresu místa pobytu v cizině, nebo
b) jinou adresu sdělenou písemně správnímu orgánu pro účely doručování v řízení.
(2) Cizinci, který podal žádost o oprávnění k pobytu na zastupitelském úřadu, nebo
jinému účastníku řízení, kterému má být doručováno do místa doručení v cizině, se písemnost
doručuje zpravidla prostřednictvím zastupitelského úřadu.
(3) Nejde-li o písemnost vyhotovenou podle tohoto zákona zastupitelským úřadem,
správní orgán, který písemnost vyhotovil, ji zašle příslušnému zastupitelskému úřadu
zpravidla v elektronické podobě, je-li to technicky možné. Zastupitelský úřad provede z moci
úřední autorizovanou konverzi dokumentu a doručuje dokument v listinné podobě, který je
výstupem autorizované konverze dokumentu.
(4) Zastupitelský úřad doručující písemnost, kterou vyhotovil nebo která se doručuje
jeho prostřednictvím podle odstavce 2, může vyzvat adresáta, aby se v přiměřené lhůtě
dostavil k převzetí písemnosti. Pokud se adresát na výzvu zastupitelského úřadu podle věty
první k převzetí písemnosti nedostaví, doručuje zastupitelský úřad písemnost do místa
doručení v cizině prostřednictvím osoby, která má v cizině obdobné postavení jako
provozovatel poštovních služeb, nebo jiným způsobem v místě obvyklým. Pokud se do 4
měsíců ode dne odeslání písemnosti zastupitelským úřadem nevrátí zastupitelskému úřadu
doručovaná písemnost nebo doklad stvrzující, že byla písemnost doručena, a nejde-li o řízení,
v němž má být uložena povinnost nebo odňato právo, správní orgán, který písemnost
vyhotovil, písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, zveřejní po dobu
15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se písemnost
považuje za doručenou; jde-li o řízení, v němž má být uložena povinnost nebo odňato právo,
postupuje se jako v případě, kdy se adresátovi nedaří doručovat. Věta třetí se použije
obdobně, nedoručuje-li správní orgán dokument prostřednictvím zastupitelského úřadu, ale
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
§ 169c
Doručování na elektronickou adresu
Požádá-li cizinec, který podal žádost o oprávnění k pobytu na zastupitelském úřadu,
o doručování písemnosti na elektronickou adresu, nemusí být datová zpráva, kterou adresát
potvrzuje převzetí doručované písemnosti, podepsána.

Osobní podání žádosti
§ 169d
(1) Žádost o udělení dlouhodobého víza, s výjimkou diplomatického nebo zvláštního
víza, žádost o prodloužení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území a žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu je cizinec
povinen podat osobně.
(2) Osobním podáním žádosti se rozumí úkon žadatele, při kterém se žadatel osobně
dostaví ke správnímu orgánu, u kterého má být žádost podána, a osobě přímo se podílející
na výkonu pravomoci správního orgánu určené k přijetí žádosti podá žádost v době určené
pro jednotlivé druhy a účely pobytových oprávnění a ve formě a způsobem, který stanoví
tento zákon. Povinnost osobního podání žádosti se vztahuje i na zákonného zástupce.
43

Podmínka osobního podání žádosti se považuje za splněnou v případě podání žádosti
zastupitelskému úřadu prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, se kterou má Česká
republika uzavřenou smlouvu o přijímání žádostí (dále jen „externí poskytovatel služeb“),
jde-li o žádost takového druhu, jehož shromažďováním a předáváním je externí poskytovatel
služeb pověřen.
(3) Zastupitelský úřad může v odůvodněných případech od povinnosti osobního
podání žádosti upustit, pokud současně s doručením žádosti cizinec doloží důvody
pro upuštění od povinnosti osobního podání žádosti. Řízení je v případě podle věty první
zahájeno dnem, kdy žádost došla zastupitelskému úřadu. Neupustí-li zastupitelský úřad
v případě podle věty první od povinnosti osobního podání žádosti, řízení o žádosti usnesením
zastaví. Zastupitelský úřad může od povinnosti osobního podání žádosti upustit také
bez uvedení důvodů cizincem, jsou-li mu důvody pro toto upuštění známy z jeho úřední
činnosti, nebo může učinit na své úřední desce prohlášení, že od povinnosti osobního podání
žádosti upouští pro určitý druh žádostí o pobytová oprávnění podaných v budoucnu, a to
zejména v případech, pokud je cizinec nebo jeho zaměstnavatel účastníkem vládou
schváleného programu.
(4) Ministerstvo může v odůvodněných případech od povinnosti osobního podání
žádosti o udělení nebo o prodloužení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území upustit, pokud cizinec doloží důvody pro upuštění od povinnosti osobního podání
žádosti současně s doručením žádosti. Řízení je v případě podle věty první zahájeno dnem,
kdy žádost došla ministerstvu. Neupustí-li ministerstvo v případě podle věty první
od povinnosti osobního podání žádosti, řízení o žádosti usnesením zastaví.
§ 169e
(1) Ministerstvo zahraničních věcí může uzavřít veřejnoprávní smlouvu s externím
poskytovatelem služeb, kterou externího poskytovatele služeb pověří v územním obvodu
určitého zastupitelského úřadu
a) shromažďováním žádostí o udělení dlouhodobého víza, s výjimkou diplomatického víza
nebo zvláštního víza, nebo žádostí o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo
trvalému pobytu, které mu žadatel osobně předloží, a jejich předáváním zastupitelskému
úřadu,
b) zpracováním osobních údajů včetně biometrických identifikátorů a jejich předáváním
zastupitelskému úřadu,
c) výběrem správních poplatků a jejich předáváním zastupitelskému úřadu,
d) poskytováním informací o vízovém procesu, nebo
e) vyzvedáváním cestovních dokladů na zastupitelském úřadu a jejich vracením žadatelům.
(2) Řízení o žádosti podle odstavce 1 písm. a) je zahájeno sedmý den po předložení
žádosti externímu poskytovateli služeb.
(3) O možnosti podávat žádosti prostřednictvím externího poskytovatele služeb, druhu
žádostí, kterých se tato možnost týká, a o podmínkách podání žádosti prostřednictvím
externího poskytovatele služeb informuje příslušný zastupitelský úřad způsobem v místě
obvyklým a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Externí poskytovatel služeb je oprávněn vybírat od žadatele úhradu za služby, jejíž
výši určí Ministerstvo zahraničních věcí tak, aby byla přiměřená nákladům, které externímu
poskytovateli služeb vznikly.
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§ 169f
Sjednání termínu osobního podání žádosti
Žadatel je povinen si předem sjednat termín osobního podání žádosti o udělení
dlouhodobého víza nebo žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému
pobytu způsobem, který zastupitelský úřad zveřejní na své úřední desce.
§ 169g
Příslušnost zastupitelského úřadu pro podání žádosti
Pokud se žádost o udělení dlouhodobého víza a žádost o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podává na zastupitelském úřadu, je cizinec oprávněn
podat žádost pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je občanem, popřípadě ve státě,
jenž vydal cestovní doklad, jehož je držitelem, nebo ve státě, ve kterém má povolen
dlouhodobý nebo trvalý pobyt; to neplatí, jde-li o cizince, který je uveden v právním předpisu
vydaném podle § 182 odst. 1 písm. e).
§ 169h
Nepřijatelnost žádosti
(1) Žádost o udělení dlouhodobého víza a žádost o prodloužení doby platnosti
dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto vízum nebo žádost o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu je nepřijatelná, jestliže
a) cizinec si předem nesjednal termín podání žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo
žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu způsobem
stanoveným tímto zákonem, nebo
b) žádost byla podána zastupitelskému úřadu, který není příslušný podle § 169g.
(2) Žádost o udělení dlouhodobého víza a žádost o prodloužení doby platnosti
dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto vízum je dále nepřijatelná, jestliže
a) nebyl zaplacen správní poplatek za přijetí žádosti,
b) k žádosti nebyly předloženy náležitosti podle tohoto zákona; to neplatí, jde-li o žádost
cizince narozeného na území,
c) žádost nebyla podána na úředním tiskopisu,
d) cizinec odmítl pořízení otisků prstů nebo obrazového záznamu, nebo
e) jde o žádost podanou na zastupitelském úřadě a žadatel prohlásil, že neovládá jazyk, jímž
se vede jednání, a neobstaral si v přiměřené lhůtě stanovené zastupitelským úřadem na své
náklady tlumočníka nebo osobu, která splňuje podmínky pro ustanovení tlumočníkem
uvedené v § 24 zákona o znalcích a tlumočnících, ačkoli byl o této povinnosti
zastupitelským úřadem poučen.
(3) Nepřijatelnost žádosti zjišťuje u žádosti podané na zastupitelském úřadu
zastupitelský úřad a u žádosti podané ministerstvu ministerstvo. Je-li žádost nepřijatelná,
řízení není zahájeno a na žádost se hledí, jako by nebyla podána; tuto skutečnost ministerstvo
nebo zastupitelský úřad cizinci písemně sdělí včetně důvodu nepřijatelnosti, učiní o ní
usnesení do spisu a vrátí tiskopis žádosti, veškeré předložené doklady a správní poplatek,
pokud byl uhrazen. Nepodá-li cizinec žádost osobně, ač je k tomu podle tohoto zákona
povinen, postupuje se obdobně podle věty druhé.
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§ 169i
Vady podání
(1) Byl-li žadatel vyzván správním orgánem k odstranění vad podání, lhůta pro vydání
rozhodnutí neběží ode dne, kdy správní orgán učinil tuto výzvu, do dne, kdy byly odstraněny
nedostatky podání, nebo do dne, kdy marně uplynula lhůta, která byla žadateli poskytnuta
k odstranění nedostatků podání.
(2) V řízení o žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podané na zastupitelském úřadu provede
zastupitelský úřad kontrolu podání. Trpí-li podání vadami, pomůže zastupitelský úřad žadateli
nedostatky odstranit na místě nebo ho vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu
přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; odstavec 1 se
použije obdobně.
(3) V řízení o žádosti o udělení dlouhodobého víza může zastupitelský úřad, a to
i na požádání ministerstva, vyzvat žadatele k odstranění vad podání ústně, elektronicky
bez podepsání, telefonem, telefaxem nebo jinými technickými prostředky. Neodstraní-li
cizinec vady podání na základě výzvy podle věty první, zastupitelský úřad vyzve cizince
písemně.
§ 169j
Výslech prováděný na území
(1) Správní orgán může za účelem zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti, vyslechnout účastníka řízení.
(2) Na výslech účastníka řízení se použijí obdobně ustanovení správního řádu
o důkazu svědeckou výpovědí, není-li dále stanoveno jinak.
(3) Je-li to nezbytné pro zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti,
zejména pro posouzení, zda se nejedná o obcházení tohoto zákona s cílem získat oprávnění
k pobytu, může správní orgán provést související výslechy více účastníků řízení nebo
účastníka řízení a svědka odděleně ve stejnou dobu nebo bezprostředně po sobě; jiný účastník
řízení ani jeho zástupce není oprávněn být souvisejícímu výslechu přítomen. Bez zbytečného
odkladu po provedení všech souvisejících výslechů správní orgán seznámí účastníka řízení s
obsahem protokolů o souvisejících výsleších; do doby provedení všech souvisejících výslechů
jsou protokoly o výsleších vyloučeny z nahlížení do spisu a správní orgán nepořizuje jejich
kopie. Pokud byli účastník řízení nebo svědek předvoláni k souvisejícím výslechům a některý
z nich se k výslechu nedostaví, správní orgán může upustit od provedení souvisejících
výslechů a předvolat účastníky řízení nebo svědky na jinou dobu.
(4) Je-li při výslechu účastníka řízení přítomna jiná osoba než jeho zástupce nebo je-li
při výslechu svědka přítomen účastník řízení, jeho zástupce nebo jiná osoba, nejsou tyto
osoby oprávněny do průběhu výslechu zasahovat. Při výslechu účastníka řízení může jeho
zástupce uplatnit pouze námitku podjatosti úřední osoby, námitku, že otázka nebyla položena
jasně a srozumitelně bez předstírání klamavých a nepravdivých okolností nebo v ní bylo
naznačeno, jak na ni odpovědět, popřípadě účastníku řízení doporučit, aby na položenou
otázku neodpovídal. Po skončení výslechu účastníka řízení nebo svědka správní orgán umožní
účastníku řízení nebo jeho zástupci vyjádřit se k jeho obsahu.
(5) Účastník řízení, svědek ani jiná osoba přítomná při výslechu nesmí pořizovat
obrazový záznam výslechu. Obrazový záznam výslechu smí pořizovat pouze správní orgán.
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(6) Výslech lze provést také při podání žádosti.
§ 169k
Pohovor a výslech prováděný zastupitelským úřadem
(1) V řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
podané na zastupitelském úřadu může zastupitelský úřad se žadatelem provést pohovor, a to
i bez požádání ministerstva; § 57 odst. 2 věta druhá se použije obdobně. Skutečnosti zjištěné
při pohovoru jsou podkladem pro vydání rozhodnutí.
(2) Zastupitelský úřad provede za účelem zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti, na požádání ministerstva výslech účastníka řízení nebo svědka.
(3) Ustanovení § 169j odst. 2 až 6 se pro provádění pohovoru a výslechu
zastupitelským úřadem použije obdobně.
§ 169l
Výslech za použití videokonferenčního zařízení
(1) Použije-li správní orgán k provedení výslechu účastníka řízení nebo svědka
technické zařízení pro přenos obrazu a zvuku (dále jen „videokonferenční zařízení“), nesmí
dojít ke zkrácení práv vyslýchaného účastníka řízení nebo svědka; zejména musí být
umožněna přítomnost jeho zástupce na místě, kde se vyslýchaný účastník řízení nebo svědek
nachází.
(2) Odmítnutí výslechu prováděného za použití videokonferenčního zařízení se
považuje za odmítnutí výpovědi.
(3) V případě postupu podle odstavce 1 ověří po dohodě s úřední osobou, která
výslech vede, totožnost vyslýchaného účastníka řízení nebo svědka zaměstnanec správního
orgánu nebo příslušník bezpečnostního sboru, pokud k tomu byl pověřen úřední osobou,
ředitelem věznice nebo vedoucím příslušníkem bezpečnostního sboru. Tento zaměstnanec
nebo příslušník je po celou dobu provádění výslechu za použití videokonferenčního zařízení
přítomen na místě, kde se vyslýchaný účastník řízení nebo svědek nachází.
(4) Úřední osoba poučí před zahájením výslechu vyslýchaného účastníka řízení nebo
svědka o způsobu provádění výslechu za použití videokonferenčního zařízení, jakož
i o důsledcích odmítnutí výslechu prováděného za použití videokonferenčního zařízení.
(5) Kdykoli v průběhu provádění výslechu za použití videokonferenčního zařízení
může vyslýchaný účastník řízení nebo svědek vznášet námitky proti kvalitě obrazového nebo
zvukového přenosu. O námitce úřední osoba, která výslech vede, rozhodne neprodleně. Je-li
námitka důvodná, učiní tato úřední osoba kroky k nápravě a není-li náprava možná, nebo je-li
spojena se značnými obtížemi, výslech přeruší.
(6) O výslechu prováděném za použití videokonferenčního zařízení pořizuje správní
orgán zvukový a obrazový záznam; s právem nahlížet do spisu není spojeno právo na to,
aby správní orgán pořídil kopii tohoto záznamu. Protokol se nesepisuje.
(7) Pomocí videokonferenčního zařízení může být zajištěna i přítomnost tlumočníka
při provádění výslechu podle tohoto zákona; odstavce 2 až 6 se použijí přiměřeně.
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§ 169m
Utajované informace v řízení podle tohoto zákona
(1) Písemnosti nebo záznamy, které obsahují utajované informace, se v řízení podle
tohoto zákona uchovávají odděleně mimo spis.
(2) Jsou-li některé z podkladů rozhodnutí podle tohoto zákona utajovanými
informacemi, uvede se v odůvodnění rozhodnutí pouze odkaz na podklady pro vydání
rozhodnutí a jejich stupeň utajení. Úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení,
a důvody vydání rozhodnutí se uvedou pouze v rozsahu, ve kterém nejsou utajovanými
informacemi.
(3) Vyjde-li v řízení na základě informace nebo stanoviska policie nebo zpravodajské
služby České republiky, které jsou utajovanou informací, najevo, že cizinec ohrožuje
bezpečnost státu, jeho svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy, životy nebo
zdraví osob, nebo vede-li tato informace nebo toto stanovisko k důvodnému podezření, že by
cizinec mohl při svém pobytu na území tyto hodnoty ohrozit, v informaci o důvodech
neudělení dlouhodobého víza nebo v odůvodnění rozhodnutí podle tohoto zákona se pouze
uvede, že důvodem neudělení víza nebo rozhodnutí je ohrožení bezpečnosti státu. Pokud je
správní orgán v řízení podle tohoto zákona povinen posoudit přiměřenost dopadů rozhodnutí,
v odůvodnění rozhodnutí podle věty první navíc uvede úvahy, kterými se při hodnocení
přiměřenosti dopadů rozhodnutí, zejména ve vztahu k obsahu stanoviska, řídil; obsah
stanoviska však v odůvodnění neuvádí.
§ 169n
Informace zastupitelského úřadu
Informace poskytovaná zastupitelským úřadem k žádosti o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podané na zastupitelském úřadu se uchovává
odděleně mimo spis a účastníku řízení ani jeho zástupci se nezpřístupňuje; tuto informaci
nelze v řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu použít jako
podklad pro vydání rozhodnutí.
§ 169o
Závazné stanovisko Úřadu práce České republiky
V rámci rozhodování o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty si
ministerstvo vyžádá závazné stanovisko Úřadu práce České republiky - krajské pobočky nebo
pobočky pro hlavní město Prahu, zda další zaměstnávání cizince lze vzhledem k situaci
na trhu práce povolit; to neplatí, jde-li o cizince, kterému bylo vydáno na danou pracovní
pozici povolení k zaměstnání nebo který je uvedený v § 98 zákona o zaměstnanosti. Závazné
stanovisko si ministerstvo dále vyžádá v rámci rozhodování o žádosti o vydání zaměstnanecké
karty podané cizincem uvedeným v § 42g odst. 6. Úřad práce České republiky - krajská
pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu závazné stanovisko k zaměstnání cizince
doručí ministerstvu do 15 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o závazné stanovisko;
neučiní-li tak v této lhůtě, má se za to, že se zaměstnáváním cizince souhlasí.
§ 169p
Nahlížení do spisu a vyjádření k podkladům rozhodnutí
(1) Pokud cizinec hodlá v řízení o žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo o vydání
povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podané na zastupitelském úřadu uplatnit své
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právo na nahlížení do spisu, ministerstvo zašle zastupitelskému úřadu, u kterého byla žádost
podána, kopii spisu nebo jeho části a zastupitelský úřad umožní žadateli do ní nahlédnout.
V případě, že se cizinec nebo jeho zástupce nacházejí na území České republiky, nahlédnutí
do spisu umožní žadateli nebo jeho zástupci také ministerstvo.
(2) Žadateli, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
na zastupitelském úřadu, umožní ministerstvo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí
k podkladům rozhodnutí tím, že žadatele informuje o těchto podkladech a o jejich podstatném
obsahu. K vyjádření stanoví ministerstvo žadateli přiměřenou lhůtu. Odstavec 1 se použije
obdobně.
§ 169q
Přerušení řízení
Vyjdou-li v řízení o žádosti o vydání nebo prodloužení oprávnění k pobytu na území
nebo v řízení ve věci zrušení platnosti oprávnění k pobytu na území najevo skutečnosti,
o nichž se lze důvodně domnívat, že by mohly být důvodem pro vydání rozhodnutí
o správním vyhoštění cizince, ministerstvo dá policii podnět k zahájení tohoto řízení. Pokud
policie zahájí řízení o správním vyhoštění cizince, ministerstvo řízení podle věty první
usnesením přeruší. Policie je povinna bez zbytečného odkladu ministerstvo vyrozumět o tom,
zda bylo řízení o správním vyhoštění zahájeno, a bylo-li zahájeno, jak bylo ve věci
rozhodnuto.
§ 169r
Zastavení řízení
(1) Usnesením se také zastaví řízení o žádosti, jestliže cizinec
a) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho
platnosti, se ve lhůtě nebo na výzvu podle § 44 odst. 1 nebo § 44a odst. 13 nedostaví
na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu
nebo ve lhůtě podle § 44 odst. 3 nebo § 44a odst. 14 nepřevezme průkaz o povolení
k pobytu, pokud v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody na jeho vůli
nezávislé,
b) který podal žádost o vydání povolení k trvalému pobytu, se ve lhůtě nebo na výzvu podle
§ 74 odst. 1 nebo 2 nedostaví na ministerstvo k převzetí rozhodnutí o vydání povolení
k trvalému pobytu a ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení
k pobytu nebo, jde-li o občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské
unie, který požádal o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, povolení
k přechodnému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, nepřevezme potvrzení
o přechodném pobytu na území, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské
unie nebo povolení k trvalému pobytu ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy
ministerstva, pokud v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody na jeho vůli
nezávislé,
c) podal na území žádost o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, ač k podání
žádosti na území není oprávněn,
d) podal žádost o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na území na dlouhodobé vízum,
žádost o povolení k dlouhodobému pobytu nebo žádost o prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu v době, kdy k tomu není oprávněn; to neplatí, pokud je o dříve
podané žádosti rozhodováno poté, co začala běžet lhůta, v níž byl cizinec oprávněn tuto
žádost podat,
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e) podal opakovaně žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, aniž
uvedl nové skutečnosti, které nebyly předmětem řízení o jím dříve podané žádosti,
f) podal žádost o udělení mezinárodní ochrany podle zvláštního právního předpisu2),
g) podal žádost o vydání modré karty, ač k tomu není oprávněn podle § 42i odst. 1,
h) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
na zastupitelském úřadu, se na jeho výzvu ve stanovené lhůtě nedostaví k vyznačení víza
k pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst. 2, k jehož udělení vydalo pokyn ministerstvo, pokud
v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody na jeho vůli nezávislé,
i) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
na zastupitelském úřadu, v době platnosti víza k pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst. 4
nepřicestuje na území za účelem zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu
o povolení k pobytu a, podal-li žádost o povolení k trvalému pobytu, také za účelem převzetí
rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu, pokud v době platnosti víza nesdělí, že mu
v přicestování na území brání důvody na jeho vůli nezávislé,
j) který podal žádost o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo
cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f), se na výzvu správního orgánu ve stanovené
lhůtě nedostaví ke zpracování údajů nezbytných pro vydání cestovního dokladu, jde-li
o cestovní doklad obsahující nosič dat s biometrickými údaji, nebo k převzetí cestovního
dokladu, pokud v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody na jeho vůli
nezávislé,
k) prohlásil, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, a neobstaral si na své náklady ve lhůtě
stanovené správním orgánem tlumočníka nebo osobu, která splňuje podmínky
pro ustanovení tlumočníkem uvedené v § 24 zákona o znalcích a tlumočnících, ačkoli
správní orgán o této povinnosti cizince prokazatelně poučil, nebo
l) podal žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, ač k tomu není
oprávněn podle § 42k odst. 6.
(2) Řízení o žádosti je zastaveno dnem, kdy
a) nabude právní moci rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu nebo cizinci vznikne
oprávnění k trvalému pobytu, jde-li o žádost o vydání nebo prodloužení jiného oprávnění
k pobytu podle tohoto zákona,
b) nabyl právní moci rozsudek ukládající trest vyhoštění nebo vykonatelností rozhodnutí
o správním vyhoštění, jde-li o žádost o vydání nebo prodloužení oprávnění k pobytu podle
tohoto zákona,
c) žadatel nabyl státní občanství České republiky, nebo
d) žadatel nabyl občanství jiného členského státu Evropské unie, jde-li o žádost o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení jeho platnosti nebo o vydání povolení
k přechodnému pobytu.
(3) O skutečnosti, že řízení bylo zastaveno podle odstavce 2, se vydá usnesení, které se
pouze poznamená do spisu a vyrozumí se o něm žadatel.
(4) Zastupitelský úřad řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu,
o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, o vydání povolení k přechodnému pobytu
a o vydání povolení k trvalému pobytu dále zastaví, jestliže
a) žádost nebyla podána na úředním tiskopisu,
b) nebyl zaplacen správní poplatek za přijetí žádosti, jde-li o žádost o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podanou na zastupitelském úřadu,
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c) k žádosti nebyly předloženy náležitosti podle tohoto zákona, jde-li o žádost o vydání
povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podanou na zastupitelském úřadu, nebo
d) jde o žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území nebo o vydání povolení
k přechodnému pobytu podanou na zastupitelském úřadu.
(5) Ministerstvo řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo
prodloužení jeho platnosti, o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, o vydání
povolení k přechodnému pobytu a o vydání povolení k trvalému pobytu dále zastaví
v případě, že žádost byla podána na území a nebyla podána na úředním tiskopisu; v případě
takto podané žádosti se § 47 odst. 4 a 6 nepoužije.
§ 169s
Odložení věci
Řízení o žádosti podané podle § 42e, která není opatřena potvrzením orgánu činného
v trestním řízení, není zahájeno a ministerstvo věc usnesením odloží. Usnesení se pouze
poznamená do spisu.
§ 169t
Vydání rozhodnutí a lhůty pro jeho vydání
(1) O žádosti o udělení krátkodobého víza rodinnému příslušníkovi občana Evropské
unie, který sám není občanem Evropské unie, rozhodne zastupitelský úřad ve lhůtě do 14 dnů
ode dne podání žádosti. Pokud zastupitelský úřad ve lhůtě do 14 dnů ode dne podání žádosti
nerozhodne, zašle žadateli písemnou informaci o prodloužení lhůty a o předpokládaném
termínu rozhodnutí.
(2) O žádosti o udělení dlouhodobého víza ministerstvo rozhodne ve lhůtě do 90 dnů
ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech ve lhůtě do 120 dnů ode dne podání
žádosti. O žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem studia, pedagogické činnosti,
výzkumu nebo sezónního zaměstnání rozhodne ministerstvo ve lhůtě do 60 dnů ode dne
podání žádosti.
(3) O žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území
podle § 33 odst. 1 rozhodne ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti.
(4) O žádosti o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na území na dlouhodobé
vízum ministerstvo rozhodne ve lhůtě do 14 dnů ode dne podání žádosti. O žádosti
o prodloužení doby platnosti víza nebo doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem strpění pobytu na území rozhodne ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání
žádosti.
(5) O žádosti o udělení diplomatického víza nebo zvláštního víza anebo víza k pobytu
nad 90 dnů udělovaného cizinci za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu
vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí podle § 30 odst. 2 rozhodne Ministerstvo
zahraničních věcí nebo zastupitelský úřad ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti.
(6) O žádosti ministerstvo rozhodne
a) v případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
1. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti, je-li žádost podaná na území,
2. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti, jde-li o žádost o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem studia, vědeckého výzkumu nebo vydání povolení
k dlouhodobému pobytu rodinnému příslušníkovi výzkumného pracovníka,
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3. ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny s držitelem karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského
státu Evropské unie,
4. ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny s držitelem modré karty na území nebo s držitelem
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování,
5. ve lhůtě do 120 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
rezidenta jiného členského státu Evropské unie a jeho rodinného příslušníka, nebo
6. ve lhůtě do 270 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny na území,
b) ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování, ve zvlášť složitých případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání
žádosti,
c) ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty; ve lhůtě 90 dnů
ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty ve zvlášť složitých případech, nebo
pokud ministerstvo požádalo o vydání závazného stanoviska Úřad práce České republiky,
d) ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání modré karty,
e) ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie,
f) ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu, nebo
g) v případě žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu
1. ve lhůtě do 180 dnů ode dne podání žádosti,
2. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 69,
je-li žádost podaná na území, nebo
3. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 87g
nebo 87h.
(7) V případě vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho
platnosti, vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného
příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince a povolení
k trvalému pobytu se vydáním rozhodnutí rozumí převzetí
a) průkazu o povolení k pobytu, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo
prodloužení jeho platnosti,
b) potvrzení o přechodném pobytu na území,
c) pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení
k pobytu pro cizince, nebo
d) rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 74 nebo průkazu o povolení
k trvalému pobytu podle § 87r, jde-li o vydání povolení k trvalému pobytu.
(8) Hodlá-li ministerstvo žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo
prodloužení jeho platnosti, vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince
a povolení k trvalému pobytu vyhovět, vyzve žadatele
a) podle § 44 odst. 1, § 44a odst. 13 nebo § 74 odst. 2 k poskytnutí údajů nezbytných
pro vydání průkazu o povolení k pobytu,
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b) podle § 44 odst. 3, § 44a odst. 14 nebo § 74 odst. 3 k převzetí průkazu o povolení k pobytu,
nebo
c) k převzetí potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného příslušníka
občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince a průkazu o povolení
k trvalému pobytu.
(9) Lhůta pro vydání rozhodnutí neběží
a) ode dne odeslání výzvy zastupitelského úřadu k vyznačení víza k pobytu nad 90 dnů podle
§ 30 odst. 2 do doby zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu,
b) ode dne odeslání výzvy podle odstavce 8 písm. a) do doby zpracování poskytnutých údajů,
nebo
c) ode dne odeslání výzvy podle odstavce 8 písm. b) nebo c) do doby převzetí příslušného
dokladu.
(10) Vyjdou-li po odeslání výzvy podle odstavce 8 najevo nové skutečnosti, které jsou
důvodem pro zamítnutí žádosti, sdělí ministerstvo žadateli, že se výzva stala bezpředmětnou,
a pokračuje v řízení.
(11) Rozhodnutí o správním vyhoštění policie vydá ve lhůtě do 7 dnů ode dne zahájení
řízení. Nemůže-li policie ve lhůtě podle věty první rozhodnout, je povinna o tom účastníka
řízení s uvedením důvodů uvědomit; to neplatí v řízení vedeném policií poté, co bylo její
rozhodnutí zrušeno odvolacím orgánem nebo soudem.“.
CELEX 32014L0036
CELEX 32009L0050
CELEX 32014L0066
CELEX 32004L0038
197.

§ 170 včetně nadpisu zní:
„§ 170
Odvolací řízení

(1) Odvolání proti rozhodnutí o odepření vstupu na území, proti rozhodnutí
o povinnosti opustit území nebo proti rozhodnutí o odnětí cizineckého pasu, cestovního
průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f) anebo proti
rozhodnutí o zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu, pobytové karty rodinného
příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu
o povolení k trvalému pobytu nemá odkladný účinek.
(2) Proti rozhodnutí o správním vyhoštění lze podat odvolání do 10 dnů; jde-li
o rozhodnutí o správním vyhoštění cizince mladšího 18 let, činí lhůta pro odvolání 15 dnů.
Odvolání proti rozhodnutí o správním vyhoštění má vždy odkladný účinek.
(3) Proti rozhodnutí o povinnosti opustit území lze podat odvolání do 5 dnů; jde-li
o rozhodnutí o povinnosti opustit území cizince mladšího 18 let, činí lhůta pro odvolání
15 dnů.
(4) Proti rozhodnutí o propadnutí finanční záruky podle § 123c odst. 3 lze podat
odvolání do 5 dnů.
(5) Vyloučil-li správní orgán odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí, které bylo
vydáno na základě informace nebo stanoviska podle § 169m odst. 3, doručením rozhodnutí
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zaniká také oprávnění k pobytu podle § 47 odst. 4 nebo 6, podle § 60 odst. 4 nebo podle
§ 87y.“.
198. V § 170a odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „přestupku 51)“ nahrazuje slovem
„přestupku“.
199. V § 171 písm. a) se za slova „rozhodnutí o neudělení víza“ vkládají slova
„a rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza“.
200. V § 171 písm. b) se za slova „rozhodnutí o odepření vstupu“ vkládají slova
„a rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů odepření vstupu“.
201.

V § 172 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Jde-li o žalobu proti rozhodnutí, předseda senátu soudu rozhodne, že účastníku řízení
nebo jeho zástupci sdělí nezbytnou část obsahu utajované informace, pokud tím nemůže dojít
k ohrožení bezpečnosti státu, jeho svrchovanosti, územní celistvosti, demokratických základů,
životů nebo zdraví osob nebo činnosti zpravodajských služeb České republiky nebo policie;
před rozhodnutím si předseda senátu soudu vyžádá vyjádření orgánu, který utajovanou
informaci správnímu orgánu poskytl. Rozhodne-li předseda senátu soudu o tom, že účastníku
řízení nebo jeho zástupci sdělí nezbytnou část obsahu utajované informace, § 45 odst. 6
soudního řádu správního se použije obdobně. Projednávání utajovaných informací, které byly
podkladem pro rozhodnutí správního orgánu podle tohoto zákona, se mohou zúčastnit pouze
osoby, kterým jsou tyto informace již známy, ostatní předseda senátu soudu pro určitou část
jednání vyloučí.“.
202.

Za § 172 se vkládá nový § 172a, který zní:
„§ 172a

(1) Přítomnost cizince nebo jiné osoby u jednání soudu v řízení o žalobě
proti rozhodnutí vydanému podle tohoto zákona může být zajištěna také prostřednictvím
videokonferenčního zařízení. Použitím videokonferenčního zařízení nesmí dojít ke zkrácení
práv účastníků řízení ani jiných osob zúčastněných na řízení; zejména musí být umožněna
přítomnost zástupce osoby, jejíž přítomnost u jednání soudu je zajišťována prostřednictvím
videokonferenčního zařízení, na místě, kde se tato osoba nachází.
(2) V případě postupu podle odstavce 1 ověří totožnost osoby uvedené v odstavci 1
a) zaměstnanec soudu, nachází-li se tato osoba u jiného soudu,
b) příslušník vězeňské služby, nachází-li se tato osoba ve věznici,
c) zaměstnanec ministerstva nebo provozovatele nebo příslušník nebo zaměstnanec policie,
nachází-li se tato osoba v zařízení,
d) zaměstnanec zastupitelského úřadu, nachází-li se tato osoba mimo území na zastupitelském
úřadu, nebo
e) příslušník nebo zaměstnanec policie, je-li využíváno videokonferenční zařízení policie,
pokud k tomu byl pověřen předsedou senátu soudu nebo svým vedoucím, vedoucím
příslušníkem nebo představeným. Tento zaměstnanec nebo příslušník je po celou dobu,
kdy je zajišťována přítomnost osoby, jejíž totožnost ověřil, u jednání soudu prostřednictvím
videokonferenčního zařízení, přítomen na místě, kde se tato osoba nachází.
(3) Předseda senátu soudu poučí před zahájením jednání osobu, jejíž přítomnost
u jednání soudu je zajišťována prostřednictvím videokonferenčního zařízení, jakož i ostatní
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účastníky řízení, o způsobu zajišťování účasti na jednání prostřednictvím videokonferenčního
zařízení.
(4) Osoba, jejíž přítomnost u jednání soudu je zajišťována prostřednictvím
videokonferenčního zařízení, může kdykoli vznášet námitky proti kvalitě obrazového nebo
zvukového přenosu. O námitce soud rozhodne neprodleně. Je-li námitka důvodná, učiní
předseda senátu kroky k nápravě a není-li náprava možná, nebo je-li spojena se značnými
obtížemi, jednání odročí.
(5) O každém úkonu prováděném prostřednictvím videokonferenčního zařízení je
pořizován zvukový a obrazový záznam.
(6) Pomocí videokonferenčního zařízení může být zajištěna i přítomnost tlumočníka
u jednání soudu v řízení o žalobě proti rozhodnutí vydanému podle tohoto zákona; odstavce 2
až 5 se použijí přiměřeně.“.
203.

V § 173 se za slovo „unie,“ vkládají slova „průkaz o povolení k pobytu pro cizince,“.

204.

V § 176c odstavec 2 zní:

„(2) Do nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání podle mezinárodní
smlouvy se započítávají náklady, které policii nebo ministerstvu vznikly od zajištění cizince
do doby jeho předání příslušnému orgánu druhého státu. Do nákladů spojených se zajištěním
cizince za účelem předání podle přímo použitelného předpisu Evropské unie se započítávají
náklady, které policii nebo ministerstvu vznikly v souvislosti se zajištěním cizince
v zařízení.“.
205.

Za § 178d se vkládá nový § 178e, který včetně nadpisu zní:
„§ 178e
Bezdlužnost

(1) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá evidován
nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo
rozložení jeho úhrady na splátky,
a) u orgánů Finanční správy České republiky,
b) u orgánů Celní správy České republiky,
c) na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a na penále a
d) na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a na penále.
(2) Bezdlužnost se prokazuje potvrzeními orgánů Finanční správy České republiky,
orgánů Celní správy České republiky, okresní správy sociálního zabezpečení a příslušné
zdravotní pojišťovny, která nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů.“.
206. V § 180b odst. 2 se slovo „totožnosti,“ nahrazuje slovy „totožnosti a současně
povolením k dlouhodobému pobytu;“.
207.

Za § 181 se vkládá nový § 181a, který zní:
„§ 181a

Vláda nařízením stanoví pro účely vydání a prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování
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a) výši investovaných peněžních prostředků a počet vytvářených pracovních míst, aby
investice mohla být považována za významnou,
b) v jaké části lze investování peněžních prostředků nahradit investováním jiného majetku,
c) maximální počet statutárních orgánů, členů statutárních orgánů nebo prokuristů obchodní
korporace pro účely posouzení podstatného vlivu na její podnikání a
d) nejnižší podíl cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování jako společník obchodní korporace, v této obchodní korporaci.“.
208. V § 182 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který
zní:
„(2) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzory tiskopisů
používaných podle tohoto zákona.“.
209. V § 182b větě první se slova „průkazů o pobytu rodinného příslušníka občana
Evropské unie,“ nahrazují slovy „pobytových karet rodinných příslušníků občanů
Evropské unie, průkazů o povolení k pobytu pro cizince a“ a slova „a průkazů o povolení
k trvalému pobytu občana Evropské unie“ se zrušují.
CELEX 32004L0038

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení podle zákona č. 326/1999 Sb., zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se
posuzují podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
2. Zaměstnanecká karta vydaná podle § 42g odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, cizinci, kterému bylo vydáno povolení
k zaměstnání podle § 96 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti po dobu v ní uvedenou; pro účely
prodloužení její platnosti a práv a povinností s ní souvisejících se postupuje podle zákona
č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie vydaný podle zákona
č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje
za průkaz o povolení k trvalému pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a lze jej vydávat nejdéle do 31. prosince 2017.

ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl. III
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona
č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb.,
zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona
č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb.,
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zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona
č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb.,
zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb.,
zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb.,
zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona
č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona
č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb.,
zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona
č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb.,
zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb.,
zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,
zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona
č. 69/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona
č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb.,
zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 147/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 369/2012 Sb., zákona
č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb.,
zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona
č. 252/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 164/2015 Sb.,
zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona
č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 26 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Ve věcech pracovních a ve věcech vyplývajících ze zákona o pobytu cizinců
na území České republiky se může dát cizinec, který na území pobývá na vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, v řízení zastupovat právnickou osobou, k jejímž
činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana práv cizinců.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
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CELEX 32014L0036
2. V § 26 odst. 7 se slova „až 5“ nahrazují slovy „až 6“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. IV
V zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb.,
zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 11/2001 Sb., zákona
č. 14/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb.,
zákona č. 630/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 79/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb.,
zákona č. 105/2013 Sb. a zákona č. 293/2013 Sb., se za § 16b vkládá nový § 16c, který včetně
nadpisu zní:
„§ 16c
Odborné vyjádření a přibrání znalce a tlumočníka
(1) Je-li k objasnění okolnosti důležité pro postup státního zastupitelství při výkonu
působnosti podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu potřeba odborných
znalostí, může si státní zastupitelství vyžádat odborné vyjádření.
(2) Nepostačuje-li vyžádání odborného vyjádření podle odstavce 1, může státní
zastupitelství přibrat znalce.
(3) Je-li třeba přetlumočit obsah písemnosti nebo vysvětlení, může státní zastupitelství
přibrat tlumočníka.
(4) Na postup při podávání odborného vyjádření a výběru znalce a tlumočníka,
na důvody jejich vyloučení a poskytování odměny za znalecký posudek nebo úkon
tlumočníka se přiměřeně použije trestní řád.
(5) Odstavce 1 až 4 se nepoužijí, pokud státní zastupitelství postupuje při vyžadování
odborných vyjádření a přibírání znalců a tlumočníků podle zvláštního právního předpisu.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. V
V § 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona
č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb.,
zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 366/2011 Sb.,
zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 253/2014 Sb., se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3
až 5, které včetně poznámek pod čarou č. 72 až 75 znějí:
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„(3) Přídavek na dítě dále náleží podle odstavce 1 i v případě, kdy osoba a osoby s ní
společně posuzované nemají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního
právního předpisu1d), pokud jsou nezaopatřenými dětmi cizinců, kterým byla vydána alespoň
na dobu devíti měsíců karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance74) nebo karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie75) a jsou
převedeni do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území České
republiky, a těmto nezaopatřeným dětem a s nimi společně posuzovaným osobám bylo
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního
právního předpisu68), a pokud tyto nezaopatřené děti a s nimi společně posuzované osoby mají
na území České republiky zároveň bydliště.
(4) Rodičovský příspěvek dále náleží podle odstavce 1 i v případě, kdy osoba
a osoby společně s ní posuzované nemají na území České republiky trvalý pobyt podle
zvláštního právního předpisu1d), pokud jsou cizinci, kterým byla vydána alespoň na dobu
devíti měsíců karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance74) nebo karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie75) a jsou převedeni
do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území České republiky, nebo
jejich rodinní příslušníci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území
České republiky podle zvláštního právního předpisu68), a pokud tito rodinní příslušníci mají
na území České republiky zároveň bydliště.
(5) Pohřebné dále náleží podle odstavce 1 i v případě, kdy osoba a osoby společně s ní
posuzované nemají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního
předpisu1d), pokud jsou
a) cizinci, kterým bylo vydáno krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání72) nebo
vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání73),
b) cizinci, kterým byla vydána karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance74) nebo karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie75) a jsou
převedeni do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území České
republiky, nebo jejich rodinní příslušníci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému
pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu68), a pokud tito rodinní
příslušníci mají na území České republiky zároveň bydliště.
_________
72)
§ 21 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
73)
§ 32 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
74)
§ 42k zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
75)
§ 42m zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.
CELEX 32014L0036
CELEX 32014L0066
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o azylu
Čl. VI
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona
č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb.,
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zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona
č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb.,
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona
č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 2 písm. a) se za slova „ostatních jménech“ vkládá slovo „, pohlaví“.
2. V § 10 odst. 2 písm. f) se za slovo „stavu“ vkládají slova „, manželovi nebo partnerovi“.
3. § 33a zní:
„§ 33a
(1) Přítomnost žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo jiné osoby u jednání
soudu v řízení o žalobě proti rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany, rozhodnutí o zajištění
nebo proti rozhodnutí o nepovolení vstupu na území podle tohoto zákona může být zajištěna
i prostřednictvím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku (dále jen „videokonferenční
zařízení“). Použitím videokonferenčního zařízení nesmí dojít ke zkrácení práv účastníků
řízení; zejména musí být umožněna přítomnost zástupce osoby, jejíž přítomnost u jednání
soudu je zajišťována prostřednictvím videokonferenčního zařízení, na místě, kde se tato osoba
nachází.
(2) V případě postupu podle odstavce 1 ověří totožnost osoby uvedené v odstavci 1
a) zaměstnanec soudu, nachází-li se tato osoba u jiného soudu,
b) příslušník vězeňské služby, nachází-li se tato osoba ve věznici,
c) zaměstnanec ministerstva nebo provozovatele azylového zařízení nebo zařízení
pro zajištění cizinců nebo příslušník nebo zaměstnanec policie, nachází-li se tato osoba
v azylovém zařízení nebo v zařízení pro zajištění cizinců,
d) zaměstnanec zastupitelského úřadu, nachází-li se tato osoba mimo území
na zastupitelském úřadu, nebo
e) příslušník nebo zaměstnanec policie, je-li využíváno videokonferenční zařízení policie,
pokud k tomu byl pověřen soudcem nebo svým vedoucím, vedoucím příslušníkem
nebo představeným. Tento zaměstnanec nebo příslušník je po celou dobu, kdy je zajišťována
přítomnost osoby, jejíž totožnost ověřil, u jednání soudu prostřednictvím videokonferenčního
zařízení, přítomen na místě, kde se tato osoba nachází.
(3) Soudce poučí před zahájením jednání osobu, jejíž přítomnost u jednání soudu je
zajišťována prostřednictvím videokonferenčního zařízení, jakož i ostatní účastníky řízení,
o způsobu zajišťování účasti na jednání prostřednictvím videokonferenčního zařízení.
(4) Osoba, jejíž přítomnost u jednání soudu je zajišťována prostřednictvím
videokonferenčního zařízení, může kdykoli vznášet námitky proti kvalitě obrazového nebo
zvukového přenosu. O námitce soud rozhodne neprodleně. Je-li námitka důvodná, učiní
soudce kroky k nápravě a není-li náprava možná, nebo je-li spojena se značnými obtížemi,
jednání odročí.
(5) O každém úkonu prováděném prostřednictvím videokonferenčního zařízení je
pořizován zvukový a obrazový záznam.
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(6) Pomocí videokonferenčního zařízení může být zajištěna i přítomnost tlumočníka
u jednání soudu v řízení podle odstavce 1; odstavce 2 až 5 se použijí přiměřeně.“.
4. V § 49 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
5. V § 54a odst. 1 písm. a) se číslo „7“ nahrazuje číslem „15“.
6. V § 54a odst. 1 písm. b) se za slovo „cizince“ vkládají slova „nebo žadatele o udělení
mezinárodní ochrany“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „15“.
7. V § 54a se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Žádost o dobrovolný návrat je žadatel o udělení mezinárodní ochrany oprávněn
podat i před nabytím právní moci rozhodnutí soudů uvedených v odstavci 1 písm. b)
za podmínky, že spolu se žádostí předloží i doklad o tom, že vzal žalobu nebo kasační stížnost
zpět.“.
8. V § 58 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) jeho držitel již není žadatelem o udělení mezinárodní ochrany podle § 2 odst. 1 písm. b).“.
9. V § 65 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a nemá vlastní cestovní doklad“.
10. V § 65 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „vycestování“ vkládají slova
„na žádost“.
11. V § 65 odstavec 6 zní:
„(6) Doba platnosti cestovního průkazu totožnosti podle odstavce 1 je 30 dnů. Doba
platnosti cestovního průkazu totožnosti podle odstavce 3 je 60 dnů. Dobu platnosti cestovního
průkazu totožnosti podle odstavců 2, 4 a 5 stanoví ministerstvo. V odůvodněných případech
může být doba platnosti cestovního průkazu prodloužena.“.
12. V § 82 odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „15“.
13. V § 82 odst. 5 větě první se slova „řízení o udělení mezinárodní ochrany zastaveno podle
§ 25 písm. i) z důvodu uvedeného v § 10a odst. 1 písm. b) nebo bylo-li“ zrušují.
14. V § 85b odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Ministerstvo z moci úřední po ukončení
poskytování mezinárodní ochrany na území, po nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o žalobě proti rozhodnutí o neudělení mezinárodní ochrany, rozhodnutí o zastavení řízení,
rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodné,
nebylo-li soudem zrušeno, anebo po vydání usnesení krajského soudu o nepřiznání
odkladného účinku, bylo-li o něj požádáno, udělí cizinci výjezdní příkaz s platností nejdéle
na dobu 1 měsíce, není-li postupováno podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky.“.
15. V § 92c se za text „§ 81a odst. 2 a 3,“ vkládá text „§ 82 odst. 1,“.
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ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. VII
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona
č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona
č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb.,
zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb.,
zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 205/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 47o se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 71
a 72 zní:
„(2) Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má při splnění podmínek stanovených
v tomto zákoně také nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče cizinci, kterému
byla vydána alespoň na dobu devíti měsíců karta vnitropodnikově převedeného
zaměstnance71) nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie72)a je převeden do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem
na území České republiky, jestliže tomuto dítěti bylo vydáno povolení k dlouhodobému
pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu62) a toto dítě má
na území České republiky zároveň bydliště.
_________
71)
§ 42k zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
72)
§ 42m zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
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2. V § 61 odst. 6 se za text „§ 47o odst. 1 písm. h)“ vkládají slova „a v § 47o odst. 2“.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. VIII
V § 72 odst. 6 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 165/2004 Sb., se slova „zvláštních
právních předpisů18)“ nahrazují slovy „zákona o pobytu cizinců na území České republiky
nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu“.
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ČÁST OSMÁ
Změna zákona o zbraních
Čl. IX
V § 18 odst. 3 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon
o zbraních), ve znění zákona č. 484/2008 Sb., se slova „bylo vydáno povolení k přechodnému
nebo“ nahrazují slovy „byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské
unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo povolení k“.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna soudního řádu správního
Čl. X
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona
č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb.,
zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb.,
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb.,
zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 294/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona
č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 322/2016
Sb., se mění takto:
1. V § 34 odst. 5 větě čtvrté se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.
2. V § 35 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Ve věcech vyplývajících ze zákona o pobytu cizinců na území České republiky
nebo zákona o zaměstnanosti se může dát cizinec, který na území pobývá na vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, v řízení zastupovat právnickou osobou, k jejímž
činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana práv cizinců.“.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.
CELEX 32014L0036

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
Čl. XI
V § 1 odst. 2 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných
států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 52/2012 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., písmeno j) včetně
poznámek pod čarou č. 20 až 23 zní:
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„j) žadatele o vydání modré karty Evropské unie20) nebo držitele této karty, žadatele o vydání
zaměstnanecké karty21) nebo držitele této karty, žadatele o oprávnění k pobytu za účelem
sezónního zaměstnání22) nebo držitele tohoto oprávnění, žadatele o vydání karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance23) nebo karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebo držitele této karty, anebo držitele
povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než
zaměstnání, který je na území zaměstnán,
______
20)

Čl. 14 odst. 1 písm. d) a čl. 14 odst. 4 směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009
o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu
zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
21)
Čl. 12 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne
13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu
a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru
práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě.
§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22)
Čl. 23 odst. 1 písm. h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU
ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí
za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci.
23)
Čl. 18 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU
ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí
na základě převedení v rámci společnosti.“.
CELEX 32014L0036
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ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XII
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,
zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb.,
zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb.,
zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu,
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vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb.,
zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona
č. 190/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 4, 5 a 101 zní:
„c) zaměstnavatelé4); za zaměstnavatele se považuje rovněž odštěpný závod zahraniční
právnické osoby nebo zahraniční fyzická osoba oprávněné podnikat na území České
republiky podle zvláštních právních předpisů5); pro účely § 87 odst. 1 a 2, § 93, § 102 odst. 2
a § 126 se za zaměstnavatele považuje rovněž
1. odštěpný závod se sídlem na území České republiky, do něhož je cizinec, který je
držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie vydaných podle zákona
o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „karta vnitropodnikově převedeného
zaměstnance“) nebo povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
vydaného jiným členským státem Evropské unie, převeden z obchodní korporace
se sídlem mimo území členských států Evropské unie, k níž tento odštěpný závod náleží,
nebo
2. obchodní korporace se sídlem na území České republiky, do níž je cizinec, který je
držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k pobytu
vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské
unie, převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské
unie, jež je vůči obchodní korporaci se sídlem na území České republiky ovládající nebo
ovládanou osobou101) nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající
osobou,
_______________________________________
4)
§ 7 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
5)
Například § 3024 občanského zákoníku, § 5 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
101)
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích).“.
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2. V § 5 písmeno e) zní:
„e) nelegální prací
1. závislá práce81) vykonávaná fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah82),
2. práce vykonávaná cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo
bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu
se zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo
modrou kartou vydanými podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo
bez některé z těchto karet; to neplatí v případě výkonu jiné práce podle § 41 odst. 1 písm.
c) zákoníku práce, nebo
3. práce vykonávaná cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění
k pobytu na území České republiky, je-li podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky vyžadováno,“.
65

CELEX 32014L0066
3. V § 5 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně
poznámky pod čarou č. 102 zní:
„g) vnitropodnikovým převedením výkon závislé práce cizincem, který je držitelem karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k pobytu vnitropodnikově
převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, na území
České republiky na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty102)
1. v odštěpném závodu se sídlem na území České republiky, do něhož je cizinec
převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské
unie, k níž tento odštěpný závod náleží, nebo
2. v obchodní korporaci se sídlem na území České republiky, do níž je cizinec
převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské
unie, jež je vůči obchodní korporaci se sídlem na území České republiky ovládající
nebo ovládanou osobou101) nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou
ovládající osobou.
_____________
102)
§ 42k zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
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4. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:
„§ 5a
Za zaměstnání se pro účely § 87 odst. 1 a 2, § 89 odst. 4 a § 93 považuje
vnitropodnikové převedení.“.
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5. V § 8a odst. 1 písm. m) se slova „udělení povolení k trvalému nebo přechodnému“
nahrazují slovy „vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo povolení k trvalému“ a slova „, dohody
o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce“ se nahrazují slovy „na dobu určitou,
dohody o pracovní činnosti na dobu určitou nebo smlouvy o smlouvě budoucí, v níž se
strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou nebo dohodu
o pracovní činnosti na dobu určitou“.
6. V § 37a odst. 2 se věta druhá zrušuje.
7. V § 37a odst. 3 se věta druhá zrušuje.
8. V § 37a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Podmínkou pro zařazení volného pracovního místa do centrální evidence volných
pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo do centrální evidence
volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty je souhlas zaměstnavatele
a současně to, že je toto volné pracovní místo krajskou pobočkou Úřadu práce nabízeno
a zveřejněno alespoň po dobu 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce podle
odstavce 2.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
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9. V § 37a odst. 7 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene b) se tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
„c) na majetek tohoto zaměstnavatele byl na základě pravomocného rozhodnutí soudu
prohlášen konkurs a tento konkurs doposud nebyl zrušen, nebo
d) zaměstnavateli byla v posledních 3 měsících pravomocně uložena pokuta vyšší než
50 000 Kč za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů nebo
za porušení povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, jejichž dodržování kontroluje
Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce.“.
10.
V § 66 větě třetí se za slova „zaměstnanecká karta“ vkládají slova „, karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance“.
11.
V § 87 odst. 1 větě první a v § 102 odst. 1 větě první se slova „až r)“ nahrazují slovy
„až s) a v § 98a“.
12.
V § 87 odst. 1 větě první a druhé, § 93, § 98 úvodní části ustanovení, § 98a a v § 102
odst. 2 větě třetí se za slova „zaměstnanecká karta“ vkládají slova „, karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance“.
13.
V § 87 odst. 1 větě druhé se za slova „zaměstnaneckou kartu“ vkládají slova „, kartu
vnitropodnikově převedeného zaměstnance“.
14.
V § 89 odst. 1, § 89 odst. 3 větě první, § 93, § 102 odst. 1 větě první a v § 147c odst. 4
písm. h) a t) se za slova „zaměstnanecké karty“ vkládají slova „, karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance“.
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15.
V § 89 odst. 2 větě první se slova „povolení k pobytu“ nahrazují slovy „oprávnění
k pobytu“ a slova „vydané podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky“ se
zrušují a věta druhá se zrušuje.
16.

V § 89 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Za zaměstnání se pro účely odstavce 2 považuje i plnění úkolů vyplývajících
z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo
členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní korporace pro obchodní korporaci.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
17.
V § 89 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokud cizinec požádá o prodloužení
povolení k zaměstnání podle § 94, může být dále zaměstnáván v době od konce platnosti
svého povolení k zaměstnání do pravomocného rozhodnutí o prodloužení platnosti
povolení k zaměstnání.“.
18.
V § 89 odst. 5 se za slovo „podnikání“ vkládají slova „nebo povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem investování vydaných podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky“.
19.

V § 91 odst. 2 písmena a) a b) včetně poznámky pod čarou č. 103 znějí:

„a) pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se
strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti,
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b) doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání;
u regulovaného povolání doklady dokládající splnění podmínky podle jiného právního
předpisu103),
_______________
103)
Například zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
ve znění pozdějších předpisů.“.
CELEX 32014L0036
20.

V § 91 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí
podle odstavce 2 písm. a) musí obsahovat kromě povinných náležitostí stanovených
zákoníkem práce také dobu trvání základního pracovněprávního vztahu, výši mzdy, platu
nebo odměny, délku sjednané týdenní pracovní doby a výměru dovolené v souladu s právními
předpisy.“.
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21.
V § 94 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Platnost povolení k zaměstnání podle
§ 96, které bylo vydáno na dobu kratší než 6 měsíců, lze prodloužit, nejdéle však tak, aby
celková doba platnosti povolení k zaměstnání nepřekročila 6 měsíců v kterémkoli období
12 měsíců po sobě jdoucích.“.
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22.
V § 94 odst. 1 větě čtvrté se slova „podle § 96“ zrušují a na konci textu věty se
doplňují slova „; to neplatí v případě prodloužení povolení k zaměstnání podle § 95 a 97“.
23.
V § 94 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Žádost o prodloužení platnosti povolení
k zaměstnání vydaného podle § 96 obsahuje stejné náležitosti jako žádost o povolení
k zaměstnání podle § 96 odst. 3.“.
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24.
V § 95 odst. 3 větě druhé se slova „povolení k pobytu“ nahrazují slovy „oprávnění
k pobytu na území České republiky“.
25.

V § 95 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Splnění požadavků uvedených v § 91 odst. 4 se v případě vyslání cizince podle
odstavce 1 nevyžaduje.“.
26.

§ 96 zní:
„§ 96

(1) Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, že cizinec bude sezónním
zaměstnancem zaměstnávaným činností závislou na ročním období. Činnost závislá na ročním
období je činnost, která je vázána na určitou roční dobu podle opakující se události nebo typu
události na základě sezónních podmínek, v jejichž průběhu jsou potřeby, pokud jde o pracovní
sílu, podstatně větší než u běžného typu činností.
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(2) Povolení k zaměstnání podle odstavce 1 se vydává na dobu maximálně 6 měsíců
v kterémkoli období 12 měsíců po sobě jdoucích.
(3) Povolení k zaměstnání podle odstavce 1 může být vydáno pouze, pokud je
předložena pracovní smlouva na dobu určitou, dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou
nebo smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní
smlouvu na dobu určitou nebo dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou, obsahující
ustanovení, ze kterých jednoznačně vyplývá, že měsíční mzda, plat nebo odměna cizince
nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy; týdenní pracovní doba musí
v každém z obou základních pracovněprávních vztahů činit nejméně 15 hodin. V případě
zaměstnání na další pracovní pozici se splnění podmínky týdenní pracovní doby v rozsahu
nejméně 15 hodin, za současného trvání základního pracovněprávního vztahu podle věty
první, nevyžaduje.
(4) Jestliže krajská pobočka Úřadu práce vydá povolení k zaměstnání podle odstavce 1,
poskytne cizinci také písemnou informaci o právech a povinnostech sezónního zaměstnance
včetně informace o postupu při podávání stížnosti pro porušení pracovněprávních předpisů.
(5) Seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období podle
odstavce 1, stanoví ministerstvo vyhláškou.“.
CELEX 32014L0036
27.
V § 98 písm. b) se slova „, pokud je vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž
ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, zaručena vzájemnost“
zrušují.
28.
V § 98 se na konci písmene p) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene r) se tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:
„s) který je držitelem povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného
jiným členským státem Evropské unie a je vnitropodnikově převedený na území České
republiky na dobu nepřesahující 90 dnů v kterémkoliv období 180 dnů, nebo
t) jehož výkon práce na území České republiky je v zájmu České republiky.“.
CELEX 32014L0066
29.

§ 99 zní:
„§ 99

Povolení k zaměstnání nelze vydat cizinci,
a) který v České republice požádal o udělení mezinárodní ochrany, a to po dobu 6 měsíců
ode dne podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany,
b) který nesplňuje některou z podmínek stanovených tímto zákonem pro vydání povolení
k zaměstnání,
c) jehož dokumenty předložené podle § 91 byly získány podvodným způsobem, padělány,
pozměněny nebo v nich byly uvedeny nepravdivé údaje,
d) jehož zaměstnavateli byla v období 4 měsíců předcházejících podání žádosti o vydání
povolení k zaměstnání pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce,
e) jehož zaměstnavateli byla v období 3 měsíců předcházejících podání žádosti o vydání
povolení k zaměstnání pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 000 Kč za porušení
povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů nebo za porušení povinnosti vyplývající
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z jiných právních předpisů, jejichž dodržování kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo
oblastní inspektorát práce, nebo
f) na majetek jehož zaměstnavatele byl na základě pravomocného rozhodnutí soudu prohlášen
konkurs a tento konkurs doposud nebyl zrušen.“.
CELEX 32014L0036
30.
V § 100 odst. 1 písm. d) se slova „za účelem zaměstnání“ nahrazují slovy „na území
České republiky“.
31.
V § 100 odst. 2 se slovo „může“ zrušuje a slovo „odejmout“ se nahrazuje slovem
„odejme“.
CELEX 32014L0036
32.
V § 126 odst. 4 větě první se za slova „zaměstnaneckou kartou“ vkládají slova
„, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance, povolením k pobytu vnitropodnikově
převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie“.
33.
V § 147c odst. 4 písm. h) se za slovo „pobytu“ vkládají slova „na území České
republiky“.
Čl. XIII
Přechodná ustanovení
1. Řízení o vydání povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty nebo modré karty
anebo řízení o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty nebo modré
karty pravomocně neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Řízení o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání podle § 96 zákona
č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna školského zákona
Čl. XIV
V § 183b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 343/2007 Sb. a zákona
č. 427/2010 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e),
které včetně poznámky pod čarou č. 62 zní:
„e) osoba, které byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie
povolen pobyt za účelem sezónního zaměstnání62).
________
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62)

Čl. 23 odst. 1 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU
ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí
za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci.“.

CELEX 32014L0036

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XV
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb.,
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb.,
zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb.,
zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb.,
zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,
zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb.,
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb.,
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona
č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb.,
zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb.,
zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb.,
zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona
č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb.,
zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb.,
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb.,
zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona
č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb.,
zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
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č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb.,
zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb.,
zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., se
mění takto:
1. Položka 116 včetně poznámky pod čarou č. 66a zní:
„Položka 116
1. Přijetí žádosti o vydání
a) povolení k pobytu cizinci
b) povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let
c) povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území
2. Vydání průkazu o
a) povolení k pobytu cizinci
b) povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let
c) povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území
3. Přijetí žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu
a) o povolení k pobytu
b) o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let
c) o povolení k pobytu za účelem trvalého pobytu nebo
průkazu o povolení k pobytu azylanta
d) o povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území,
průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové
ochrany nebo průkazu o povolení k pobytu cizince
požívajícího dočasné ochrany
4. Prodloužení doby platnosti průkazu
a) o povolení k pobytu
b) o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let
c) o povolení k pobytu za účelem trvalého pobytu nebo
průkazu o povolení k pobytu azylanta
d) o povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území,
průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové
ochrany nebo průkazu o povolení k pobytu cizince
požívajícího dočasné ochrany
5. Změna v průkazu o povolení k pobytu
6. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz
poškozený, zničený, ztracený anebo odcizený nebo
jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční
7. Vydání průkazu o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let
náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený anebo
odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční
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Kč
Kč
Kč

1 500
700
300

Kč
Kč
Kč

1 000
300
200

Kč
Kč

1 500
700

Kč

1 500

Kč

700

Kč
Kč

1 000
300

Kč

1 000

Kč
Kč

300
1 000

Kč

4 000

Kč

2 500

8. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz
poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, jde-li o občana
- Evropské unie,
- státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském
prostoru, nebo
- státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou
s Evropskou unií,
a jeho rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnost
9. Vydání průkazu o povolení k pobytu s dodatečným přiznáním
právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta
v Evropském společenství na území České republiky
10. Přidělení rodného čísla cizinci
Osvobození

Kč

100

Kč
Kč

500
1 000

1. Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b), bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 písm. a) až c),
bodu 4 písm. a) až c), bodu 5 a bodu 10 této položky je osvobozen občan Evropské unie,
občan státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo občan státu,
který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, jakož i jejich rodinní
příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvobození se nevztahuje na rodinné
příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států a pokud zpoplatňované úkony
nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských
států Evropské unie.
2. Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b) a bodu 2 písm. a) a b) této položky je
osvobozen cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
ochrany na území podle zvláštního právního předpisu66a), a od poplatku podle bodu 3 písm. a)
a b), bodu 4 písm. a) a b), bodu 5 a bodu 10 této položky je osvobozen cizinec, kterému již
takové povolení bylo vydáno.
Zmocnění

1. Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit o 50% poplatek
podle bodu 3 písm. c) a d), bodu 4 písm. c) a d) a bodu 5 této položky, a to na žádost azylanta,
osoby požívající doplňkové ochrany nebo cizince požívajícího dočasné ochrany.
2. Správní úřad může na žádost azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo
cizince požívajícího dočasné ochrany, který bez vlastního zavinění pozbyl průkaz o povolení
k pobytu, snížit poplatek podle bodů 6 a 7 této položky o 50 %.
Předmětem poplatku není
1. První vydání průkazu o povolení k pobytu z moci úřední při dovršení 15 let věku
cizince, kterému byl povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo bylo vydáno potvrzení
o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.
2. První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta, průkazu o povolení k pobytu
osoby požívající doplňkové ochrany nebo průkazu o povolení k pobytu cizince požívajícího
dočasné ochrany.
3. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní úřad
uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou, anebo jehož certifikát pravosti
byl zneplatněn.
73

4. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, jehož nosič dat
s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji
nebyla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit
poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.
5. Přidělení rodného čísla cizinci při jeho narození a vydání rodného listu na území
České republiky.
Poznámky
1. Poplatek podle bodů 6 a 7 této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání
průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území.
2. Povolením k pobytu podle bodů 1 a 2 této položky se pro účely tohoto zákona
rozumí povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu.
3. Poplatek podle bodu 9 této položky se vybírá, jde-li o vydání nového průkazu
o povolení k pobytu v souvislosti s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě
pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky. Poplatek podle
této položky se dále vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, občana
státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo o občana státu,
který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, který sám není občanem
některého z těchto států, pokud mu již bylo vydáno povolení k pobytu na území České
republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států
Evropské unie a žádá o vydání dalšího průkazu o povolení k pobytu.
____________
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

66a)

2. V položce 144A části Osvobození se doplňuje bod 5, který zní:
„5. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žadatelé o vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti
nejméně jednou uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem sezónního zaměstnání,
a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku
porušení povinnosti zaměstnavatele.“.
CELEX 32014L0036
Čl. XVI
Přechodné ustanovení
Byla-li žádost o povolení k pobytu cizince nebo žádost o prodloužení doby platnosti
průkazu o povolení k pobytu podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá
vydání povolení k pobytu cizince a prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu
správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
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ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o sociálních službách
Čl. XVII
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona
č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb.,
zákona č. 384/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona
č. 101/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb. a zákona č. 189/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu a), pokud mu byla vydána pobytová karta
rodinného příslušníka občana Evropské unie podle zvláštního právního předpisu3),“.
2. V § 4 odst. 1 se za písmeno m) vkládají nová písmena n) až p), která včetně poznámek
pod čarou č. 65 až 68 znějí:
„n) cizinec, kterému bylo vydáno krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání65) nebo
vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání66),
o) cizinec, kterému byla vydána karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance67) nebo
karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie68),
a je převeden do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území České
republiky,
p) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu o), pokud mu bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu62),
____________
65)
§ 21 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
66)
§ 32 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
67)
§ 42k zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
68)
§ 42m zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
CELEX 32014L0036
CELEX 32014L0066
3. V § 4 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „písmenu j)“ nahrazují slovy „písmenech
j), n) a o)“.
4. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova „v odstavci 1“ vkládají slova „, s výjimkou osob
uvedených v písmenech n) až p)“.
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ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákoníku práce
Čl. XVIII
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona
č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,
zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona
č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb.,
zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č…/2016 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008
o agenturním zaměstnávání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách
vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti.“.
CELEX 32008L0104
CELEX 32014L0066
2. V § 319 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 115 zní:
„(4) Ustanovení odstavce 1 a odstavce 2 věty první platí obdobně, jde-li o cizince, který
je držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance115) a cizince uvedeného v § 98
písm. s) zákona o zaměstnanosti. Pro odměňování cizinců uvedených ve větě první platí § 43a
odst. 6 obdobně.
____________
115)
§ 3 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti.“.
CELEX 32014L0066

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o Policii České republiky
Čl. XIX
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V § 27 odst. 2 větě druhé zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, se slova
„nebo sdělení o zahájení řízení o správním vyhoštění“ zrušují.
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ČÁST SEDMNÁCTÁ
Zrušovací ustanovení
Čl. XX
Vyhláška č. 348/2008 Sb., o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely
získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky, se zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XXI
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I
bodu 164, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, a čl. I bodu 181, který nabývá
účinnosti prvním dnem třináctého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. Obecná část:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony, se předkládá zejména z důvodu zajištění transpozice směrnic:
1.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014
o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako
sezónní pracovníci.
2.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014
o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci
společnosti.
Transpoziční lhůta je pro směrnice stanovena na 30. září 2016, resp. 29. listopadu 2016.

K dosažení souladu právního řádu České republiky s těmito směrnicemi přistoupilo
Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí k novele zákona
o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), zákona
o zaměstnanosti a dalších zákonů upravujících práva dotčených kategorií cizinců vyplývající
z výše uvedených směrnic.

Návrh zákona obsahuje dále zejména následující tematické okruhy:
1.
V zákoně o pobytu cizinců se upravuje nový druh pobytového oprávnění určeného
pro zahraniční investory (povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování). Účelem
této změny je nastavení příznivějších podmínek pro zahraniční podnikatele, kteří hodlají
podnikat a investovat na území České republiky a zároveň posílení principu, podle něhož by
podnikání cizinců na území ČR mělo být pro stát, případně jeho územní celky přínosem.
2.
Navrhuje se rozšíření odchylek v úpravě správního řízení ve věcech vstupu a pobytu
cizinců od správního řádu s cílem posílit bezpečnostní prvky migračního procesu
a mechanismy zamezující zneužívání některých ustanovení zákona o pobytu cizinců.
3.
Navrhuje se zpřesnění podmínek přechodného pobytu rodinného příslušníka občana
Evropské unie.
V dalším textu jsou výše zmíněné tematické okruhy označovány jako „Transpozice směrnic
Evropské unie“, „Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování“, „Posílení
bezpečnostních aspektů migračního procesu“ a „Přechodný pobyt rodinných příslušníků
občanů EU“.
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Zhodnocení platného právního stavu
a) zákon o pobytu cizinců
Transpozice směrnic Evropské unie
Zákon o pobytu cizinců v současné době nezná pobytové oprávnění za účelem sezónního
zaměstnání, ani za účelem převedení v rámci společnosti. Z důvodu závazků vyplývajících
pro Českou republiku z členství v Evropské unii je nutné obě směrnice transponovat
do národní právní úpravy. V případě nezapracování požadavků vyplývajících ze směrnic
v transpoziční lhůtě by České republice hrozilo řízení o porušení smlouvy dle čl. 258 a násl.
Smlouvy o fungování Evropské unie, a to včetně případného uložení sankcí. Z tohoto důvodu
se do zákona o pobytu cizinců vkládají nová pravidla v oblasti vstupu a pobytu cizinců
za účelem sezónního zaměstnání a převedení v rámci společnosti.
Za účelem řádné transpozice směrnice 2014/66/EU se do zákona o pobytu cizinců zavádí
nový institut - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Kartou vnitropodnikově
převedeného zaměstnance se rozumí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání
opravňující cizince k pobytu na území delšímu než 90 dnů a k výkonu zaměstnání na pozici
manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení.
Vnitropodnikovým převedením se přitom pro účely zákona o pobytu cizinců rozumí dočasné
převedení cizince v rámci obchodní korporace se sídlem mimo území Evropské unie do jejího
odštěpného závodu se sídlem na území, anebo z obchodní korporace se sídlem mimo území
Evropské unie, do obchodní korporace se sídlem na území, která je vůči obchodní korporaci
se sídlem mimo území Evropské unie, ovládající nebo ovládanou osobou nebo jsou obě tyto
obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou (za předpokladu, že během převedení
má cizinec nadále uzavřenou pracovní smlouvu s tou obchodní korporací, z níž je na území
převeden).
Za účelem řádné transpozice směrnice 2014/36/EU se do zákona o pobytu cizinců vkládá
nový institut – vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání. Jedná se
o speciální druh dlouhodobého víza s několika odchylkami od úpravy dlouhodobých víz
vydávaných za jiným účelem. Jednou z těchto odchylek je například doba platnosti tohoto
víza, které bude vydáváno maximálně na 6 měsíců. Tato a další odchylky od režimu
dlouhodobých víz je způsobena specifickou povahou sezónního zaměstnání a potřebou dostát
závazkům, které pro Českou republiku vyplývají z výše uvedené směrnice.
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
Stávající zákon o pobytu cizinců upravuje postup pro vstup a pobyt za účelem podnikání tak,
že cizinec, který hodlá v České republice pobývat za účelem podnikání déle než 90 dnů, musí
požádat o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za tímto účelem a kromě obecných náležitostí
žádosti, jako je např. cestovní doklad nebo doklad o zajištění ubytování, musí prokázat
požadovaný účel pobytu, tedy doložit oprávnění k podnikání (nejčastěji např. tzv. předběžný
výpis z živnostenského rejstříku). V případě prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému
pobytu jsou pak již předkládány i další náležitosti, jako např. doklad o tzv. úhrnném měsíčním
příjmu cizince a s ním společně posuzovaných osob nebo potvrzení finančního úřadu
a okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že cizinec nemá nedoplatky.
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S ohledem na ekonomickou diplomacii i plány v oblasti exportní politiky či proinvestiční
politiky je třeba nastavit flexibilní a vstřícné podmínky pro vstup investorů do České
republiky, a to i vzhledem k jednomu ze závazků z Programového prohlášení vlády ze dne 14.
února 2014 (bod 3.5). V současné podobě zákon o pobytu cizinců vůbec nezohledňuje, zda
cizinec hodlá vstoupit na území České republiky s cílem uskutečnit významnou investici.
Nově zavedené pobytové oprávnění má tedy napravit tento nedostatek a nabídnout
zahraničním investorům výhodnější speciální úpravu oproti obecné úpravě vstupu a pobytu
za účelem podnikání.
Posílení bezpečnostních aspektů migračního procesu
Současná právní úprava migračního procesu, s výjimkou řízení o udělení krátkodobého
a dlouhodobého víza, vychází z obecných pravidel správního řízení stanovených správním
řádem. Již dnes jsou v zákoně o pobytu cizinců upraveny některé odchylky od obecné úpravy
správního řízení i ve vztahu k řízení ve věcech povolení k pobytu cizinců. Dlouhodobá praxe
však ukazuje, že toto pojetí správního řízení ve věcech pobytu cizinců není udržitelné, neboť
v dnešní úpravě nejsou dostatečně reflektována specifika, která jsou s řízením ve věcech
pobytu cizinců spojena. Je tedy třeba promítnout tyto odlišnosti do speciální právní úpravy
s cílem zejména posílit bezpečnostní aspekty správního řízení týkajícího se pobytu cizinců.
S tím je spojena i snaha o snížení četnosti zneužívání stávajících procesních pravidel
vycházejících ve své většině ze správního řádu, aby nedocházelo k setrvání cizinců na území,
aniž by splňovali podmínky pro pobyt. Stávající procesní pravidla správního řízení ve věcech
pobytu cizinců jsou nadto ovládána nadměrnou administrativou, která zatěžuje jak správní
orgán, tak i cizince, kteří jsou účastníky daného správního řízení.
Přechodný pobyt rodinných příslušníků občanů Evropské unie
Doposud byla stanovena povinnost rodinného příslušníka občana Evropské unie, aby požádal
o vydání povolení k přechodnému pobytu, pokud hodlá na území pobývat společně s občanem
Evropské unie po dobu delší než 3 měsíce. Toto povolení k přechodnému pobytu se vydává
formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie.
Podle směrnice 2004/38/ES a související judikatury Soudního dvora EU však nemá rodinný
příslušník občana EU povinnost „pobývat společně s občanem EU“. Směrnice i judikatura
mluví v této souvislosti o následování či doprovázení občana EU. Navíc výraz „pobývat“
užívá zákon o pobytu cizinců v poněkud jiném významu, jako například tehdy, když
pro „nepobývání“ na území po dobu delší než 2 po sobě jdoucí roky umožňuje zrušit povolení
k trvalému pobytu [§ 87l odst. 1 písm. d)]. Nepobývání (či pobývání) na území nelze
po rodinném příslušníkovi občana EU vyžadovat, pokud plní funkci, o niž Soudní dvůr EU
jeho právo na pobyt opírá, tedy umožnění občanovi EU vykonávat jeho práva daná volným
pohybem osob, což je shrnuto výrazy „doprovázet“ a „následovat“. Požadavek
na doprovázení či následování občana EU v § 87b odst. 1 je v každém případě třeba vykládat
ve smyslu směrnice i judikatury Soudního dvora tak, že zahrnuje i ty kategorie osob, které se
rodinnými příslušníky stanou až za jejich pobytu na území (viz např. rozsudek Soudního
dvora EU ze dne 25. 7. 2008 ve věci C-127/08 Metock, odst. 93 a n. a rovněž § 87b odst. 2,
který se vztahuje i na cizince, kteří se stanou rodinnými příslušníky občana EU až v průběhu
pobytu na území).
Předchozí požadavek společného pobytu na území se tedy v souladu se směrnicí 2004/38/ES
nahrazuje požadavkem, aby rodinný příslušník občana Evropské unie na území České
republiky doprovázel nebo následoval. Nejedná se přitom o věcnou změnu zákona či změnu
podmínek pro pobyt rodinných příslušníků občanů EU, ale pouze zpřesnění užívané
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terminologie tak, aby lépe korespondovala s terminologií používanou ve směrnici 2004/38/ES
(viz zejména čl. 3 odst. 1).
Proto se navrhuje v návaznosti na příslušná ustanovení směrnice 2004/38/ES zpřesnit úpravu
pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie po dobu delší než 3 měsíce tak, aby
vnitrostátní úprava lépe odpovídala znění a účelu této směrnice.
b) občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.)
Stávající právní stav v měněné oblasti neodpovídá směrnici 2014/36/EU. Ta ukládá členským
státům povinnost zajistit, aby se třetí strany, mající oprávněný zájem na zajištění dodržování
této směrnice, mohly se souhlasem sezónního zaměstnance jeho jménem, nebo na jeho
podporu účastnit jakéhokoli správního nebo občanskoprávního řízení, s výjimkou postupů
a rozhodnutí týkajících se krátkodobých víz.
c) zákon o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.), zákon o sociálně-právní ochraně
dětí (zákon č. 359/1999 Sb.), zákon o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.)
Kategorie osob definovaných směrnicemi 2014/36/EU a 2014/66/EU dosud nejsou
vyjmenovanými kategoriemi oprávněných osob v zákoně o státní sociální podpoře, v zákoně
o sociálně-právní ochraně dětí a v zákoně o sociálních službách. Tyto kategorie osob tak
nemohou uplatňovat právo na rovnost nakládání v oblastech sociálního zabezpečení, které je
vyžadováno výše uvedenými směrnicemi.
d) soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb.)
Stávající právní stav v měněné oblasti neodpovídá směrnici 2014/36/EU. Ta ukládá členským
státům, povinnost zajistit, aby se třetí strany, mající oprávněný zájem na zajištění dodržování
této směrnice, mohly se souhlasem sezónního zaměstnance jeho jménem, nebo na jeho
podporu účastnit jakéhokoli správního nebo občanskoprávního řízení, s výjimkou postupů
a rozhodnutí týkajících se krátkodobých víz.
e) zákon o uznávání odborné kvalifikace (zákon č. 18/2004 Sb.)
Stávající právní stav v měněné oblasti neodpovídá požadavkům na rovné zacházení na úseku
uznávání odborných kvalifikací vyplývajícím ze směrnic 2014/36/EU a 2014/66/EU.
f) zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.)
Zákon o zaměstnanosti v současné době upravuje sezónní zaměstnání v ustanovení § 96.
Podle zmíněného ustanovení se povolení k zaměstnání vyžaduje v případě, že cizinec bude
sezónním zaměstnancem zaměstnávaným činnostmi závislými na střídání ročních období,
avšak nejdéle na dobu 6 měsíců v kalendářním roce, pokud mezi jednotlivými zaměstnáními
na území České republiky uplyne doba nejméně 6 měsíců. Povolení k zaměstnání cizince
vydává krajská pobočka Úřadu práce České republiky, povolení k pobytu vydává
Ministerstvo vnitra. Za cizince se pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle
zákona o zaměstnanosti nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník a rodinný
příslušník občana České republiky.
Pokud jde o vnitropodnikové převedení zaměstnanců, resp. jejich mobilitu v rámci členských
států Evropské unie, vyplývající ze směrnice 2014/66/EU, z hlediska zákona o zaměstnanosti
se bude jednat o nový druh povolení k pobytu a práci, který zatím není zákonem
o zaměstnanosti upraven. V platné právní úpravě není vymezena zvláštní kategorie
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„vnitropodnikově převedení zaměstnanci“, jejich působení v České republice je nyní
umožněno na základě vyslání podle § 95 zákona o zaměstnanosti.
g) zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (zákon
č. 561/2004 Sb.)
Stávající právní stav v měněné oblasti neodpovídá požadavkům na rovné zacházení
vyplývajícím ze směrnic 2014/36/EU a 2014/66/EU.
h) zákon o správních poplatcích (zákon č. 634/2004 Sb.)
Stávající stav zákona neumožňuje osvobození od poplatku pro žadatele o vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem zaměstnání, kteří již v minulosti na území za stejným účelem pobývali
a splňovali všechna kritéria a podmínky.
i) zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.)
Pokud jde o zákoník práce, stávající § 319 stanoví, že se ve vyjmenovaných případech
na zaměstnance zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslané k výkonu
práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky vztahuje úprava
České republiky, aniž by stejný standard přiznával i cizincům, kteří jsou držiteli karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance, jak požaduje čl. 18 odst. 1 směrnice 2014/66/EU.
j) zákon o azylu (zákon č. 325/1999 Sb.)
Zákon o azylu prošel výraznou novelizací zákonem č. 314/2015 Sb., tato novela však
nedokonale adresovala všechny změny, které vyvolala zejména změna obsahu termínu
„žadatel o udělení mezinárodní ochrany“, toto přineslo potřebu prodloužit i některé lhůty
a zpružnit ustanovení o dobrovolných návratech.
k) zákon o matrikách, jménu a příjmení (zákon č. 301/2000 Sb.)
V současné době zákon o matrikách umožňuje cizincům požádat orgány České republiky
po změně pohlaví o provedení změny jména a příjmení pouze v případě, že jim byl udělen
trvalý pobyt, dotýká se to tak pouze azylantů a osob s trvalým pobytem podle zákona
o pobytu cizinců. Vyloučeny jsou osoby, kterým byla podle zákona o azylu udělena
doplňková ochrana. Toto vyloučení se nejeví jako důvodné.
Hlavní principy navrhované právní úpravy a odůvodnění její nezbytnosti
Transpozice směrnic Evropské unie
Politika Unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí vychází ze společného právního rámce
zakotveného primárním právem Unie. Vstup Smlouvy o Evropské unii v platnost
dne 1. listopadu 1993 znamenal zásadní změny pro oblasti justice a vnitřních věcí.
Další zásadní moment přineslo schválení Amsterodamské smlouvy a její vstup v platnost
dne 1. května 1999. Smlouvou o Evropské unii poprvé došlo k právnímu zakotvení oblastí
azylu a migrace do primárního evropského práva a zároveň k rozšíření dosavadního chápání
pojmu acquis communautaire o nové právní nástroje a rovněž o některé věcné a organizační
instrumenty. Důležité legislativní opatření v oblastech justice a vnitřních věcí přinesl Protokol
o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, který tvoří přílohu
k Amsterodamské smlouvě. Poslední zásadní změny pro oblast azylu a migrace znamenalo
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schválení Lisabonské smlouvy v roce 2009, která do oblasti společných politik začlenila
problematiku integrace a zjednodušila přijímání právních předpisů v oblasti legální migrace.
Konkrétně začalo být směřování politiky Unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí
určováno 5letými všeobecnými programy přijatými Evropskou radou. V roce 2004 vypršel
první všeobecný program přijatý v roce 1999 v Tampere. Po něm následoval Haagský
program1, jehož prováděcí nástroj, tzv. akční plán, uložil orgánům Unie předložit Plán
politiky v oblasti legální migrace.
Na základě Plánu politiky legální migrace ze dne 21. prosince 2005 Evropská komise
stanovila následující legislativní cíle pro období let 2006 až 2009:
-

-

návrh obecné rámcové směrnice, která by upravovala jednotnou žádost o vydání
povolení k pobytu a pracovního povolení; hlavním cílem směrnice mělo být zajištění
společného rámce práv pro příslušníky třetích zemí legálně pracující v členském státě;
balíček norem upravujících vstup a podmínky zaměstnání vybraných kategorií
ekonomických migrantů: vysoce kvalifikovaných pracovníků, sezónních pracovníků,
vnitropodnikově převáděných pracovníků (klíčový personál a specialisté)
a praktikantů (stážistů) odměňovaných mzdou.

V současné době již byly přijaty a do českého právního řádu transponovány směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup
a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou
kvalifikaci (dále jen „směrnice 2009/50/ES“) a směrnice Evropského parlamentu a Rady
2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné
povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí
a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém
členském státě (dále jen „směrnice 2011/98/EU“).
V roce 2014 byly přijaty další 2 směrnice. Jednalo se o směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních
příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci (dále jen
„směrnice 2014/36/EU“) a o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne
15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí
na základě převedení v rámci společnosti (dále jen „směrnice 2014/66/EU“). Členské státy
Evropské unie mají lhůtu do 30. září 2016, resp. 29. listopadu 2016, aby uvedly v účinnost
právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s těmito směrnicemi.
Směrnice 2014/36/EU má přispět k účinnému řízení migračních toků pro konkrétní kategorii
sezónní dočasné migrace a k zajištění uspokojivých pracovních a životních podmínek
sezónních zaměstnanců stanovením spravedlivých a transparentních pravidel pro přijetí
a pobyt a vymezením práv sezónních zaměstnanců při současném poskytnutí stimulů a záruk,
jejichž cílem je zabránit překračování délky pobytu nebo tomu, aby se dočasný pobyt stal
trvalým. Pravidla stanovená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES
o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně
pobývajících státních příslušníků třetích zemí by současně měla přispět k tomu, aby se
z takového dočasného pobytu nestal pobyt nepovolený.
Cílem směrnice 2014/66/EU je usnadnění mobility osob převedených v rámci společnosti
uvnitř Unie a omezení administrativní zátěže spojené s jejich pracovním zařazováním
1

HAAGSKÝ PROGRAM: POSÍLENÍ SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA V EVROPSKÉ UNII, Úřední
věstník Evropské Unie 2005/C 53/01.
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v některých členských státech. Za tímto účelem směrnice stanoví zvláštní režim mobility
uvnitř Evropské unie, v němž je držitel platného povolení pro osobu převedenou v rámci
společnosti vydaného některým členským státem oprávněn vstupovat, pobývat a pracovat
na území jednoho či více dalších členských států.
Česká republika ctí a plně respektuje závazky, které pro ni vyplývají z unijního práva. Jedním
z těchto závazků je i povinnost uvést český právní řád do souladu s oběma výše uvedenými
směrnicemi. Navrhovaná novelizace zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, tak realizuje povinnost transpozice výše
uvedených směrnic a zavádí do národní právní úpravy 2 nová pobytová oprávnění
pro tzv. sezónní zaměstnance a pro osoby převedené v rámci společnosti.
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
Základním cílem nové úpravy je nastavení příznivějších podmínek pro zahraniční
podnikatele, kteří hodlají podnikat a investovat na území České republiky a zároveň posílení
principu, podle něhož by podnikání cizinců na území ČR mělo být pro stát, případně jeho
územní celky, přínosem. Žadatelé, kteří prokážou relevantní přínos jejich podnikání
pro Českou republiku, budou mít zvýhodněný přístup ke vstupu a pobytu na jejím území.
Základní podmínkou bude doložení tzv. významné investice na území. Realizace této
investice pak bude následně posuzována při prodlužování doby platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování. Nově zavedený institut je motivován snahou
vytvořit prostředí vstřícné k potencionálním investorům a podpořit tak příliv přímých
zahraničních investic a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování bude existovat nezávisle na vízu
za účelem podnikání a navazujícím povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
podnikání. Podmínkou pro vydání víza za účelem podnikání (resp. povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem podnikání) není na rozdíl od povolení za účelem investování uskutečnění
tzv. významné investice na území. Tato víza budou vydávána za v zásadě stejných podmínek
jako doposud.
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování bude obdobně jako
např. zaměstnanecká karta nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydáváno
přímo na dobu uskutečnění tzv. významné investice (maximálně až na 2 roky), aniž by
bylo nejprve nutné pobývat na území na základě dlouhodobého víza. Cizinec žádající
o toto povolení nebude rovněž muset dokládat některé náležitosti, jako je doklad o ubytování
na území nebo zajištění prostředků k pobytu na území. Zmírnění se bude týkat i pravidel
pro sloučení rodiny držitele tohoto povolení a jeho rodinných příslušníků. Žádost o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s držitelem povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování bude vyřízena v kratší než standardní lhůtě,
a to ve lhůtě 90 dnů. Samotná lhůta pro rozhodnutí o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem investování je zkrácena na 30 dní (ve zvlášť složitých případech ji lze
prodloužit na 60 dnů) a je tedy podstatně kratší než 90denní lhůta pro rozhodnutí o udělení
dlouhodobého víza za účelem podnikání.
S ohledem na primární zaměření tohoto institutu je základní podmínkou nezbytnost
prokázání tzv. významné investice. Složky této investice kumulativně tvoří jednak
investování peněžních prostředků a vytvoření stanoveného počtu pracovních míst (co se
rozumí novým pracovním místem, stanoví přímo zákon, přičemž se požaduje i zachování
tohoto pracovního místa po určitou dobu). Rozsah investice (tedy výše peněžních prostředků a
odpovídající počet pracovních míst) je s ohledem na potřebu mít možnost aktivně reagovat na
aktuální vývoj ekonomické situace České republiky ponechán úpravě podzákonného předpisu,
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tj. nařízení vlády. Investice se tedy považuje za významnou, jsou-li naplněny předpoklady
stanovené nařízením vlády. Splnění této podmínky ověřuje ve svém vyjádření Ministerstvo
průmyslu a obchodu.
Žadatel bude dále povinen předložit podnikatelský záměr, který je věrohodný, proveditelný.
Významná investice má být zároveň přínosem pro Českou republiku jako celek či pro její
jednotlivé kraje či obce.
Věrohodnost a proveditelnost záměru bude přitom třeba zhodnotit jednak z hlediska toho, zda
je konkrétní osoba či obchodní korporace reálně schopná svému podnikatelskému záměru
dostát, i z hlediska toho, zda je daný podnikatelský záměr proveditelný v tuzemském
prostředí. V rámci posouzení věrohodnosti a proveditelnosti záměru se tak budou hodnotit
kritéria jako je např. technologické řešení záměru, způsob jeho financování; při hodnocení
přínosu záměru se zhodnotí například, v jakém sektoru ekonomiky má být záměr proveden,
oblast, ve které má být proveden (z hlediska vlivu na zaměstnanost) apod. Podnikatelský
záměr musí v každém případě obsahovat konkrétní údaje o době jeho uskutečnění a popis
významné investice, ze kterého bude vyplývat rozsah a způsob investování na území.
S ohledem na působnost Ministerstva vnitra je i v případě posuzování věrohodnosti,
proveditelnosti a přínosu podnikatelského záměru třeba vycházet z podkladu, kterým bude
vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu.
Zákon stanoví i další podmínky pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování jako je doložení oprávnění k podnikání, disponování peněžními prostředky
pro uskutečnění významné investice na příslušném účtu či bezdlužnost.
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování může být vydáno rovněž cizinci,
který je společníkem, statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo
prokuristou obchodní korporace. Podmínkou pro pobyt této kategorie osob je především
prokázání skutečnosti, že jejich činnost na území bude mít podstatný vliv na podnikání
obchodní korporace. Pro posouzení splnění této podmínky bude třeba opět vycházet
z vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu. Cizinec, který bude žádat o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování pouze z pozice společníka (a nikoli zároveň
statutárního orgánu) obchodní korporace, bude vedle splnění podmínky podstatného
ovlivňování chodu korporace povinen prokázat, že jeho podíl v této obchodní korporaci
dosahuje minimální výše podílu stanovené nařízením vlády. Splnění podmínek pro vydání
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, které jinak musí splnit cizinec
jakožto fyzická osoba, je logicky požadováno po obchodní korporaci, v níž je cizinec
statutárním orgánem nebo jeho členem anebo jejímž je prokuristou nebo společníkem.
Posílení bezpečnostních aspektů migračního procesu
Na své 26. schůzi dne 15. ledna 2015 Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky usnesením č. 113 mimo jiné požádal vládu o posílení
bezpečnostních prvků migračního procesu. Usnesení výboru v této části bylo mimo jiné
výsledkem diskuse o současné situaci v České republice v oblasti migrace i určitou „ozvěnou“
teroristických útoků ve Francii z počátku ledna 2015.
V návaznosti na výše uvedené zpracovalo Ministerstvo vnitra (dále též jen „ministerstvo“)
návrh možných legislativních změn především v oblasti správního řízení ve věcech vstupu
a pobytu cizinců s cílem posílit bezpečnostní prvky migračního procesu i mechanismy
zamezující zneužívání některých ustanovení zákona o pobytu cizinců.
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S ohledem na specifika správního řízení ve věcech pobytu cizinců se ukázalo jako nutné
posílit odchylky právní úpravy správního řízení ve věcech pobytu cizinců od obecné úpravy
správního řádu. Uvedené má vést právě k zmíněnému posílení bezpečnostních aspektů
správního řízení a minimalizaci zneužívání stávajících procesních pravidel.
Přechodný pobyt rodinných příslušníků občanů Evropské unie
Doposud byla stanovena povinnost rodinného příslušníka občana Evropské unie, aby požádal
o vydání povolení k přechodnému pobytu, pokud hodlá na území pobývat společně s občanem
Evropské unie po dobu delší než 3 měsíce. Toto povolení k přechodnému pobytu se vydává
formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie.
Podle směrnice 2004/38/ES a související judikatury Soudního dvora EU však nemá rodinný
příslušník občana EU povinnost „pobývat společně s občanem EU“. Směrnice i judikatura
mluví v této souvislosti o následování či doprovázení občana EU. Navíc výraz „pobývat“
užívá zákon o pobytu cizinců v poněkud jiném významu, jako například tehdy, když
pro „nepobývání“ na území po dobu delší než 2 po sobě jdoucí roky umožňuje zrušit povolení
k trvalému pobytu (§ 87l odst. 1 písm. d)). Nepobývání (či pobývání) na území nelze
po rodinném příslušníkovi občana EU vyžadovat, pokud plní funkci, o niž Soudní dvůr EU
jeho právo na pobyt opírá, tedy umožnění občanovi EU vykonávat jeho práva daná volným
pohybem osob, což je shrnuto výrazy „doprovázet“ a „následovat“.
Proto se navrhuje v návaznosti na příslušná ustanovení směrnice 2004/38/ES a související
judikaturu Soudního dvora EU zpřesnit úpravu pobytu rodinného příslušníka občana
Evropské unie po dobu delší než 3 měsíce tak, aby vnitrostátní úprava lépe odpovídala znění
a účelu této směrnice.
Navrhovaná úprava zpřesňuje podmínky, za kterých je rodinný příslušník občana Evropské
unie oprávněn pobývat na území tak, že se ve smyslu čl. 3 směrnice 2004/38/ES nahrazuje
požadavek společného pobytu na území požadavkem, aby rodinný příslušník občana
Evropské unie na území České republiky doprovázel nebo následoval. Rodinný příslušník
občana Evropské unie, který na území doprovází občana Evropské unie, který se přemísťuje
na území (rodinný příslušník tedy s tímto občanem cestuje na území) nebo následuje občana
Evropské unie, který již na území pobývá (případ, kdy rodinný příslušník cestuje za občanem
EU, který už na území pobývá) a zároveň tento rodinný příslušník hodlá pobývat na území
po dobu delší než 3 měsíce, je stejně jako dosud povinen ve lhůtě do 3 měsíců požádat
o vydání povolení k přechodnému pobytu (které se mu vydá formou pobytové karty, viz čl. 9
odst. 1 a 2 a čl. 10 odst. 1 směrnice 2004/38/ES). Opožděné podání žádosti o vydání povolení
k přechodnému pobytu nebo dokonce absence takové žádosti nemá stejně jako dosud
za následek automatické konstatování nelegálního pobytu rodinného příslušníka občana
Evropské unie, za předpokladu, že doprovází nebo následuje na území občana Evropské unie.
Je-li tedy cizinec rodinným příslušníkem občana Evropské unie, samotné nesplnění uvedené
zákonné povinnosti se postihuje pouze jako přestupek podle § 156 odst. 1 písm. c) zákona
o pobytu cizinců (viz čl. 9 odst. 3 směrnice 2004/38/ES). Požadavek na doprovázení či
následování občana EU v § 87b odst. 1 je v každém případě třeba vykládat ve smyslu
směrnice i judikatury Soudního dvora tak, že zahrnuje i ty kategorie osob, které se rodinnými
příslušníky stanou až za jejich pobytu na území (viz např. rozsudek Soudního dvora EU
ze dne 25. 7. 2008 ve věci C-127/08 Metock, odst. 93 a n. a rovněž § 87b odst. 2, který se
vztahuje i na cizince, kteří se stanou rodinnými příslušníky občana EU až v průběhu pobytu
na území).
Předchozí požadavek společného pobytu na území se tedy v souladu se směrnicí 2004/38/ES
nahrazuje v § 87b odst. 1 požadavkem, aby rodinný příslušník občana Evropské unie
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na území České republiky doprovázel nebo následoval. Nejedná se přitom o věcnou změnu
zákona či změnu podmínek pro pobyt rodinných příslušníků občanů EU, ale pouze zpřesnění
užívané terminologie tak, aby lépe korespondovala s terminologií používanou ve směrnici
2004/38/ES (viz zejména čl. 3 odst. 1). Pro posouzení podmínky doprovázení občana EU či
následování tohoto občana jeho rodinným příslušníkem na území je v případě, kdy se již oba
nachází na území, třeba hodnotit jejich pobyt na území, přičemž společným pobytem
na území se nerozumí nutně společná domácnost. Společná domácnost je v zákoně výslovně
stanovena jako požadavek pouze v případě rodinného příslušníka podle § 15a odst. 2 písm. a)
bod 1. a písm. b). Směrnice 2004/38/ES požadavek společné domácnosti s občanem EU
pro pobytové oprávnění rodinného příslušníka občana EU nestanoví. Z judikatury Soudního
dvora EU vyplývá, že rodinní příslušníci občana EU nemusí nezbytně trvale žít s občanem
EU, aby byli držitelem odvozeného práva pobytu (viz rozsudky Soudního dvora ve věci
267/83 Diatta, bod 18, 20 a 22 a ve věci C-244/13 Ogieriakhi, odst. 37-45). Mezi případy, kdy
občan Unie nepobývá na území se svým rodinným příslušníkem, je tak třeba řadit zejména
situace, kdy občan Unie ukončí svůj pobyt na území nebo mu je jeho přechodný pobyt zrušen
(s výjimkou případů, kdy si rodinný příslušník tzv. zachovává právo pobytu, viz § 87f
odst. 2).
Podmínku pobytu samotného občana EU na území je třeba vykládat v souladu se směrnicí
i judikaturou Soudního dvora EU tak, že pod pobyt občana EU na území lze vztáhnout
i případy, kdy je občan EU zaměstnán, podniká nebo provozuje jinou výdělečnou činnost
na území jiného členského státu EU, pokud se na území pravidelně vrací.
Současně se stanoví i povinnost požádat o povolení k přechodnému pobytu pro rodinné
příslušníky občanů Evropské unie, kteří se jimi stanou až za pobytu na území. Směrnice sice
neupravuje povinnost podat ve lhůtě žádost o vydání pobytové karty v případě, že se cizinec
stane rodinným příslušníkem občana Evropské unie až na území, nicméně ze směrnice přímo
nevyplývá ani celková úprava této situace, tedy právo volného pohybu a pobytu pro cizince,
který se stane rodinným příslušníkem až na území. Toto právo je totiž v takovém případě
dovozováno na základě unijní judikatury vykládající směrnici 2004/38/ES (např. rozsudky
Soudního dvora EU ze dne 25. 7. 2008 ve věci C-127/08 Metock nebo ze dne 25. 7. 2002
ve věci C 459/99 MRAX). Případ, kdy se cizinec stane rodinným příslušníkem občana EU až
na území, lze přitom přirovnat k příjezdu rodinného příslušníka občana EU na území, kdy již
směrnice lhůtu pro podání žádosti stanoví (čl. 9 odst. 2). Měla by tedy existovat obdobná
možnost státu vyžadovat včasné podání žádosti i v případech, kdy se cizinec stane rodinným
příslušníkem občana EU až na území. Pozdní podání žádosti má i v těchto případech stejné
důsledky jako nepodání žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu do tří měsíců
po vstupu na území v případě rodinného příslušníka občana Evropské unie, který je takovým
rodinným příslušníkem už v okamžiku vstupu na území (viz výše). Absence včasného podání
žádosti tak v každém případě neznamená její automatické zamítnutí (zákon ani takový důvod
pro zamítnutí žádostí rodinného příslušníka nestanoví), rodinný příslušník však může podléhat
sankci za nesplnění povinnosti podat včas žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu
(viz § 156 odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců a čl. 9 odst. 3 směrnice 2004/38/ES).
Navržená úprava tedy pouze vyjasňuje otázky související s pobytem rodinných příslušníků
občanů Evropské unie po dobu delší než 3 měsíce.
Změny v zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech
Důvodem předložení návrhu na změnu zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce, zákona
o státní sociální podpoře, zákona o sociálně-právní ochraně dětí a zákona o sociálních
službách je povinnost České republiky transponovat do národního právního řádu směrnici
2014/36/EU a směrnici 2014/66/EU.
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V souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců, resp. v souvislosti s implementací výše
uvedených směrnic, je potřeba novelizovat i příslušná ustanovení zákona o zaměstnanosti,
zákoníku práce, zákona o státní sociální podpoře, zákona o sociálně-právní ochraně dětí
a zákona o sociálních službách, která se týkají oblasti zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí
a zařazení cizinců definovaných těmito směrnicemi do některých dávkových systémů, neboť
stávající právní stav neodpovídá úpravě těchto směrnic.
Novelou zákona o zaměstnanosti se dále navrhují změny týkající se
- povinnosti zveřejňovat a nabízet volná pracovní místa (§ 37a zákona o zaměstnanosti),
- stanovení dalších důvodů pro nezařazení, resp. vyřazení, volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo volných pracovních míst
obsaditelných držiteli modré karty (§ 37a zákona o zaměstnanosti),
- posouzení situace na trhu práce u prodloužení povolení k zaměstnání nejen
u sezónních pracovníků (§ 94 odst. 1 zákona o zaměstnanosti),
- umožnění volného přístupu na trh práce rodinným příslušníkům člena diplomatické
mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkům zaměstnance mezinárodní
vládní organizace se sídlem na území České republiky, bez ohledu na mezinárodní
smlouvu, která by zajišťovala reciprocitu [§ 98 písm. b) zákona o zaměstnanosti],
- umožnění volného přístupu na trh práce cizinci, jehož výkon práce na území České
republiky je v zájmu České republiky (§ 98 zákona o zaměstnanosti),
- stanovení fikce oprávnění k výkonu zaměstnání při prodloužení povolení k zaměstnání
(§ 89 odst. 4 zákona o zaměstnanosti),
- zpřesnění terminologie [§ 5 písm. e) bod 3, § 89 odst. 2, § 95 odst. 3, § 100 odst. 1
a § 147c odst. 4 zákona o zaměstnanosti].
Novelou zákoníku práce se dále navrhuje změna týkající se rozšíření osobní působnosti § 319
i na cizince, který je držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a cizince,
který je držitelem povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného
jiným členským státem Evropské unie podle § 98 písm. s) zákona o zaměstnanosti. Touto
úpravou bude proveden čl. 18 odst. 1 směrnice 2014/66/EU, který požaduje, aby pro osoby
převedené v rámci společností bylo zajištěno právo na stejné zacházení, jako s osobami,
na něž se vztahuje směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
Konkrétně se jedná o pracovní podmínky uvedené v čl. 3 směrnice 96/71/ES, které jsou
vnitrostátní legislativou ČR zajištěny prostřednictvím § 319 zákoníku práce (např. maximální
délka pracovní doby, minimální délka dovolené, atd.). Všechny podmínky uvedené v § 319
odst. 1 písm. a) až g) mají podle požadavku čl. 18 odst. 1 směrnice 2014/66/EU platit
i pro státní příslušníky třetích zemí převedené v rámci společnosti.
Novelou zákona o státní sociální podpoře, zákona o sociálně-právní ochraně dětí a zákona
o sociálních službách bude rozšířen okruh oprávněných osob ve vztahu k nároku na pohřebné,
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a příspěvek na péči.
Touto úpravou bude splněn požadavek implementace čl. 23 odst. 1 písm. d) směrnice
2014/36/EU a čl. 18 odst. 2 písm. c) směrnice 2014/66/EU, který se týká práva na rovné
zacházení v oblasti sociálního zabezpečení v oblastech definovaných nařízením č. 883/2004
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a to u sezónních pracovníků a u osob
převedených v rámci společnosti a jejich rodinných příslušníků.
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy ve vztahu k požadavkům na zákaz
diskriminace a rovnost mužů a žen
Navrhovaná úprava nebude mít dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ve smyslu zákona
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nebude
mít bezprostřední ani sekundární dopady na rovnost mužů a žen a nepovede k diskriminaci
ani jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje ani nezvýhodňuje ani jedno z pohlaví
a nestanoví pro něj odlišné podmínky.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
Předkládaný návrh je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, dále zejména s čl. 2 a čl. 4 ústavního zákona č. 23/1991 Sb.,
kterým se uvozuje jako ústavní zákon Listina základních práv a svobod (Usnesení
předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 - č. 2/1993 Sb. o vyhlášení
Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky). Návrh
zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu
s nálezy Ústavního soudu České republiky.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie
Návrh zákona zejména implementuje směrnice 2014/36/EU a 2014/66/EU a není s nimi
v rozporu.
Právní úprava vstupu a pobytu cizinců na území České republiky za účelem podnikání není přímo
ovlivněna právními akty Evropské unie. Navrhovaná úprava v oblasti podnikání neimplementuje
žádnou směrnici Evropské unie ani jí není zajišťována adaptace právního řádu ve vztahu
k některému nařízení Evropské unie. Rovněž není v rozporu s mezinárodními smlouvami,
kterými je Česká republika vázána.
Z hlediska principů rovnosti mužů a žen je návrh novely zákona neutrální (návrh respektuje
směrnici Rady 79/7/EHS a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne
5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy
v oblasti zaměstnání a povolání) a vztahuje se stejně na obě pohlaví.
Z hlediska určení rozhodného práva u vnitropodnikově převáděných zaměstnanců je navrhovaná
právní úprava v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne
17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
Navrhované zpřesnění podmínek pobytu rodinných příslušníků občanů EU je vedeno snahou,
aby vnitrostátní úprava lépe odpovídala znění a účelu směrnice 2004/38/ES a související
judikatuře Soudního dvora EU. Vzhledem k tomu, že cílem předkladatele je právě odstranění
možných pochyb o řádné transpozici této směrnice a související judikatury, lze konstatovat,
že navrhovaná úprava je plně v souladu s předpisy unijního práva v této oblasti.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána
Návrh zákona není v rozporu se žádnými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika
vázána, a je plně slučitelný s právem Evropské unie.
Za účelem naplnění povinností státu vyplývající z Úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod, sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.,
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v pozdějším znění (dále jen „Úmluva“) je navrhováno nové ustanovení § 148 zákona o pobytu
cizinců, kde se zavádí dozorové oprávnění státního zastupitelství nad výkonem zajištění podle
zákona o pobytu cizinců v zařízeních pro zajištění cizinců. Jedná se o povinnost vycházející
zejména z čl. 13 Úmluvy, který stanoví povinnost zavést účinné právní prostředky nápravy
před národním orgánem.
Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva zejména pak rozsudku ze dne 10. ledna
2012, Ananyev a ostatní proti Rusku, č. 42525/07 a rozsudku ze dne 24. června 2014,
Yarashonen proti Turecku, č. 72710/11, musí preventivní prostředek nápravy naplňovat
kritéria zaručující jeho efektivnost. Mezi tato kritéria patří zejména nezávislost takového
orgánu a jeho pravomoc vydávat závazná rozhodnutí pro dotčená zařízení. Z tohoto důvodu se
navrhuje zavést dozorové oprávnění státního zastupitelství jako nezávislého orgánu a zavádí
se rovněž oprávnění tohoto nezávislého orgánu vydávat příkazy k zachovávání právních
předpisů vztahujících se k výkonu zajištění a ubytování cizinců a rovněž povinnost tyto
příkazy bez zbytečného odkladu splnit. Součástí dozorového oprávnění je i vyřizování
individuálních stížností, kdy i toto oprávnění v souhrnu s dozorem dalších subjektů (Veřejný
ochránce práv, nevládní organizace zabývající se ochranou práv omezených na osobní
svobodě, Ministerstvo vnitra jako zřizovatel zařízení) nad výkonem zajištění cílí na naplnění
závazků ČR směrem k čl. 13 Úmluvy.
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky
Zavedením povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování vytváří Česká republika
vstřícné prostředí pro potencionální investory, podporuje příliv přímých zahraničních investic
a přenos know-how a zvyšuje tak svou konkurenceschopnost.
Navrhovaná úprava vstupu a pobytu za účelem sezónní práce by měla přispět k řešení
strukturálních i sezónních problémů trhu práce. Tato úprava umožní pružně reagovat
na aktuální potřeby a uspokojit poptávku po profesích, kterých je na českém trhu práce
nedostatek. Tím dojde nejen ke zvýšení flexibility trhu práce, ale i k udržení a zvýšení
konkurenceschopnosti České republiky.
Dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
V souvislosti s transpozicí směrnic 2014/36/EU a 2014/66/EU se implementují i požadavky
čl. 23 odst. 1 písm. d) směrnice 2014/36/EU a čl. 18 odst. 2 písm. c) směrnice 2014/66/EU
na rovné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení, a to v případě sezónních pracovníků
a osob převedených v rámci společnosti. Rozšiřuje se tak okruh oprávněných osob
z některých nepojistných sociálních dávek - u sezónních zaměstnanců se jedná o pohřebné
a příspěvek na péči a v případě vnitropodnikově převáděných zaměstnanců o pohřebné,
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a příspěvek na péči.
Při implementaci bylo zároveň využito možnosti omezení rovného zacházení stanovené
v čl. 23 odst. 2 písm. i) směrnice 2014/36/EU v případě sezónních pracovníků a v čl. 18
odst. 3 u osob převedených v rámci společnosti a jejich rodinných příslušníků, možnost
poskytovat některé z těchto dávek tak byla zúžena.
S ohledem na to, že vstup osob pokrytých oběma směrnicemi, resp. jejich zahrnutí
do kategorie oprávněných osob z uvedených nepojistných sociálních dávek přímo souvisí
s počty podaných žádostí o oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání nebo
za účelem převedení v rámci společnosti a rovněž situací na českém i zahraničním trhu práce,
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nelze v současné době vyčíslit reálný odhad počtu příjemců těchto nepojistných sociálních
dávek. Ze statistických údajů o vývoji výdajů na nepojistné sociální dávky a počtu jejich
příjemců však jednoznačně vyplývá, že z hlediska celkových čísel mají dávky poskytované
jak občanům členských států EU, tak občanům tzv. třetích států marginální význam.
S ohledem na výše uvedené nelze přesně vyčíslit dopady na státní rozpočet v souvislosti
s možným navýšením počtu osob oprávněných k pobírání některých nepojistných sociálních
dávek.
Dopad navrhované úpravy na podnikatelské prostředí České republiky
Navrhovaná úprava nového druhu pobytového oprávnění určeného primárně pro zahraniční
investory (povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování) sníží administrativní
zátěž významných investorů při jejich vstupu a pobytu na území. Bude umožněno, aby tito
investoři, případně za určitých okolností i osoby, jež v investujících obchodních korporacích
zastávají významnou funkci, získali dlouhodobý pobyt na území až na dva roky bez nutnosti
předchozího pobytu na základě dlouhodobého víza. Povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování by tak mělo přispět k vytvoření příznivějšího podnikatelského
prostředí, které podpoří příliv přímých zahraničních investic a zvýšení konkurenceschopnosti
České republiky.
Sociální dopady navrhované úpravy
Navrhovaná úprava rozšiřuje okruh potenciálních příjemců nepojistných sociálních dávek.
Žádný jiný dopad do sociální oblasti nebyl identifikován.
Dopady na životní prostředí
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na životní prostředí.
Dopady navrhované úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů
Navrhovanou změnou zákona o pobytu cizinců nikterak nedochází ke změně v rozsahu
pořizovaných biometrických údajů pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu, který je
v zákoně o pobytu cizinců již stanoven s účinností od 1. 5. 2011 v § 117a (blíže k tomu
viz důvodová zpráva k zákonu č. 427/2010 Sb.). Povinnost vydávat průkaz o povolení
k pobytu ve formě průkazu s biometrickými údaji přitom vychází z nařízení Rady (ES)
č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích
zemí, ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008. Působnost Ministerstva vnitra k pořizování
biometrických údajů vyplývá z § 165 písm. g) zákona o pobytu cizinců.
Osobní údaje budou v této souvislosti požadovány v totožném rozsahu, a tak nelze shledat
žádný dopad právní úpravy ani na ochranu osobních údajů ani na soukromí cizince.
Zhodnocení korupčních rizik
Navrhované úpravy v zákoně o pobytu cizinců nebudou mít negativní dopad ve vztahu
ke korupčním rizikům. Vydávání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování je
úzce svázáno s nutností posouzení ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, což v praxi
přispěje k omezení správního uvážení, co do posouzení významnosti investice orgánem, který
k tomu nemá odborné předpoklady (Ministerstvo vnitra). Mantinely pro posouzení prováděné
ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu budou nastaveny jednak samotným zákonem
(definice hlavních složek investice a povaha podnikatelského záměru) a dále rozvedeny
v prováděcím předpisu (nařízení vlády).
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Navrhované úpravy v zákoně o zaměstnanosti rovněž nebudou mít negativní dopad ve vztahu
ke korupčním rizikům. Vzhledem k tomu, že systém regulace a kontroly zaměstnávání cizinců
na území České republiky zůstává zachován, nepředpokládají se korupční rizika v důsledku
navrhovaných změn. Tím, že další skupině cizinců již nebude vydáváno povolení
k zaměstnání a povolení k pobytu, ale cizinci budou žádat o vydání jednotného povolení
u jednoho úřadu, je navrhovaná změna naopak omezením byrokracie ve vztahu k adresátům
norem, čímž se korupční rizika omezují. Rovněž další navrhované změny zákona
o zaměstnanosti nebudou mít negativní dopad ve vztahu ke korupčním rizikům.
Další změny v zákoně o pobytu cizinců i souvisejících zákonech nebudou mít žádný dopad
ve vztahu ke korupčním rizikům.
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
S ohledem na specifika správního řízení ve věcech pobytu cizinců se ukázalo jako nutné
posílit odchylky právní úpravy správního řízení ve věcech pobytu cizinců od obecné úpravy
správního řádu. Uvedené má vést právě k zmíněnému posílení bezpečnostních aspektů
správního řízení a minimalizaci zneužívání stávajících procesních pravidel. Navrhovaná
úprava tedy povede ke zvýšení bezpečnosti. Naopak ve vztahu k obraně státu nebyly žádné
dopady navrhované úpravy identifikovány.
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II. Zvláštní část
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pobytu cizinců
K bodu 1 – k § 1
Navrhované znění § 1 je pouze formální úpravou tohoto ustanovení tak, aby vyhovovalo
aktuální terminologii jak v oblasti unijních tak i národních předpisů.
Navrhovaná úprava odstavce 3 má za cíl sjednotit terminologii v případech, kdy se v zákoně
hovoří o občanech států, jako je v současné době Švýcarsko, Island, Norsko
a Lichtenštejnsko. Zákon doposud hovořil pouze o mezinárodní smlouvě sjednané
s Evropským společenstvím a jako příklad uváděl Smlouvu mezi Evropským společenstvím
a jeho členskými státy, na straně jedné, a Švýcarskou konfederací na straně druhé, o volném
pohybu osob. Nově se upřesňuje, že se má jednat o takovou mezinárodní smlouvu sjednanou
s Evropskou unií, z níž občanovi státu, který tuto smlouvu sjednal, plyne právo na volný
pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie. Ustanovení zákona o pobytu
cizinců vztahující se na občana Evropské unie se tedy musí vztahovat i na občany států, které
jsou smluvními stranami takových smluv. Sem je třeba řadit i Dohodu o Evropském
hospodářském prostoru (dále též „EHP“).
Rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 158/2007 ze dne 7. prosince 2007, které mění
přílohy V a VIII Dohody o EHP, byla do příloh V (Volný pohyb pracovníků) a VIII (Právo
usazování) Dohody o Evropském hospodářském prostoru zařazena směrnice 2004/38/ES,
v důsledku čehož je tuto směrnici třeba číst tak, že zmínka o občanu Unie ve směrnici se týká
též občanů Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Z uvedeného důvodu se v poznámce pod čarou
odkazuje právě na tyto přílohy.
K bodu 2 až 5 – k § 20 odst. 3 až 6
Podle § 164 odst. 1 písm. f) zákona o pobytu cizinců spadá do působnosti odborů cizinecké
policie „prodloužení platnosti a doby pobytu na krátkodobé vízum“. Podle ustanovení § 20
odst. 3 zákona o pobytu cizinců však může policie cizinci prodloužit pouze dobu pobytu
na území na krátkodobé vízum. Podle článku 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) je
přitom možné prodloužit dobu platnosti nebo dobu trvání povoleného pobytu v rámci
uděleného (krátkodobého) víza. Vzhledem k tomu, že ani jiným vnitrostátním právním
předpisem není kompetence pro prodloužení doby platnosti krátkodobého víza dána, je třeba
odstranit tento nedostatek a upravit jednotně toto oprávnění v zákoně o pobytu cizinců. Výše
uvedená ustanovení zákona o pobytu cizinců je tedy třeba uvést do souladu s vízovým
kodexem. Zároveň je třeba odstranit rozpor mezi § 20 odst. 3 a § 164 odst. 1 písm. f),
a stanovit tak i v § 20 odstavci 3 oprávnění policie k prodloužení doby platnosti krátkodobého
víza nebo doby pobytu na území na toto vízum.
V § 20 odst. 4 dochází k terminologické změně, kdy se předchozí požadavek spočívající
v záměru rodinného příslušníka cestovat na území za občanem EU (resp. společně s občanem
EU) nahrazuje v souladu se směrnicí 2004/38/ES požadavkem, aby rodinný příslušník hodlal
občana Evropské unie na území České republiky doprovázet nebo následovat. Nejedná se
přitom o věcnou změnu zákona či změnu podmínek pro udělování krátkodobých víz
rodinným příslušníkům občanů EU, ale pouze zpřesnění užívané terminologie tak, aby lépe
korespondovala s terminologií používanou ve směrnici 2004/38/ES (viz zejména čl. 3 odst. 1)
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i s terminologií používanou v jiných ustanoveních zákona o pobytu cizinců (viz navrhované
znění § 87b odst. 1). Uvedená terminologická změna se pak promítá i v odst. 5 a 6.
V § 20 odst. 5 písm. f) se doplňuje nový důvod, pro který se krátkodobé vízum rodinnému
příslušníkovi občana Evropské unie neudělí. Tento důvod pro zamítnutí žádosti má oporu
v článku 35 směrnice 2004/38/ES, který členským státům umožňuje přijmout účinná
a nezbytná opatření, aby zabránily zneužití práv nebo podvodu. Co lze považovat za podvod
pak blíže rozvádí zejména Sdělení Komise Evropskému Parlamentu a Radě o pokynech
pro lepší provádění a uplatňování směrnice 2004/38/ES [KOM(2009) 313], (dále též „Sdělení
Komise z roku 2009)“. Podle tohoto sdělení může být podvod pro účely směrnice definován
jako úmyslné uvedení v omyl nebo jiná forma klamavého jednání, kterých se dotyčná osoba
dopustí za účelem získání práva volného pohybu a pobytu dle směrnice. V kontextu směrnice
je podvod chápán zejména jako padělání dokladů nebo nepravdivé doložení hmotněprávních
skutečností týkajících se podmínek, které jsou spojeny s právem pobytu.
V § 20 odst. 5 písm. e) se přejímá dosavadní úprava důvodu pro neudělení krátkodobého víza,
který spočívá v obcházení zákona. Tento důvod pro zamítnutí žádosti má rovněž oporu
v článku 35 směrnice 2004/38/ES, který členským státům umožňuje přijmout účinná
a nezbytná opatření, aby zabránily zneužití práv nebo podvodu. Podle zmíněného Sdělení
Komise z roku 2009 může být zneužití definováno jako chování, jež má sloužit výlučně účelu,
kterým je získání práva volného pohybu a pobytu podle práva Unie, a které formálně splňuje
podmínky stanovené unijním právem, ale není v souladu s účelem těchto norem. Směrnice
řadí mezi tato zneužití zejména tzv. účelové sňatky, ale i jiné formy zneužití. Nově se tedy
do zákona doplňuje, že za obcházení zákona se považuje i jednání spočívající v určení
otcovství účelově prohlášeným souhlasem. Takové jednání totiž naplňuje znaky zneužití,
resp. obcházení zákona ve smyslu výše uvedeného. Zároveň se tak sjednocuje úprava
v zákoně, kdy na jiných místech se rovněž mezi obcházení zákona řadí jednak účelové sňatky
a jednak i účelové prohlášení o otcovství [viz např. § 87e odst. 1 písm. e), § 87f odst. 3 písm.
c), § 87k odst. 1 písm. b)]. V § 20 odst. 5 písm. g) se doplňuje další nový důvod, pro který se
krátkodobé vízum rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie neudělí. Tento nový důvod
pro zamítnutí žádosti má oporu v článku 3 odst. 1 směrnice 2004/38/ES. Dle tohoto
ustanovení se směrnice vztahuje na rodinné příslušníky občanů EU, kteří je doprovázejí nebo
následují. Pokud se tedy prokáže, že rodinný příslušník občana Unie nehodlá následovat nebo
doprovázet na území, nespadá do působnosti výše uvedené směrnice a nemá nárok na udělení
krátkodobého víza coby rodinný příslušník občana EU. Zákon o pobytu cizinců obsahuje
definici rodinného příslušníka občana EU v § 15a, který je transpozicí článků 2 a 3 směrnice
2004/38/ES. Pokud se během řízení o udělení krátkodobého víza prokáže, že cizinec není
rodinným příslušníkem občana EU definovaného v § 15a, nespadá do působnosti směrnice,
ani do hlavy IVa zákona o pobytu cizinců. Jak je uvedeno i ve Sdělení Komise z roku 2009 je
právo na získání vstupního víza odvozeno od rodinné vazby rodinných příslušníků s občanem
EU. V případě neexistence takové vazby nárok nevzniká a krátkodobé vízum se proto neudělí.
K bodu 6 – k § 21
Navrhované ustanovení reaguje na článek 5 směrnice 2014/36/EU, který stanoví kritéria
pro „přijetí do zaměstnání jako sezónního pracovníka k pobytu nepřesahujícímu 90 dní“.
Zatímco požadavek na existenci platné pracovní smlouvy se všemi náležitostmi bude ověřen
v rámci řízení o vydání povolení k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti, specifika, která
směrnice upravuje pro doklad o ubytování sezónního pracovníka (resp. zaměstnance), bylo
třeba zakomponovat do procesu posuzování žádostí o krátkodobá víza pro tuto kategorii osob.
V odstavci jedna se tak stanoví obdobné použití ustanovení zákona o pobytu cizinců, která se
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týkají doložení povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, ubytování
a vyznačování účelu pobytu do vízového štítku v případě cizinců, kteří žádají o vízum
k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, nebo zde již pobývají z tohoto titulu
[§ 32 odst. 2 písm. c), d) a e), § 32 odst. 3 a § 58 odst. 4].
V dalších ustanoveních zákona jsou pak stanoveny určité povinnosti (a při jejich nesplnění
i sankce) zaměstnavatele, který zajišťuje nebo zprostředkovává ubytování cizinci, kterému
bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo krátkodobé
vízum za tímto účelem (§ 107 odst. 10, § 156 odst. 4 a 5, § 157 odst. 5 a 8).
V odstavci 2 je upraveno směrnicí předvídané tzv. zjednodušení opětovného vstupu. Podle
čl. 16 směrnice zjednoduší členské státy opětovný vstup státních příslušníků třetích zemí,
kteří již byli v daném členském státě přijati jako sezónní pracovníci nejméně jednou
za posledních pět let a kteří během každého z těchto pobytů splňovali všechna kritéria
a podmínky podle této směrnice pro sezónní pracovníky. Odstavec 2 článku 16 pak
demonstrativně uvádí několik opatření k zajištění zjednodušeného opětovného vstupu.
V zákoně o pobytu cizinců byla zvolena varianta přednostního posouzení žádosti, a to jak
v případě žádosti o udělení krátkodobého víza, tak v případě žádosti o udělení víza k pobytu
nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání (viz § 32 odst. 5).
Žadatel, který splní podmínky pro aplikaci tohoto zjednodušeného postupu, bude mít právo,
aby jeho žádost byla ministerstvem posouzena přednostně (před žádostmi o krátkodobé vízum
za účelem sezónního zaměstnání podanými poprvé). Podmínkou pro použití tohoto
zjednodušeného postupu je, že žadateli nebyla v období 5 let předcházejících podání žádosti
zrušena platnost žádného z krátkodobých víz za účelem sezónního zaměstnání, která mu byla
v tomto období udělena. Uvedený zjednodušený postup se uplatní, i pokud došlo ke zrušení
platnosti víza za účelem sezónního zaměstnání, pokud ke zrušení platnosti tohoto víza
(resp. všech takových víz) došlo v důsledku porušení některé povinnosti na straně
zaměstnavatele, tedy např. proto, že sezónnímu zaměstnanci bylo odňato povolení
k zaměstnání, protože jej zaměstnavatel zaměstnával v rozporu s vydaným povolením
k zaměstnání (tj. např. v případě nelegální práce), anebo proto, že zaměstnavatel nesplnil
požadavky na ubytování, které zajišťoval nebo zprostředkovával sezónnímu zaměstnanci,
a tomu z tohoto důvodu byla zrušena platnost jeho víza. Nejčastěji by se jednalo o zrušení
víza podle čl. 34 odst. 2 Vízového kodexu, tedy z důvodu, že podmínky pro udělení víza již
nejsou nadále splněny (např. ze zmíněného důvodu odnětí povolení k zaměstnání nebo
nevyhovujícího ubytování) za předpokladu, že k němu došlo v důsledku porušení povinností
na straně zaměstnavatele. Zastupitelský úřad tedy nejprve ověří, zda žadatel splňuje podmínky
pro aplikaci tohoto zjednodušeného postupu a pokud tomu tak bude, posoudí nejprve žádost
tohoto „opětovného“ žadatele (což by mělo ve výsledku vést k rychlejšímu vyřízení jeho
žádosti).
Ostatní podmínky stanovené pro krátkodobá víza (resp. pro pobyty nepřesahující 3 měsíce
během jakéhokoli šestiměsíčního období) jsou upraveny v přímo použitelnémpředpisu
Evropské unie, tj. v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13.
července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).
K bodu 7 – k § 30 odst. 1
V reakci na zavedení specifické úpravy víz k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního
zaměstnání je třeba stanovit výjimku z nemožnosti udělovat dlouhodobá víza za účelem
zaměstnání, a to pouze pro účely sezónního zaměstnání.
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K bodům 8 a 10 – § 30 odst. 2 a 4
Vízum k pobytu nad 90 dnů je standardně udělováno za účelem vstupu a pobytu cizince, který
hodlá na území České republiky pobývat po dobu delší než 3 měsíce.
Tento druh víza je však udělován i v případech, kdy cizinec na zastupitelském úřadu požádá
o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a příslušný průkaz k uvedenému
druhu pobytu je vyhotovován a předáván až na území České republiky. V takovém případě
vízum k pobytu nad 90 dnů do cestovního dokladu cizince vyznačí zastupitelský úřad
na základě pokynu správního orgánu, který žádosti cizince o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu vyhověl. Toto vízum se tak vydává za účelem
převzetí příslušného povolení k pobytu a slouží k cestě a počátečnímu pobytu dotčeného
cizince na území České republiky, a to po dobu, než je vyhotoven a cizinci předán příslušný
průkaz. Kromě toho je uvedený druh víza rovněž udělován např. i v případech kdy cizinec,
kterému byl na území České republiky povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt, pozbude
v zahraničí vydaný průkaz o povolení k pobytu a nový průkaz mu bude vydán až po jeho
přicestování na území (analogicky je tento postup aplikován i pro případy, kdy rodinný
příslušník občana EU v zahraničí pozbude pobytovou kartu rodinného příslušníka občana
EU).
Předložený návrh zákona rozšiřuje okruh pobytových oprávnění, na základě kterých bude
možné udělit vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu - souvisí se
zavedením nových pobytových oprávnění (tj. karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování).
Doposud se výčet případů, kdy lze udělit vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí
povolení k dlouhodobému pobytu řešil provedením odkazů na příslušná nově vydávaná
povolení k dlouhodobému pobytu. Při zavedení nového druhu takové povolení bylo nezbytné
vždy provést aktualizaci § 30 odst. 2 a 4 - cílem předloženého návrhu úpravy tohoto
ustanovení je zobecnit předpokládané případy možného udělení víza k pobytu nad 90 dnů,
které bude sloužit za účelem převzetí příslušného oprávnění k pobytu na území České
republiky.
K bodu 9 – § 30 odst. 3
Navrhovaná změna souvisí s nutností sjednotit terminologii zákona s praxí, podle níž již není
rozlišováno mezi dobou platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a dobou pobytu na toto vízum
(s výjimkou víz za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu upravených v § 30
odst. 4 zákona, kde je zachován rozdíl mezi dobou platnosti víza a dobou povoleného pobytu
na území). Uvedené údaje budou nadále již vyznačovány totožně. Zároveň se stanoví výjimka
z obecné délky platnosti víza k pobytu nad 90 dnů, a to pro případy, kdy cizinec pobývá
na území za účelem sezónního zaměstnání. V tomto případě se vízum uděluje s dobou
platnosti a dobou pobytu na 6 měsíců (viz zdůvodnění k § 32 odst. 4).
K bodu 11 – k § 32
V § 32 se v souvislosti s transpozicí směrnice 2014/36/EU zavádí speciální úprava víza
k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání. Na rozdíl od dosavadního stavu, kdy
neexistovala speciální úprava pro případ sezónního zaměstnání a využívalo se tak nejprve
institutu víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání a po jeho zrušení zaměstnanecké
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karty, znamená úprava tohoto specifického účelu zpřesnění podmínek pro cizince,
kteří z tohoto titulu vstupují na území a následně zde pobývají.
Sezónním zaměstnáním se pro účely tohoto zákona rozumí výkon činnosti závislé na ročním
období na základě povolení k zaměstnání podle navrhovaného § 96 zákona o zaměstnanosti.
Zároveň se v souladu s § 96 odst. 1 a 5 zákona o zaměstnanosti musí jednat o výkon
jedné z činností uvedených na seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé
na ročním období. Uvedený požadavek vyplývá z článku 2 odst. 2 směrnice 2014/36/EU.
Zákon o zaměstnanosti upravuje v § 96 odst. 5 zmocnění k vydání vyhlášky (ministerstva
práce a sociálních věcí), kterou se stanoví seznam těchto odvětví. Stanovení seznamu odvětví
zaměstnání zahrnujících činnosti závislé na ročním období v podzákonném předpisu umožní
flexibilně reagovat na aktuální potřeby ČR na poli sezónního zaměstnávání.
Navrhované ustanovení § 32 stanoví podmínky pro vydání víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání, náležitosti žádosti, platnost víza a upravuje
i tzv. zjednodušení opětovného vstupu.
Odstavec 1 ve spojení s odstavcem 2 navrhovaného ustanovení stanoví podmínky pro udělení
víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání (resp. náležitosti žádosti o toto
vízum). Musí se jednat o cizince, který hodlá pobývat na území za účelem výkonu činnosti
závislé na ročním období, za tím účelem mu bylo vydáno povolení k zaměstnání podle § 96
odst. 1 zákona o zaměstnanosti a zároveň plnění tohoto účelu vyžaduje pobyt na území delší
než 90 dnů. Lhůta 90 dnů zde byla stanovena namísto obvyklých 3 měsíců, a to vzhledem
k terminologii použité ve směrnici 2014/36/EU, která výslovně upravuje podmínky pro pobyt
a práci nepřesahující/přesahující 90 dní (viz např. čl. 5 a 6 směrnice). V odstavci 2 jsou pak
stanoveny náležitosti nezbytné pro kladné rozhodnutí o udělení víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání. Kromě standardních náležitostí, tj. cestovního dokladu,
fotografie a na požádání správního orgánu dokladu obdobného výpisu z evidence Rejstříku
trestů a dokladu potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního
onemocnění, bude nezbytné doložit i povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona
o zaměstnanosti (případně číslo jednací žádosti o jeho vydání, pokud o žádosti dosud nebylo
rozhodnuto), doklad o zajištění ubytování a za určitých okolností i potvrzení o dohodnuté výši
mzdy, platu nebo odměny.
Podmínky přijetí cizince k pobytu nad 90 dní vycházejí z článku 6 směrnice 2014/36/EU,
přičemž část požadavků vymezených v článku 6 bude ověřována Ministerstvem vnitra a část
požadavků (konkrétně existence platné pracovní smlouvy, včetně jejich požadovaných
náležitostí) krajskou pobočkou nebo pobočkou pro hlavní město Prahu Úřadu práce České
republiky (dále jen „Úřad práce“). Pro transpozici uvedené směrnice byla tak využita možnost
uvedená v článku 12 odst. 2 písm. a) směrnice ve spojení s odstavcem 8 tohoto článku,
tj. vyžadovat pro pobyty nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání dlouhodobé vízum
za účelem sezónního zaměstnání a zároveň povolení k zaměstnání.
Důvodem požadavku na speciální doklad o zajištění ubytování upravený v odstavci 2 písm. d)
a odstavci 3 je úprava obsažená ve směrnici, konkrétně v článcích 5 a 6 odst. 1 písm. c)
ve spojení článkem 20. Směrnice detailně upravuje ubytování sezónního pracovníka (resp.
zaměstnance), zejména požaduje, aby ubytování zajišťovalo přiměřenou životní úroveň
pracovníka, a stanoví i další specifika pro případ, že je ubytování zajištěno zaměstnavatelem
nebo jeho prostřednictvím. Směrnice tak cílí k zabezpečení důstojných podmínek, za nichž
sezónní pracovníci v členských státech pobývají, a to s ohledem na jejich zranitelné postavení
dané mimo jiné dočasným charakterem jejich pracovního zařazení. Navrhované ustanovení
§ 32 ve svém odstavci 2 písm. d) a e) a v odstavci 3 z této úpravy vychází a přizpůsobuje ji
vnitrostátní úpravě.
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Odstavec 3 stanoví pro doklad o zajištění ubytování pro účely žádosti o vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání obdobné použití § 31 odst. 5 zákona o pobytu
cizinců, který stanoví, co se obecně rozumí dokladem o zajištění ubytování v případě
dlouhodobých víz. Cizinec tak při podání žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání doloží doklad o ubytování ve smyslu § 31 odst. 5 zákona o pobytu
cizinců (doklad o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo
domu nebo písemné potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu
nebo domu s jejím úředně ověřeným podpisem, kterým je cizinci udělen souhlas
s ubytováním). Z § 31 odst. 5 plyne, že ubytování může být zajištěno pouze v objektu, který
je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě
orientačním číslem, a je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci.
Z dokladu by v každém případě měla plynout doba, po kterou bude ubytování poskytováno.
Z ustanovení § 99 a § 100 písm. d) zákona o pobytu cizinců pak plyne, že povinností
ubytovatele je zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování
poskytovaného ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu
nebo kraji (přičemž se posuzuje zejména počet ubytovaných osob ve srovnání s hygienickými
podmínkami a podlahovou plochou místnosti pro ubytování). Tím by mělo být vyhověno
obecnému požadavku směrnice, aby ubytování splňovalo podmínku zajištění přiměřené
životní úrovně v souladu s vnitrostátním právem nebo praxí.
V návaznosti na text směrnice 2014/36/EU jsou zároveň přísnější požadavky kladeny
na doklad o ubytování v případě, že je to zaměstnavatel, kdo zajišťuje nebo zprostředkovává
ubytování cizince. Z dokladu o ubytování tak musí rovněž nad rámec požadavků § 31 odst. 5
vyplývat splnění podmínek pro ubytování podle § 100 písm. d), zejména velikost podlahové
plochy místnosti a počet ubytovaných osob, a údaj o tom, zdali je ubytování poskytováno
bezúplatně či za úplatu a v jaké výši. V tomto případě tak musí být z dokladu o ubytování
zřejmé, že se jedná o ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování
poskytovaného ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu
nebo kraji, mělo by se tedy jednat o standardní ubytování s obvyklým příslušenstvím (jako je
sociální zařízení, kuchyň apod.). Pro posouzení této přiměřenosti je třeba uvést v dokladu
zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob, doklad by však měl
obsahovat i další údaje nezbytné pro posouzení odpovídající úrovně ubytování, jako je právě
informace o příslušenství ubytování. Na základě těchto (případně dalších zjištěných údajů
o ubytování), posoudí ministerstvo přiměřenost ubytování.
Dále je třeba v případě, že je ubytování zajištěno zaměstnavatelem nebo jeho prostřednictvím,
předložit i potvrzení o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny (může se např. jednat
i o pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, pokud z ní jednoznačně vyplývá výše
mzdy, platu nebo odměny sezónního zaměstnance). Uvedené se vyžaduje s ohledem
na požadavek směrnice, aby výše úplaty za ubytování zajištěné zaměstnavatelem nebyla
nadměrná v porovnání s čistou odměnou cizince a úrovní jeho ubytování. Ministerstvo tak
v rámci tohoto posouzení porovná úplatu, kterou je cizinec povinen hradit za ubytování,
s výší mzdy, platu nebo odměny dohodnuté mezi cizincem a jeho zaměstnavatelem a úrovní
ubytování poskytovaného zaměstnavatelem. Informace o ubytování zjistí ministerstvo
z předloženého dokladu o ubytování, případně z veřejně přístupné databáze katastru
nemovitostí nebo Českého statistického úřadu (http://registry.czso.cz/), anebo dotázáním se
místně příslušného stavebního úřadu. Co se týče posuzování toho, zda výše úplaty
požadované za ubytování zajišťované nebo zprostředkované zaměstnavatelem není nadměrná,
je třeba uvedený pojem vždy vykládat s ohledem na konkrétní situaci, ve kterém je aplikován
a vykládán (tedy zejména ve vztahu k úrovni konkrétního ubytování a dohodnuté výši mzdy,
platu nebo odměny cizince). Částka, která cizinci zůstane z jeho mzdy po uhrazení této úplaty,
99

by však v souladu s cíli směrnice měla umožnit cizinci pobývat na území v důstojných
podmínkách (zajištění dostatečných prostředků k obživě po dobu pobytu). Za ubytování
zprostředkované zaměstnavatelem je potom třeba v souladu se směrnicí 2014/36/EU
považovat ubytování, které je zajištěno nikoli přímo zaměstnavatelem (kdy on sám je přímým
poskytovatelem ubytování, např. jako pronajímatel), ale jeho prostřednictvím, tedy s jeho
aktivním přičiněním. Zprostředkování ubytování zaměstnavatelem pro cizince, kteří zde
hodlají pobývat za účelem sezónního zaměstnání, lze tedy chápat jako jednání zaměstnavatele
směřující k zajištění jejich ubytování u třetí osoby.
Navrhovaná úprava vychází z předpokladu, že zaměstnavatel bude s cizincem, který hodlá
na území pobývat za účelem sezónního zaměstnání, spolupracovat při opatření nezbytných
náležitostí žádosti, tedy zejména v případě, že bude cizinci zajišťovat nebo zprostředkovávat
ubytování, vydá cizinci potvrzení o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny a doklad
o zajištění ubytování. V opačném případě by nemohlo být vízum cizinci uděleno;
nedostatečná součinnost zaměstnavatele by tedy byla v rozporu s jeho zájmem
na zaměstnávání sezónních zaměstnanců.
Odstavec 4 navrhovaného ustanovení § 32 stanoví maximální dobu platnosti a dobu
povoleného pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, a to na 6
měsíců, čemuž bude odpovídat i maximální délka vydaného povolení k zaměstnání (viz
navrhované ustanovení § 96 odst. 2 zákona o zaměstnanosti). Doba 6 měsíců vychází z článku
14 směrnice 2014/36/EU, podle níž musí být maximální doba pobytu sezónních pracovníků
(resp. zaměstnanců) v rozmezí 5-9 měsíců během kteréhokoli období 12 měsíců. Oproti
dosavadnímu stavu tak nedochází k zásadní změně, vzhledem k tomu, že již nyní byla
povolení k zaměstnání sezónním zaměstnancům vydávána maximálně na 6 měsíců.
Aby byl naplněn požadavek na maximální dobu pobytu v rámci kteréhokoli období 12
měsíců, v zákoně o zaměstnanosti bude upraveno, že povolení k zaměstnání pro sezónního
zaměstnance se bude vydávat na dobu maximálně 6 měsíců v kterémkoliv období 12 měsíců
po sobě jdoucích. Obdobím 12 měsíců se rozumí období bezprostředně předcházející
každému dni povoleného zaměstnání a s tím souvisejícího pobytu sezónního zaměstnance
v ČR. Jedná se tedy o pohyblivé 12měsíční období, které je třeba posuzovat zpětně,
ke každému dni předpokládané doby zaměstnání sezónního zaměstnance na území. Sezónní
zaměstnanec tedy může vykonávat sezónní zaměstnání celkem až po dobu 6 měsíců
v kterémkoli období 12 měsíců, přičemž mu může pro tyto účely být vydáno několik povolení
k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.
Měl by tak být naplněn požadavek směrnice 2014/36/EU na maximální dobu pobytu v rámci
kteréhokoli období 12 měsíců.
V odstavci 5 je upraveno směrnicí předvídané tzv. zjednodušení opětovného vstupu. Podle
čl. 16 směrnice zjednoduší členské státy opětný vstup státních příslušníků třetích zemí, kteří
již byli v daném členském státě přijati jako sezónní pracovníci nejméně jednou za posledních
pět let a kteří během každého z těchto pobytů splňovali všechna kritéria a podmínky podle
této směrnice pro sezónní pracovníky. Odstavec 2 článku 16 pak demonstrativně uvádí
několik opatření k zajištění zjednodušeného opětovného vstupu.
Jednou ze zvažovaných variant zjednodušení opětovného vstupu bylo např. osvobození
od požadavku předložit jeden nebo více dokumentů uvedených v čl. 5 a 6 směrnice,
resp. náležitostí žádosti o udělení víza (nebo povolení k zaměstnání), což by znamenalo, že by
byl žadatel osvobozen od povinnosti předložit pracovní smlouvu, doklad o zdravotním
pojištění, nebo doklad o tom, že má zajištěno náležité ubytování na území. Tuto variantu však
nebylo možné zvolit s ohledem na význam těchto náležitostí. Předložení pracovní smlouvy je
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nezbytným podkladem pro vydání povolení k zaměstnání. Stejně tak je důležité, aby měl
cizinec po celou dobu pobytu na území (tedy i v době, kdy ještě nespadá jako zaměstnanec
do systému veřejného zdravotního pojištění) zajištěno zdravotní pojištění. Rovněž upuštění
od požadavku na zajištění náležitého ubytování nebylo posouzeno jako vhodné, s ohledem
na to, že se jedná o standardní náležitost žádostí o pobytová oprávnění na území České
republiky. V zájmu ochrany práv migrujících pracovníků dokonce sama směrnice ukládá
členským státům povinnost vyžadovat důkaz o tom, že sezónní pracovník bude mít po celou
dobu pobytu ubytování, které zajišťuje přiměřenou životní úroveň. Po zohlednění jak zájmů
státu, tak i sezónních pracovníků (resp. zaměstnanců) se tedy nejevilo jako vhodné osvobodit
žadatele od povinnosti předkládat v řízení některou z výše uvedených náležitostí. Jako
vyhovující nebyla vybrána ani varianta vydání několika povolení sezónního pracovníka
v rámci jediného správního aktu, resp. povolení opravňujícího k opětovnému vstupu a pobytu
na území za účelem výkonu sezónního zaměstnání, a to především s ohledem na nezbytnost
posouzení aktuální situace na trhu práce vždy před vydáním povolení k zaměstnání. Možnost
zrychlení řízení o vydání povolení k zaměstnání a víza k pobytu nad 90 dnů byla posouzena
jako v praxi složitě proveditelná.
V zákoně o pobytu cizinců byla tedy zvolena varianta přednostního posouzení žádosti, a to jak
v případě žádosti o udělení krátkodobého víza (viz § 21 odst. 2), tak v případě žádosti
o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání (§ 32 odst. 5). Žadatel,
který splní podmínky pro aplikaci tohoto zjednodušeného postupu, bude mít právo, aby jeho
žádost byla ministerstvem posouzena přednostně (před žádostmi o vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání podanými poprvé). Podmínkou pro použití tohoto
zjednodušeného postupu je, že žadateli nebyla v období 5 let předcházejících podání žádosti
zrušena platnost žádného z víz k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, která
mu byla v tomto období udělena. Uvedený zjednodušený postup se uplatní, i pokud došlo
ke zrušení platnosti víza za účelem sezónního zaměstnání, pokud ke zrušení platnosti tohoto
víza (resp. všech takových víz) došlo v důsledku porušení povinnosti na straně
zaměstnavatele, tedy např. proto, že sezónnímu zaměstnanci bylo odňato povolení
k zaměstnání, protože jej zaměstnavatel zaměstnával v rozporu s vydaným povolením
k zaměstnání (tj. např. v případě nelegální práce), anebo proto, že zaměstnavatel nesplnil
požadavky na ubytování, které zajišťoval nebo zprostředkovával sezónnímu zaměstnanci,
a tomu z tohoto důvodu byla zrušena platnost jeho víza. Nejčastěji se bude jednat o případy,
kdy bylo cizinci zrušeno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání podle
§ 37a odst. 1 písm. c) nebo odst. 2 písm. a), protože přestal splňovat některou z podmínek
pro jeho udělení (např. ze zmíněného důvodu odnětí povolení k zaměstnání nebo
nevyhovujícího ubytování), případně protože pobýval na území pro jiný, než povolený účel
(výkon práce v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání) za předpokladu, že ke zrušení
došlo v důsledku porušení povinnosti na straně zaměstnavatele.
Ministerstvo tedy nejprve ověří, zda žadatel splňuje podmínky pro aplikaci tohoto
zjednodušeného postupu a pokud tomu tak bude, posoudí nejprve žádost tohoto „opětovného“
žadatele (což by mělo ve výsledku vést k rychlejšímu vyřízení jeho žádosti. Zároveň bude
tento „opětovný“ žadatel zcela osvobozen od poplatku za přijetí žádosti o udělení
dlouhodobého víza stanoveného v položce 144A přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích.
V odstavci 6 se stanoví obdobné použití ustanovení § 31 odst. 6 zákona o pobytu cizinců,
který upravuje povinnost cizince předložit před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů doklad
o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území a na požádání i doklad o zaplacení
pojistného. Uvedená povinnost se vztahuje na cizince, který hodlá pobývat na území
za účelem sezónního zaměstnání, pouze na dobu ode dne vstupu na území do doby, než se
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na něj bude vztahovat pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
Vyžaduje se tak, aby byl cizinec pojištěn na období, než bude zařazen, jakožto zaměstnanec
zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem na území ČR, do systému veřejného
zdravotního pojištění.
K bodu 12 – k § 33 odst. 1 písm. c)
V důsledku změny § 50 odst. 3 zákona o pobytu cizinců provedené zákonem č. 314/2015 Sb.,
žádost o vydání povolení k trvalému pobytu není cizinec oprávněn podat v průběhu pobytu
na výjezdní příkaz. Tato změna se však nijak neodráží v § 33 odst. 1 písm. c) zákona
o pobytu cizinců, kdy předpokladem pro udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění
pobytu na území zůstává stále pouze skutečnost, že cizinec žádost o vydání povolení
k trvalému pobytu byl oprávněn podat dle § 69 zákona o pobytu cizinců. Oprávnění podat
žádost o vydání povolení k trvalému pobytu na území je ovšem omezeno také v § 50 odst. 3
zákona o pobytu cizinců. Z tohoto důvodu se navrhuje výslovný odkaz na § 69 z textu
ustanovení § 33 odst. 1 písm. c) odstranit a podmínku pro udělení dlouhodobého víza
za účelem strpění pobytu na území vázat obecně na žádost o vydání povolení k trvalému
pobytu, která byla podána v souladu se zákonem o pobytu cizinců.
K bodům 13 až 16 – k § 35 – nadpis a odstavce 1, 2 a 3
Navrhované ustanovení souvisí s nutností sjednotit terminologii zákona s praxí, podle níž již
není rozlišováno mezi dobou platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a dobou pobytu na území
na toto vízum (s výjimkou víz za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu
upravených v § 30 odst. 4 zákona). Uvedené údaje budou nadále již vyznačovány totožně.
K bodu 17 – k § 35a
Navrhované ustanovení obsahuje speciální úpravu prodloužení doby platnosti víza k pobytu
nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání a doby pobytu na území na toto vízum. Úprava
prodloužení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání vychází
z čl. 15 směrnice 2014/36/EU, kde se stanoví povinnost členských států povolit sezónním
pracovníkům minimálně jedno prodloužení pobytu, ať už u dosavadního nebo nového
zaměstnavatele za předpokladu, že tyto osoby nadále splňují podmínky pro přijetí k pobytu
a není zároveň dán důvod pro zamítnutí jejich žádosti. Prodloužení je však možné pouze
během maximální délky pobytu umožněné pro pobyt sezónních pracovníků.
Podle navrhovaného ustanovení tak ministerstvo dobu platnosti víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání a dobu pobytu na území na toto vízum, která je kratší než 6
měsíců, na žádost cizince opakovaně prodlouží za podmínky, že trvá stejný účel pobytu,
nejdéle však na 6 měsíců. Obdobné platí i pro povolení k zaměstnání sezónního zaměstnance,
které je možné prodloužit podle ustanovení zákona o zaměstnanosti o prodloužení povolení
k zaměstnání (§ 94 zákona o zaměstnanosti), a to do maximální 6 měsíční doby platnosti tak,
aby zároveň nebyl přesažen limit celkem 6 měsíců v kterémkoli období 12 měsíců. V případě,
že sezónní zaměstnanec hodlá být zaměstnán u jiného zaměstnavatele, může si požádat o nové
povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.
K ověření splnění podmínek pro prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání a doby pobytu na toto vízum se vyžaduje doložení náležitostí
stanovených v navrhovaném odstavci 2, tj. cestovního dokladu a dokladu o zajištění
ubytování v podobě vyžadované v § 32 odst. 3 a za podmínky, že je ubytování zajištěno nebo
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zprostředkováno zaměstnavatelem, je cizinec povinen předložit i potvrzení o dohodnuté výši
mzdy, platu nebo odměny (nebylo-li již doloženo v rámci řízení o vydání povolení).
I v případě, že by tedy v rámci řízení o prodloužení víza došlo ke změně zaměstnavatele
a s tím spojené změně ubytování cizince, by tak mělo být posouzeno, zda je naplněn
požadavek směrnice na zajištění přiměřeného ubytování, případně, zda výše úplaty
za ubytování zajištěné zaměstnavatelem není nadměrná v porovnání s čistou odměnou cizince
a úrovní jeho ubytování.
Cizinec je dále povinen předložit povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona
o zaměstnanosti (tj. rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání podle § 94
zákona o zaměstnanosti nebo stávající povolení k zaměstnání, je-li jeho doba platnosti delší,
než doba platnosti dosavadního víza). Cizinec může být rovněž požádán, aby předložil doklad
potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
V souvisejícím ustanovení § 89 odst. 4 zákona o zaměstnanosti bude zároveň upravena
tzv. fikce zaměstnání, bude tedy zajištěno, že pokud cizinec požádá o prodloužení povolení
k zaměstnání v souladu s § 94 zákona o zaměstnanosti, může být nadále zaměstnáván v době
od konce platnosti svého povolení k zaměstnání do pravomocného rozhodnutí o prodloužení
platnosti povolení k zaměstnání. O prodloužení povolení k zaměstnání přitom musí cizinec
požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před
uplynutím doby platnosti vydaného povolení k zaměstnání.
V případě, že cizinec k žádosti o prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání a doby pobytu na území na toto vízum předloží pouze číslo
jednací žádosti o prodloužení povolení k zaměstnání, řízení se přeruší podle § 64 odst. 1
písm. c) v návaznosti na § 57 správního řádu s ohledem na řízení o předběžné otázce.
Doba platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání a doba pobytu
na území na toto vízum se však neprodlouží, pokud nastane důvod pro zahájení řízení
o zrušení platnosti tohoto víza podle § 37a zákona o pobytu cizinců. Je-li takovým důvodem
např. skutečnost, že cizinec přestal splňovat podmínky pro udělení víza, např. z důvodu, že
mu bylo odňato povolení k zaměstnání, zároveň ale doloží, že tyto podmínky již opět splňuje
(např. tím, že doloží nové povolení k zaměstnání anebo že si podal žádost o jeho vydání),
ministerstvo platnost víza za předpokladu splnění ostatních podmínek pro jeho prodloužení
prodlouží.
K bodům 18 až 20 – k § 37 odst. 1 písm. b), § 37 odst. 2 písm. b), h) a i)
Zákon o pobytu cizinců vychází z premisy, že cizinec, který získal povolení k pobytu
na území České republiky k určitému účelu, je povinen povolení k jím deklarovanému účelu
náležitě využívat. Pokud cizinec neplní účel, pro který mu bylo vydáno povolení k pobytu, je
na místě mu toto povolení k pobytu zrušit nebo neprodloužit. Plněním účelu, pro který bylo
vízum nebo povolení k pobytu vydáno, je přitom třeba rozumět faktické vykonávání činnosti
(např. podnikatelské), ke které bylo vízum či povolení k pobytu vydáno, nikoli pouze
formální splnění podmínek pro výkon takové činnosti (např. zapsání se do příslušných
rejstříků). Nestačí tedy např. mít pouze oprávnění podnikat, není-li podnikatelská činnost
fakticky vykonávána.
Byl-li tedy cizinci povolen pobyt za určitým účelem, pak je jeho povinností tento účel
při pobytu na území naplňovat. Je na rozhodnutí cizince, jaký účel pobytu si zvolí,
resp. o jaký účel povolení k pobytu si požádá. Není přitom vyloučeno, aby cizinec
z jakýchkoliv důvodů v průběhu pobytu na území České republiky deklarovaný účel pobytu,
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resp. s tím související činnost, přerušil či ukončil. V takovém případě je však povinen tuto
skutečnost oznámit příslušným orgánům a požádat o povolení k pobytu z jiných důvodů.
Otázka neplnění účelu povoleného pobytu je stávající právní úpravou řešena, a to tak, že
neplnění účelu pobytu je důvodem pro zrušení, resp. neprodloužení víza nebo povolení
k pobytu. Ze stávajícího znění § 37 odst. 1 písm. b) však není zcela zřejmé, že důvodem
vedoucím ke zrušení nebo neprodloužení oprávnění k pobytu je i situace, kdy cizinec neplní
účel pobytu na území České republiky. Judikatura soudů v tomto směru není jednotná
a v některých případech nepřipouští jako dostatečný důvod ke zrušení nebo neprodloužení
víza nebo povolení k pobytu situaci, kdy cizinec na území po podstatnou část platnosti svého
oprávnění k pobytu nepobývá (s ohledem na charakter jím vykonávané činnosti). Z tohoto
důvodu se jeví jako nutné zpřesnění pravidel § 37 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců
tak, aby bylo zřejmé, že důvodem zrušení nebo neprodloužení oprávnění k pobytu je
i neplnění účelu na území České republiky. Cílem navrhovaného ustanovení není rušení
pobytového oprávnění v případech, kdy podnikatel umístí centrum své podnikatelské činnosti
do České republiky, ale v souvislosti se svou činností podniká časté cesty do zahraničí.
Problematiky neplnění účelu pobytu se týká i navrhovaná změna, resp. doplnění ustanovení
§ 37 odst. 2 zákona o pobytu cizinců o nové písmeno h), které má explicitně řešit situace, kdy
cizinec v době rozhodování správního orgánu sice účel pobytu plní, ale v minulosti tomu tak
nebylo, tedy došlo k neplnění účelu pobytu po dobu povoleného pobytu (navrhované znění se
výslovně vztahuje na „dobu platnosti víza“, z čehož plyne, že se nevztahuje na dobu tzv. fikce
oprávnění pobytu cizince na území). Mělo by se tak zabránit situacím, kdy se cizinci, kteří
získají povolení k pobytu za účelem podnikání, následně odhlásí z provádění plateb
na sociální zabezpečení a znovu se přihlásí až před podáním žádosti o prodloužení pobytu,
aby tak formálně splnili podmínky pro prodloužení pobytu. Tyto situace jsou ve stávající
praxi řešeny prostřednictvím zrušení oprávnění k pobytu nebo jeho neprodloužení s odkazem
na ustanovení § 56 odst. 1 písm. j) zákona o pobytu cizinců (tj. je zjištěna jiná závažná
překážka v pobytu cizince na území), nicméně toto řešení není i s ohledem na nejednotnou
judikaturu soudů vhodné. V soudní praxi se objevují různé názory na to, po jakou dobu by
cizinec v minulosti neměl účel pobytu plnit, aby se jednalo o závažnou překážku, cizinec je
však v zásadě povinen plnit účel pobytu po celou dobu jeho pobytu a nikoli pouze
po poměrnou část platnosti jeho oprávnění k pobytu. Je třeba počítat i s individuálními
situacemi, kdy cizinec objektivně po přechodnou dobu účel pobytu plnit nemůže, resp. jsou
k tomu na jeho straně závažné důvody. V takovém případě, pokud takové důvody prokáže,
nebude neplnění účelu pobytu důvodem pro zrušení nebo neprodloužení oprávnění k pobytu.
Za neplnění účelu povoleného pobytu se nepovažuje situace, kdy cizinec tráví svou třeba
i měsíc trvající dovolenou v cizině.
V § 37 odst. 2 písm. b) se dále formou odkazu stanoví, že důvodem pro zrušení platnosti
dlouhodobého víza jsou i některé taxativně vyjmenované důvody pro neudělení dlouhodobého
víza upravené v § 56. Nepoužijí se zde tedy ty důvody pro neudělení dlouhodobého víza,
které jsou již samostatně upraveny v § 37 anebo by jejich aplikace ve vztahu ke zrušení
platnosti víza byla nelogická. Přitom je třeba vzít v potaz, že důvody uvedené v § 37 se
aplikují i jako důvody pro neprodloužení povolení k dlouhodobému pobytu.
S uvedeným souvisí i navrhované doplnění § 56 zákona o pobytu cizinců o důvod
pro neudělení dlouhodobého víza spočívající v nesplnění některé z podmínek pro jeho
udělení.
Tato změna pomůže odstranit dosavadní nejasnosti (byť judikaturou soudů již objasněné)
ohledně toho, zda je důvodem pro zrušení platnosti víza (popř. povolení k pobytu) nejen
skutečnost, že cizinec přestal splňovat pozitivní podmínky pro udělení víza, ale též ty
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negativní vyjádřené v § 56 zákona o pobytu cizinců. S ohledem na navržené doplnění § 56
zákona o pobytu cizinců a související odkaz § 37 na toto ustanovení je zřejmé, že důvodem
pro zrušení platnosti víza je i skutečnost, že cizinec již nesplňuje podmínky pro udělení víza
(včetně těch negativních vyjádřených v § 56).
Dále se do § 37 odst. 2 doplňuje nové písmeno i). Stávající právní úprava neodpovídá potřebě
zajištění ochrany veřejného zdraví na základě rozhodnutí k tomu příslušného orgánu.
V návaznosti na novelu zákona o pobytu cizinců (č. 314/2015 Sb.) se navrhuje obdobná
úprava i pro tyto případy.
K bodu 21 – k § 37a
V navrhovaném ustanovení se stanoví speciální důvody pro zrušení platnosti víza k pobytu
nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání. Úprava vychází z článku 9 směrnice
2014/36/EU. Navrhované důvody pro zrušení platnosti víza lze podřadit pod směrnicí
upravené důvody pro „odnětí povolení za účelem sezónní práce“, jako je např. skutečnost, že
sezónní pracovník nesplňuje nebo již nadále nemůže plnit „podmínky pro přijetí k pobytu“
(resp. nesplňuje některou z podmínek pro udělení víza), nebo skutečnost, že je považován
za hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost či veřejné zdraví nebo že na území
pobývá pro jiné účely (resp. neplní účel), anebo že předložené doklady byly získány
podvodně, byly padělány či pozměněny (resp. údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich
uvedené neodpovídají skutečnosti). Speciální důvod pro „odnětí povolení za účelem sezónní
práce“ upravený v čl. 9 odst. 4 směrnice spočívající ve skutečnosti, že cizinec žádá
o mezinárodní ochranu, je upraven v § 85a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, podle nějž
podáním žádosti o udělení mezinárodní ochrany zaniká mimo jiné platnost krátkodobého či
dlouhodobého víza uděleného podle zákona o pobytu cizinců. Důvod upravený v § 37a odst. 2
písm. c) zákona o pobytu cizinců vyplývá ze směrnice 2001/40/ES o vzájemném uznávání
rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí (viz čl. 3 odst. 1 písm. a) této
směrnice).
Při rozhodování o zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání
z důvodů uvedených v § 37a odstavci 2 se v souladu s požadavky směrnice 2014/36/EU
zohlední konkrétní okolnosti případu i zájmy cizince, resp. přiměřenost zrušení platnosti víza
ve vztahu k důvodu pro jeho zrušení, zejména dopady rozhodnutí o zrušení platnosti víza
do soukromého a rodinného života cizince. Důvody podle § 37a odst. 2 jsou transpozicí čl. 9
odst. 3 písm. a) směrnice 2014/36/EU (ve spojení s čl. 6 směrnice), přičemž podle čl. 9 odst. 5
této směrnice se při rozhodování o odnětí povolení za účelem sezónního zaměstnání uplatní
zásada proporcionality, s výjimkou případů uvedených v článku 9 odstavci 1, kdy se jedná
o předložení podvodných, padělaných nebo pozměněných dokladů anebo, kdy držitel
povolení pobývá na území pro jiné účely, než ty, pro které byl oprávněn k pobytu [ty jsou
v zákoně o pobytu cizinců transponovány v § 37a odst. 1 písm. b) a c)].
V § 37a odst. 3 se zavádí tzv. ochranná lhůta v délce 30 dní, po kterou se cizinci nezruší
vízum za účelem sezónního zaměstnání, přestože mu bylo odňato povolení k zaměstnání.
Jedná se o specifické případy, kdy je sezónnímu zaměstnanci odňato povolení k zaměstnání
v důsledku porušení povinnosti na straně zaměstnavatele, tedy např. proto, že jej
zaměstnavatel zaměstnával v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání). V těchto
případech se tedy vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nezruší, pokud
bylo cizinci ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni odnětí povolení k zaměstnání
vydáno nové povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Jedná se
o transpozici čl. 15 odst. 9 směrnice, který stanoví, že v případech, kdy nastaly důvody
pro zrušení povolení za účelem sezónní práce podle čl. 9 odst. 2 a odst. 3 písm. b), c) a d),
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(tj. důvody v důsledku porušení povinností na straně zaměstnavatele), se neodejme povolení
sezónnímu pracovníkovi, který žádá o zaměstnání u jiného zaměstnavatele.
Neopatří-li si cizinec nové povolení k zaměstnání pro výkon sezónní práce podle § 96 odst. 1
zákona o zaměstnanosti, vízum mu bude zrušeno podle příslušných ustanovení § 37a zákona
o pobytu cizinců, v tomto případě připadá v úvahu neplnění účelu pobytu (§ 37a odst. 1
písm. c) zákona o pobytu cizinců) nebo nesplnění podmínek pro udělení víza (§ 37 odst. 2
písm. a) zákona o pobytu cizinců). V případě, že se jedná o důvod podle odstavce 2 písm. a),
bude třeba posoudit i přiměřenost dopadů takového rozhodnutí pro cizince ve vztahu
k důvodu pro jeho zrušení. V případě, že by cizinci nebylo vydáno nové povolení
k zaměstnání ve lhůtě do 30 dnů, cizinec by však doložil podání žádosti o toto povolení, bylo
by možné řízení o zrušení platnosti víza přerušit do doby rozhodnutí o žádosti cizince
o vydání nového povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.
Ochranná lhůta však může běžet jen do konce maximální doby platnosti a doby pobytu
na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, což je 6 měsíců
(viz § 32 odst. 4), tuto dobu tak nemůže dále prodloužit.
K bodům 22, 23, 39, 42, 77, 82 (část), 90, 97, 130 a 177 (tiskopisy žádostí) – k § 42 odst. 5,
§ 42 odst. 6, § 42g odst. 12, § 42i odst. 11, § 54, § 60 odst. 1, § 70 odst. 1 písm. a), § 83
odst. 5, § 87x odst. 2 písm. a) a § 158 odst. 1 písm. a) bod 1
Žádosti se v duchu efektivní státní správy již dnes standardně podávají na úředních
tiskopisech, přičemž zákon o pobytu cizinců povinnost podávat žádost na úředním tiskopisu
výslovně stanoví pouze v některých případech. Cílem novelizace je doplnit tuto úpravu
i v případech žádostí, kde dnes tento požadavek absentuje, a to se stanovením totožného
rozsahu údajů, jaký je nastaven a využíván v aktuálně používaných tiskopisech.
K bodům 24 a 28 – k § 42a odst. 1 a 6
Cílem navrhované úpravy je odstranit výkladové nejasnosti spojené s výčtem osob
oprávněných žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny
podle § 42a zákona o pobytu cizinců. Uvedený výčet vychází ze směrnice Rady 2003/86/ES
o právu na sloučení rodiny. Z dosavadního textu zákona nebylo jasné, zda se povolením
k pobytu na území v § 42a rozumí i udělení azylu a zda tedy bylo oprávněno podat žádost
o povolení podle § 42a např. i nezletilé (příp. zletilé nezaopatřené) dítě azylanta. Tato
kategorie osob má přitom podle směrnice 2003/86/ES v každém případě spadat do výčtu osob
oprávněných žádat o sloučení rodiny. Podle návrhu se tak rozlišuje mezi nositelem oprávnění
ke sloučení, kterému byl udělen pobyt na území podle zákona o pobytu cizinců a mezi
nositelem, který je azylantem, přičemž okruh cizinců, kteří jsou oprávnění žádat o sloučení
rodiny s těmito nositeli, se v zásadě neliší.
Okruh osob oprávněných požádat o povolení podle § 42a by totiž v případě, kdy žadatelem je
cizinec, který žádá o sloučení rodiny s azylantem, neměl být užší, než je tomu v případě
sloučení rodiny s cizincem, kterému byl na území povolen pobyt. Uvedený požadavek
vyplývá ze směrnice 2003/86/ES (viz zejména čl. 10 a čl. 4 směrnice). V případě žádostí
o sloučení rodiny s azylanty směrnice naopak požaduje po členských státech zmírnění
některých kritérií, která jinak platí pro sloučení s cizinci, kteří jsou držiteli povolení k pobytu
(např. při dokládání náležitostí). Je tedy na místě sjednotit okruh oprávněných osob tak, aby
nebyli znevýhodněni cizinci, kteří žádají o sloučení rodiny s azylanty.
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Jednou z osob oprávněných žádat o povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42a je
i manžel/manželka azylanta (resp. azylantky), pokud manželství vzniklo před vstupem
azylanta na území. Podle směrnice 2003/86/ES je totiž v případě sloučení rodiny s azylanty
možné omezit žadatele pouze na ty, jejichž vztahy existovaly již před vstupem na území.
V praxi však může nastat i situace, kdy se azylant/azylantka ožení/vdá na území a jeho/její
manžel/manželka, který zde do té doby pobýval/a s povoleným pobytem, si nemůže další
pobyt upravit na základě sloučení rodiny s azylantem (vzhledem k tomu, že ke sňatku došlo
až po vstupu azylanta na území). Nově se tedy umožňuje, aby žádost o povolení
k dlouhodobému pobytu podle § 42a podal i manžel/manželka azylanta (resp. azylantky),
i přestože manželství bylo uzavřeno až po vstupu azylanta/azylantky na území, pokud je
žadatel zároveň držitelem povolení k dlouhodobému pobytu na území a pobývá na území
po dobu nejméně 2 let. Mělo by tak být zamezeno možnému zneužití tohoto ustanovení
formou uzavírání účelových sňatků.
Navrhovaná úprava odstavce 6 souvisí s úpravou výčtu oprávněných osob v odstavci 1
a jedná se pouze o zpřesnění, dosavadní úprava je tedy v zásadě zachována. V odst. 6 písm. a)
se stanoví, ve kterých případech je podmínkou pro vydání povolení za účelem společného
soužití rodiny pobyt nositele oprávnění ke sloučení rodiny, který je držitelem povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, na území po dobu minimálně 15 měsíců – jedná se
tak jako dosud pouze o případy sloučení rodiny cizince, který je manželem nebo dítětem
cizince (nebo jeho manžela), který je držitelem povolení k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu (v případě sloučení cizince s jeho manželem, který je držitelem povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území, platí nadále věková hranice minimálně
20 let (uvedená podmínka se stejně jako dosud nevztahuje na sloučení cizince s jeho
manželem azylantem).
V písmenu b) zůstává zachována dosavadní čekací lhůta v minimální délce 6 měsíců
v případě sloučení rodiny s držitelem zaměstnanecké karty (§ 42g). Tato čekací lhůta se však
týká pouze cizinců uvedených v odstavci 1 písm. a) a b).
V ostatních případech se v souladu s dosavadní úpravou splnění podmínky pobytu nositele
oprávnění ke sloučení rodiny na území v minimální délce 15 měsíců nevyžaduje
[viz ustanovení odstavce 6 písm. c), které odkazuje na případy podle § 42a odst. 1 písm. c)
až h)]. U osob oprávněných k podání žádosti o sloučení rodiny podle odstavce 1 písm. c) až h)
se tedy žádná čekací lhůta neuplatní. V případě sloučení rodiny s azylantem by bylo stanovení
takové čekací lhůty v rozporu se směrnicí 2003/86/ES (viz čl. 12 odst. 2 směrnice).
V písmenu d) je zachována dosavadní úprava, kdy splnění podmínky pobytu nositele
oprávnění ke sloučení rodiny na území v určité minimální délce se nevyžaduje v případě
držitele modré karty a nově ani v případě držitele karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie. Směrnice 2014/66/EU totiž předpokládá odchylně od čl. 3 odst. 1 a čl. 8
směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny, že cizinci, který získá na území České
republiky kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo kartu vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie, bude umožněno sloučení
rodiny bez stanovení minimální doby předchozího pobytu na území, tedy „ihned“, což je
promítnuto i do navrhované úpravy. Stejné zvýhodnění je stanoveno i pro držitele povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování. V tomto případě se nejedná o transpozici
směrnice, ale důsledek speciální národní úpravy, jejímž cílem je poskytnout určitá zvýhodnění
těm cizincům, kteří prokáží, že hodlají na území uskutečnit tzv. významnou investici
(viz odůvodnění ke kartě zahraničního investora v § 42n).
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K bodům 25 a 26 – k § 42a odst. 2
Směrnice 2014/66/EU (v článku 19) a v návaznosti na ni i navrhovaná úprava umožňuje, aby
rodinný příslušník držitele povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
vydaného jiným členským státem Evropské unie následoval tohoto držitele do jiného
členského státu (resp. na území ČR), pokud dojde k převedení držitele povolení k pobytu
vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie
do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem v tomto jiném členském státě
(resp. na území ČR). Žádost o povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny musí rodinný
příslušník předložit do 90 dnů ode dne vstupu na území.
Lhůta 90 dnů koresponduje s čl. 21 Schengenské prováděcí úmluvy (ve znění změn
provedených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 610/2013 ze dne 26. června
2013), podle nějž se cizinci, kteří jsou držiteli platného povolení k pobytu vydaného některým
členským státem, mohou na základě tohoto povolení a platného cestovního dokladu volně
pohybovat po dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů na území ostatních
členských států, pokud splňují podmínky vstupu uvedené v Schengenském hraničním kodexu
a nejsou uvedeni na vnitrostátním seznamu osob, jimž má být odepřen vstup na území
příslušného členského státu.
K bodům 27, 30, 34 (část), 41 (část) a 43 (část) – k § 42a odst. 5 a § 42f odst. 2, § 42g odst. 5
(část), § 42i odst. 3 (část) a § 42n odst. 7 (část)
Cílem navrhovaných změn je především narovnání podmínek, za kterých cizinec pobývající
na území České republiky na základě víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu za tímtéž účelem, může požádat
o standardní povolení k dlouhodobému pobytu. Ve stávající úpravě je tato otázka řešena
v § 42 odst. 2 a v § 45 odst. 1 zákona o pobytu cizinců. Oprávnění k pobytu za účelem strpění
neslouží primárně k delšímu setrvání na území, ale má být řešením pro mimořádné případy,
kdy je třeba po určitou dobu strpět pobyt cizince na území, neboť nastaly okolnosti, které
odůvodňují jeho pobyt na území. Uvedený specifický druh pobytového oprávnění dovoluje
cizinci požádat o standardní povolení k dlouhodobému pobytu až po 6 měsících pobytu na
toto povolení. Rozšířením škály povolení k dlouhodobému pobytu (např. za účelem
vědeckého výzkumu, zaměstnanecká karta, nově i povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem investování apod.) nebyl však tento prvek vnesen do podmínek pro podání žádostí o
uvedené speciální druhy povolení k dlouhodobému pobytu na území. Oprávnění k pobytu za
účelem strpění tak je využíváno k podávání žádostí o uvedená speciální pobytová oprávnění a
setrvání na území. Cílem této úpravy je tedy pouze sjednocení podmínek, za nichž lze z
oprávnění k pobytu za účelem strpění podat žádost o standardní nebo speciální druh povolení
k pobytu. Pouze ve vztahu k žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
společného soužití rodiny na území platí, že tuto žádost lze na ministerstvu podat při pobytu
na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území a v případě
dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území, pokud cizinec na takové vízum na
území pobývá alespoň 6 měsíců.
V navrhovaných ustanoveních § 42a odst. 5 a § 42f odst. 2, § 42g odst. 5 se zároveň zamezuje
podání žádostí o uvedené speciální druhy povolení k dlouhodobému pobytu, pokud cizinec na
území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání. Ustanovení
§ 42i odst. 1 již nyní brání podání žádosti o vydání modré karty cizincem, který na území
pobývá na základě oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání (vzhledem k tomu,
že tuto úpravu obsahovala již směrnice 2009/50/ES). Uvedené tak bylo třeba upravit
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i pro ostatní žádosti podané na území v průběhu pobytu na území za účelem sezónního
zaměstnání (společné soužití rodiny, vědecký výzkum, zaměstnanecká karta).
Směrnice 2014/36/EU výslovně stanoví, že neupravuje sloučení rodiny, rovněž z ní nevyplývá
nárok na setrvání na území za jiným účelem po skončení pobytového oprávnění za účelem
sezónního zaměstnání. Vzhledem k tomu, že sezónní zaměstnání je již z definice dočasná
činnost, po jeho skončení by mělo následovat vycestování z území a nikoli další setrvání
na území. Podá-li tedy cizinec v průběhu pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání na území žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
společného soužití rodiny, vědeckého výzkumu nebo žádost o modrou nebo zaměstnaneckou
kartu, řízení bude zastaveno vzhledem k tomu, že cizinec není k podání těchto žádostí
na území oprávněn.
K bodu 29 – k § 42b odst. 2
Pokud dojde k převedení cizince, který je držitelem povolení k pobytu vnitropodnikově
převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, do obchodní
společnosti nebo pobočky se sídlem na území, vyžaduje se v případě žádosti jeho rodinného
příslušníka o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití s tímto cizincem
kromě doložení obecných náležitostí stanovených v § 42b odst. 1 i doložení dokladu
o oprávnění k pobytu, který rodinnému příslušníkovi držitele povolení k pobytu
vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydal jiný členský stát Evropské unie.
K bodu 31 – k § 42g odst. 1
Legislativně technická úprava reagující na rozdělení úpravy odstavce 7 do odstavců 7 a 8.
K bodům 32 a 50 – k § 42g odst. 3 a § 44a odst. 11
V § 42g odst. 3 se stanoví, že žádost o vydání zaměstnanecké karty není oprávněn podat
cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona
o zaměstnanosti. Navrhované ustanovení má zabránit tomu, aby si cizinec, který hodlá
pobývat na území za účelem výkonu činnosti závislé na ročním období a kterému bylo za tím
účelem vydáno povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, mohl
namísto víza k pobytu nad 90 dní za účelem sezónního zaměstnání požádat o tzv. neduální
zaměstnaneckou kartu. Varianta víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání
byla v tomto případě zvolena jako vhodnější, a to i s ohledem na omezenou délku pobytu
sezónních zaměstnanců.
V § 178b zákona o pobytu cizinců se obecně stanoví, co se pro účely zákona považuje
za zaměstnání a kdo se považuje za zaměstnavatele. Stejně jako v dosavadní právní úpravě se
za zaměstnání pro účely tohoto zákona považuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu
činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem, členem
statutárního anebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem
družstva, členem statutárního anebo jiného orgánu družstva pro družstvo, vzhledem k tomu,
že tento druh činnosti je zaměstnáním i podle zákona o zaměstnanosti a jeho nelegální výkon
je též důvodem pro správní vyhoštění. Zejména po zavedení zaměstnaneckých karet do právní
úpravy však docházelo ke zneužívání tohoto druhu činností jakožto hlavního účelu pobytu
cizinců. Navrhovaná úprava § 42g odst. 3 tedy nově neumožňuje získat zaměstnaneckou kartu
nebo prodloužit její platnost pro výkon těchto činností. Výkon této činnosti cizinci na území
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není zcela vyloučen, nemůže však být primárním důvodem, na základě kterého by bylo možné
získat pobytové oprávnění nebo je prodloužit.
Na základě navrhovaného ustanovení § 44a odst. 11 nebude obdobně oprávněn podat žádost
o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty cizinec, který v postavení společníka, člena
statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti anebo v postavení člena
družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní pro tuto právnickou
osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti, i když mu za tímto účelem bylo vydáno
povolení k zaměstnání.
K bodu 33 – k § 42g odst. 5 (větě druhé)
V ustanovení § 42g odst. 5 rovněž dochází k odstranění spojení „vydaného za jiným účelem“
vztahujícího se k dlouhodobému vízu nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Díky této
změně bude možné, aby i držitel zaměstnanecké karty mohl podat žádost o vydání nové
zaměstnanecké karty na území a nemusel kvůli podání této žádosti vycestovat z území.
Navrhovaná úprava je reakcí na současnou nevyhovující právní úpravu, která neumožňuje,
aby cizinec - držitel tzv. neduální zaměstnanecké karty dle ustanovení § 42g odst. 3 zákona
o pobytu cizinců mohl podat na území žádost o vydání tzv. duální zaměstnanecké karty.
Podmínka uvedená v § 42g odst. 5 v dosavadním znění totiž umožňuje podat žádost o vydání
zaměstnanecké karty na území pouze těm cizincům, kteří na území pobývají na vízum
k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem.
Držitel neduální zaměstnanecké karty, který chce požádat o vydání duální zaměstnanecké
karty, však na území pobývá za stejným účelem, a tudíž je z této možnosti vyloučen. Návrh
tedy pouze dorovnává tyto podmínky tak, aby i držitel neduální zaměstnanecké karty mohl
podat na území žádost o vydání duální zaměstnanecké karty (a naopak).
K bodům 34 a 41 (část) – k § 42g odst. 5 (část) a § 42i odst. 3 (část)
Navrhuje se, aby v některých případech mohl za cizince podat žádost o vydání zaměstnanecké
karty a modré karty zaměstnavatel. Na základě článku 4 odst. 1 směrnice 2011/98/EU členské
státy „určí, zda má žádost o jednotné povolení podat státní příslušník třetí země, nebo jeho
zaměstnavatel. Členské státy se rovněž mohou rozhodnout přijímat žádosti od obou“.
Obdobným ustanovením je též čl. 10 odst. 1 směrnice 2009/50/ES. Otázka je tedy ponechána
na vůli členského státu. Vzhledem k tomu, že uplatnění tohoto konceptu en bloc na všechny
zaměstnavatele by mohlo mít negativní efekt, a to především pro zaměstnané cizince, jejichž
závislé postavení na zaměstnavateli by se tím umocnilo, předpokládá se aplikace tohoto
postupu pouze pro vstup a pobyt cizinců, kteří jsou účastníky vládou schváleného státního
programu organizačně zajišťovaného nebo koordinovaného k tomuto účelu Ministerstvem
vnitra nebo jiným ústředním správním úřadem, jehož okruhu působnosti se předmět činnosti,
kterou hodlá cizinec na území provozovat, týká, a to pouze na základě zmocnění
zaměstnavatele cizincem. Podpora ekonomické migrace cestou státních programů a projektů
umožňuje, aby Česká republika cíleně zaměřila svoji podporu do oblastí, v nichž se to jeví
jako potřebné, přičemž umožnění podání žádosti na území zaměstnavatelem za cizince
(zejména pobývá-li v zahraničí) je jednou z forem takové podpory.
K bodům 35 a 36 – k § 42g odst. 7 až 9
Podle stávající právní úpravy lze cizinci vydat duální zaměstnaneckou kartu pouze, pokud
jsou splněny podmínky stanovené v § 42g odst. 2 zákona o pobytu cizinců. Jednou z nich je,
že cizinec „uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě
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budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu
o pracovní činnosti obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že měsíční mzda, plat nebo
odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy ( od 1. ledna 2017
11 000 Kč); týdenní pracovní doba v každém základním pracovněprávním vztahu musí činit
nejméně 15 hodin“. V souladu s § 3 zákoníku práce se základními pracovněprávními vztahy
rozumí „pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo
pracovní poměr“.
Pokud cizinec vedle pracovního poměru, k jehož výkonu mu byla zaměstnanecká karta
vydána, hodlá vykonávat ještě další pracovní činnost, musí i tato činnost splňovat výše
zmíněné podmínky. V praxi se však vyskytují případy, kdy zaměstnavatel má zájem cizince
zaměstnat ještě na další pracovní pozici, avšak pouze na dobu kratší než 15 hodin týdně;
obdobně je tomu i v případě, kdy cizinec má zájem takový pracovní poměr sjednat ještě
s dalším zaměstnavatelem. Dříve byly tyto případy zákoníkem práce (zákonem
č. 65/1965 Sb.) označovány jako „vedlejší pracovní poměr“ (stávající zákoník práce již tento
pojem neobsahuje).
Navrhovaná úprava by měla držiteli zaměstnanecké karty umožnit zaměstnání na další
pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele za splnění mírnějších podmínek.
V případě zaměstnání na další pracovní pozici se tak splnění podmínky týdenní pracovní doby
v rozsahu nejméně 15 hodin nebude vyžadovat. Základní podmínkou však bude, že zůstanou
zachovány podmínky, za nichž byla cizinci zaměstnanecká karta vydána. Podmínkou
pro udělení souhlasu se zaměstnáním cizince na další pracovní pozici u téhož nebo u dalšího
zaměstnavatele bude, že se musí jednat o zaměstnání na pozici, která je rovněž uvedena
v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty
a cizinec má odbornou způsobilost pro výkon takového zaměstnání. Přitom se uplatní úprava
základní sazby minimální hodinové mzdy, jak je stanovena nařízením vlády č. 567/2006 Sb.,
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního
prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění
pozdějších změn (od 1. ledna 2017 66 Kč).
K bodu 37 – k § 42g odst. 10
Legislativně technická úprava reagující na vložení nového odstavce 8. Stejně jako v odstavci
8 se i v tomto ustanovení jednoznačněji vyjadřuje, že cizinec může být na další pracovní
pozici zaměstnán jak u téhož, tak u jiného zaměstnavatele.
K bodu 38 - k § 42g odst. 11
Odstranění nepřesnosti dosavadní právní úpravy, která nebyla dostatečně provázána s § 47.
K bodu 40 – k § 42h odst. 2
V rámci právní úpravy náležitostí pro vydání zaměstnanecké karty se umožňuje zvýhodněný
režim vstupu a pobytu cizinců, kteří jsou účastníky vládou schváleného státního programu
organizačně zajišťovaného nebo koordinovaného k tomuto účelu Ministerstvem vnitra nebo
jiným ústředním správním úřadem, jehož okruhu působnosti se předmět činnosti, kterou hodlá
cizinec na území provozovat, týká. Podpora ekonomické migrace cestou státních programů
a projektů umožňuje, aby Česká republika cíleně zaměřila svoji podporu do oblastí, v nichž se
to jeví jako potřebné. Možnost nahrazení některých náležitostí prohlášením žadatele
(za předpokladu, že je taková možnost součástí podmínek příslušného vládou schváleného
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programu) se jeví jako vhodný nástroj zrychlení procedury vedoucí k získání zaměstnanecké
karty. Zvolený postup současně umožňuje, aby do příslušného vládního programu byli
zařazeni jen takoví zaměstnavatelé, kteří jsou důvěryhodní a splňují podmínky příslušného
vládního programu.
K bodu 43 – k § 42k až 42p
- k § 42k
V souvislosti s transpozicí směrnice 2014/66/EU se zavádí nový typ dlouhodobého pobytu
- karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Toto pobytové oprávnění je určeno
pro cizince, kteří jsou dočasně vnitropodnikově převedeni k výkonu práce na pozici
manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení.
Vnitropodnikovým převedením se přitom pro účely zákona o pobytu cizinců rozumí dočasné
převedení cizince v rámci obchodní korporace se sídlem mimo území Evropské unie do jejího
odštěpného závodu se sídlem na území, anebo z obchodní korporace se sídlem mimo území
Evropské unie, do obchodní korporace se sídlem na území, která je vůči obchodní korporaci
se sídlem mimo území Evropské unie, ovládající nebo ovládanou osobou nebo jsou obě tyto
obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou (za předpokladu, že během převedení
má cizinec nadále uzavřenou pracovní smlouvu s tou obchodní korporací, z níž, resp. v rámci
níž, je na území převeden) Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je jednotným
povolením, které cizince opravňuje k pobytu a zároveň k výkonu zaměstnání na pozici
manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty. Osobní působnost tohoto pobytového
oprávnění je omezena pouze na tyto definované kategorie. V definicích se přitom vychází
ze směrnice 2014/66/EU, která podrobně upravuje, koho lze považovat za manažera,
specialistu či zaměstnaného stážistu. V případě vnitropodnikového převedení zaměstnanců
nebude prováděn test trhu práce.
V navrhovaném ustanovení se v odstavci 8 stanoví podmínky pro vydání karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Primárně se musí jednat o vnitropodnikové
převedení, tak jak je v zákoně definováno – tedy dočasné převedení cizince (občana třetí země
– tedy nikoli občana Evropskou unie, států EHP či Švýcarska) z entity usazené mimo území
EU do entity usazené na území EU, přičemž tyto entity musí být navzájem propojeny - ať už
je mezi nimi vztah ovládání (případně jsou ovládány stejnou ovládající osobou) nebo se jedná
o obchodní korporaci a její odštěpný závod. Součástí definice vnitropodnikového převedení je
i požadavek, aby po dobu převedení měl cizinec nadále uzavřenou pracovní smlouvu s tou
obchodní korporací, z níž, resp. v rámci níž, je na území převeden. Uvedený požadavek je
i důvodem, proč je v zákoně zvolena pouze varianta převedení cizince ze zahraniční obchodní
korporace do její pobočky (resp. odštěpného závodu), a nikoli naopak. Pokud by totiž došlo
k převedení ze zahraniční pobočky obchodní korporace do obchodní korporace na území,
přičemž tato zahraniční pobočka by nebyla samostatným subjektem práva oprávněným
uzavírat smlouvy, pak by nebylo možné naplnit požadavek směrnice, aby byl státní příslušník
třetí země již před převedením a v jeho průběhu vázán pracovní smlouvou k podniku
usazenému mimo území členského státu (viz čl. 3 písm. b) směrnice 2014/66/EU). Uvedený
výklad přitom podporuje i Evropská komise. Další z podmínek pro vydání karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance je prokázání skutečnosti, že cizinec bude
zaměstnán na území na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, a že byl
bezprostředně přede dnem vnitropodnikového převedení zaměstnán v obchodní korporaci se
sídlem mimo území Evropské unie (v rámci které nebo ze které má být převeden), a to
po dobu nejméně 6 měsíců. Podmínkou vydání karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance je rovněž skutečnost, že žadatel má příslušnou odbornou kvalifikaci, pokud je
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podle zvláštních právních předpisů vyžadována (jedná se např. o povolání, pro jejichž výkon
je třeba rozhodnutí o povolení k výkonu takového povolání nebo vykonání speciální zkoušky
apod.). V případě, že by cizinec vykonával na území regulované povolání, je třeba splnit
i podmínky pro jeho výkon (seznam regulovaných povolání a uznávacích orgánů v České
republice vydává sdělením Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). V případě, že se
jedná o cizince, který bude působit na pozici tzv. zaměstnaného stážisty, potom je podmínkou
jeho pobytu v souladu s požadavky směrnice i vysokoškolské vzdělání.
V odstavci 6 navrhovaného § 42k je vymezen okruh cizinců, kterým naopak nemůže být karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydána. Vyloučení uvedených kategorií cizinců
předpokládá samotná směrnice 2014/66/EU, jde např. o pracovníky vyslané na základě
směrnice 96/71/ES, určité kategorie studentů nebo osoby, kterým zaměstnání zprostředkovala
agentura práce.
Kromě podmínek pro vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se zakotvují
i důvody pro zamítnutí žádosti o vydání tohoto povolení. Formou odkazu se stanoví, že
důvodem pro zamítnutí žádosti jsou některé taxativně vyjmenované důvody pro neudělení
dlouhodobého víza upravené v § 56. Nepoužijí se zde tedy ty důvody, jejichž aplikace
ve vztahu k zamítnutí žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance by
byla nelogická nebo nepřípustná (vzhledem k směrnicí taxativně stanoveným důvodům
pro zamítnutí žádosti). Důvodem pro zamítnutí žádosti o vydání karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance tak například je nesplnění podmínek pro vydání tohoto povolení
[§ 42k odst. 9 písm. a) ve spojení s § 56 odst. 1 písm. l)]. V odstavci 10 upravené další
důvody pro nevydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se týkají převážně
určitých podmínek na straně obchodní korporace (do které nebo v rámci které má být cizinec
převeden), jejichž nesplnění má za následek zamítnutí žádosti cizince. Jde o nastavení určité
důvěryhodnosti těchto obchodních korporací spočívající jednak v bezdlužnosti v oblasti
daňových povinností, jakož i povinného odvádění pojistného na veřejné zdravotní pojištění
nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (blíže úprava
v ustanovení § 178e). Další podmínkou důvěryhodnosti je i skutečnost, že v určitém období
před podáním žádosti nebyla obchodní korporaci uložena pokuta za nelegální práci nebo že
obchodní korporace nebyla zřízena pouze s cílem převádět zaměstnance na území Evropské
unie, anebo že nejde o obchodní korporaci, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz.
Ustanovení o zamítnutí žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
přitom zohledňují zásadu proporcionality v souladu s požadavky článku 7 směrnice
2014/66/EU.
Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance podává cizinec
na zastupitelském úřadu. Zároveň se ale v odstavci 7 umožňuje, aby v některých případech
mohla na základě zmocnění podat žádost za cizince obchodní korporace, do níž nebo v rámci
níž má být cizinec převeden. Tedy ta obchodní korporace sídlící na území, do níž je cizinec
převeden, anebo obchodní korporace se sídlem mimo území EU, v rámci které je cizinec
převeden. V tomto druhém případě bude zpravidla za tuto zahraniční právnickou osobu jednat
vedoucí odštěpného závodu, do něhož je cizinec převeden, vzhledem k tomu, že se jedná
o věc týkající se odštěpného závodu (viz § 503 odst. 2 občanského zákoníku). Na základě
článku 11 odst. 1 směrnice 2014/66/EU členské státy „určí, zda má být žádost podána státním
příslušníkem třetí země, nebo hostitelským subjektem“. Členské státy se rovněž mohou
rozhodnout přijímat žádosti od obou z nich“. Otázka je tedy ponechána na vůli členského
státu. Postup, kdy za cizince bude moci podat žádost obchodní korporace, do níž nebo v rámci
níž má být převeden, se předpokládá v případě vstupu a pobytu cizinců, kteří jsou účastníky
vládou schváleného státního programu organizačně zajišťovaného nebo koordinovaného
k tomuto účelu Ministerstvem vnitra nebo jiným ústředním správním úřadem, jehož okruhu
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působnosti se předmět činnosti, kterou hodlá cizinec na území provozovat, týká. Podpora
ekonomické migrace cestou státních programů a projektů umožňuje, aby Česká republika
cíleně zaměřila svoji podporu ekonomické migrace do oblastí, v nichž se to jeví jako
potřebné, přičemž umožnění podání žádosti na území obchodní korporací za cizince
pobývajícího v zahraničí je jednou z forem takové podpory.
V odstavci 11 se v souladu s čl. 14 směrnice 2014/66/EU zavádí povinnost pro držitele karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance oznamovat změnu podmínek, na základě kterých
byl cizinci pobyt povolen. Změnu bude cizinec povinen oznamovat Ministerstvu vnitra
do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.
- k § 42l
Navrhované ustanovení upravuje náležitosti žádosti o vydání karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance. Kromě standardně požadovaných náležitosti, jako je cestovní
doklad, doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území, fotografie, případně dokladů
o trestní zachovalosti či bezinfekčnosti, je požadováno doložení splnění podmínek pro vydání
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, které jsou uvedeny v § 42k.
Dokladem o účelu pobytu na území (tedy uskutečnění vnitropodnikového převedení k výkonu
zaměstnání na stanovených pozicích) je vysílací dopis, ze kterého musí být patrno, že se jedná
o vnitropodnikové převedení, tak jak je v zákoně definováno – tedy dočasné převedení cizince
z entity usazené mimo území EU do entity usazené na území EU, přičemž tyto entity musí být
navzájem propojeny - ať už je mezi nimi vztah ovládání (případně jsou ovládány stejnou
ovládající osobou) nebo se jedná o obchodní korporaci a její odštěpný závod. Součástí
definice vnitropodnikového převedení je i požadavek, aby po dobu převedení měl cizinec
nadále uzavřenou pracovní smlouvu s tou obchodní korporací, z níž, resp. v rámci níž, je
na území převeden. Vysílací dopis musí dále obsahovat údaje o době trvání
vnitropodnikového převedení a místě výkonu práce v České republice, údaje o pracovní
pozici (zda bude cizinec převeden na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného
stážisty), pracovních podmínkách a rovněž potvrzení, že cizinec bude po uplynutí doby trvání
vnitropodnikového převedení převeden do obchodní korporace sídlící mimo území Evropské
unie. Dále je cizinec povinen předložit doklad o zaměstnání po dobu nejméně 6 měsíců
v obchodní korporaci se sídlem mimo území členských států Evropské unie, v rámci níž nebo
z níž má být převeden na území.
Rovněž je nutné doložit „propojenost“ entit, v rámci nichž je cizinec převáděn, tj. v případě
uvedeném v § 42k odst. 2 písm. a) doložit, že odštěpný závod, do něhož je cizinec převeden,
je odštěpným závodem obchodní korporace, v rámci níž je cizinec převeden, a v případě
uvedeném v § 42k odst. 2 písm. b), že obchodní korporace, v rámci nichž je cizinec převeden,
jsou vůči sobě ovládající a ovládanou osobou nebo jsou obě tyto obchodní korporace
ovládány stejnou ovládající osobou.
Cizinec musí dále doložit, že má příslušnou odbornou kvalifikaci, pokud je podle jiných
právních předpisů vyžadována (jedná se např. o povolání, pro jejichž výkon je třeba
rozhodnutí o povolení k výkonu takového povolání nebo vykonání speciální zkoušky apod.).
U regulovaných povolání je pak třeba doložit doklad o splnění podmínek pro výkon takového
povolání (např. doklad o uznání kvalifikace vydaný příslušným uznávacím orgánem).
Na pozici zaměstnaného stážisty je pak požadováno předložení dohody o odborné přípravě,
přičemž zákon stanoví i náležitosti takové dohody.
V odstavci 2 se navrhuje zavést zjednodušený postup pro případ, že je cizinec anebo obchodní
korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, účastníkem programu schváleného
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vládou za účelem dosažení ekonomického nebo jiného významného přínosu pro Českou
republiku, který je organizačně zajišťován nebo koordinován k tomuto účelu ministerstvem
nebo jiným ústředním správním úřadem, jehož okruhu působnosti se program týká, a je-li to
součástí podmínek příslušného programu. Zavedení zjednodušených postupů pro uznané
obchodní korporace (podniky) umožňuje čl. 11 odst. 6 a 7 směrnice 2014/66/EU.
Obdobně jako v případě navrhovaného doplnění úpravy zaměstnanecké a modré karty se tedy
i v rámci právní úpravy náležitostí pro vydání karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance zavádí možnost zvýhodněného režimu vstupu a pobytu pro cizince, je-li tento
cizinec, případně obchodní korporace, v níž nebo do níž je na území převeden, účastníkem
zmíněného programu. V případě obchodní korporace se tedy bude jednat buď o korporaci
sídlící na území, do níž je cizinec převeden, anebo obchodní korporaci se sídlem mimo území
EU, v rámci které je cizinec převeden. V tomto druhém případě bude zpravidla za tuto
zahraniční právnickou osobu jednat vedoucí odštěpného závodu, do něhož je cizinec
převeden, vzhledem k tomu, že se jedná o věc týkající se odštěpného závodu (viz § 503 odst.
2 občanského zákoníku). Možnost nahrazení některých náležitostí (doklad o ubytování,
vysílací dopis aj.) potvrzením vydaným obchodní korporací (za předpokladu, že je taková
možnost součástí podmínek příslušného vládou schváleného programu) se jeví jako vhodný
nástroj zrychlení procedury vedoucí k získání karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance. Současně tento postup umožňuje, aby do příslušného vládního programu byly
zařazeny jen takové obchodní korporace, které jsou důvěryhodné a splňují podmínky
příslušného vládního programu.
- k § 42m
Směrnice 2014/66/EU usnadňuje mobilitu osob převedených do obchodních korporací nebo
poboček usazených v Evropské unii a stanoví zvláštní režim mobility uvnitř EU, v němž je
držitel platného povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného
některým členským státem oprávněn vstupovat, pobývat a pracovat na území jednoho či více
dalších členských států. Směrnice 2014/66/EU upravuje krátkodobou a dlouhodobou mobilitu.
Krátkodobá mobilita by pro účely této směrnice měla zahrnovat pobyty v jiných členských
státech než v tom, který vydal povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance,
a to v délce nepřesahující 90 dnů. Tento typ mobility bude upraven především v zákoně
o zaměstnanosti v ustanovení § 98, kdy vymezené kategorie vnitropodnikově převedených
zaměstnanců (manažeři, specialisté a zaměstnaní stážisté) budou mít z hlediska zaměstnání
volný přístup na trh práce po dobu, která nepřesáhne 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů
v kterémkoliv období 180 dnů. Jejich pobyt na území bude ošetřen na základě čl. 21
Schengenské prováděcí úmluvy (ve znění změn provedených nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 610/2013 ze dne 26. června 2013), který stanoví, že cizinci, kteří
jsou držiteli platného povolení k pobytu vydaného některým členským státem, mohou na
základě tohoto povolení a platného cestovního dokladu volně pohybovat po dobu nejvýše 90
dnů během jakéhokoliv období 180 dnů na území ostatních členských států, pokud splňují
podmínky vstupu uvedené v Schengenském hraničním kodexu a nejsou uvedeni
na vnitrostátním seznamu osob, jimž má být odepřen vstup na území příslušného členského
státu.
Dlouhodobá mobilita zahrnuje pobyty v jiných členských státech než v tom, který vydal
povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, a to v délce přesahující 90
dnů. Ministerstvo vnitra přistoupilo k provedení transpozice čl. 22 směrnice 2014/66/EU,
který se týká dlouhodobé mobility tak, že se zavádí další typ dlouhodobého pobytu
pro držitele povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným
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členským státem Evropské unie - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie.
Toto pobytové oprávnění je určeno pro cizince, kteří již byli převedeni v rámci nadnárodní
korporace, resp. z obchodní korporace se sídlem mimo Evropskou unii do její pobočky
či dceřiné nebo sesterské společnosti se sídlem na území některého členského státu Evropské
unie, přičemž v průběhu jejich pobytu na území tohoto členského státu vznikla potřeba jejich
působení v dalším členském státě Evropské unie.
Rovněž karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské
unie je jednotným povolením, které cizince opravňuje k pobytu a zároveň k výkonu
zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty. Podmínky pro vydání
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie jsou
stanoveny obdobně jako u karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Stejně jako
v případě karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance je podmínkou skutečnost, že
žadatel má příslušnou odbornou kvalifikaci, pokud je podle zvláštních právních předpisů
vyžadována (jedná se např. o povolání, pro jejichž výkon je třeba rozhodnutí o povolení
k výkonu takového povolání nebo vykonání speciální zkoušky apod.). V případě, že by
cizinec vykonával na území regulované povolání, je třeba splnit i podmínky pro jeho výkon,
vzhledem k tomu, že bez jejich splnění je nelze vykonávat (seznam regulovaných povolání
a uznávacích orgánů v České republice vydává sdělením Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy.) U zaměstnaného stážisty se však již nevyžaduje doložení vysokoškolského
vzdělání, ani dohody o odborné přípravě. Nepožaduje se ani působení v obchodní korporaci
ve třetí zemi bezprostředně předcházející vnitropodnikovému převedení, a to vzhledem
k tomu, že před pobytem v ČR již byl cizinec převeden do jiného členského státu EU. Užší
okruh podmínek pro případ dlouhodobé mobility předpokládá i samotná směrnice
2014/66/EU. Vychází se totiž z toho, že některé podstatné podmínky již byly prověřeny tím
členským státem, který vydal povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
jako první. Nad rámec podmínek pro vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
se však v případě karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU
vyžaduje, aby byl žadatel držitelem platného povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného
zaměstnance vydaného jiným členským státem EU, a to po celou dobu převedení na území
ČR (viz rovněž čl. 20 směrnice 2014/66/EU).
V odstavci 2 navrhovaného ustanovení jsou upraveny náležitosti žádosti o vydání karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU. Kromě standardně
požadovaných náležitosti, jako je cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování po dobu
pobytu na území, fotografie, případně dokladů o trestní zachovalosti či bezinfekčnosti, je
požadováno doložení splnění podmínek pro vydání tohoto povolení.
Je třeba předložit platné povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
vydané cizinci jiným členským státem EU a dále vysílací dopis, který je v tomto případě
rovněž dokladem o účelu pobytu na území (tedy uskutečnění vnitropodnikového převedení
k výkonu zaměstnání na stanovených pozicích). Z vysílacího dopisu musí být patrno, že se
jedná o vnitropodnikové převedení, tak jak je v zákoně definováno – tedy dočasné převedení
cizince z entity usazené mimo území EU do entity usazené na území EU, přičemž tyto entity
musí být navzájem propojeny - ať už je mezi nimi vztah ovládání (případně jsou ovládány
stejnou ovládající osobou) nebo se jedná o obchodní korporaci a její odštěpný závod. Součástí
definice vnitropodnikového převedení je i požadavek, aby po dobu převedení měl cizinec
nadále uzavřenou pracovní smlouvu s tou obchodní korporací, z níž, resp. v rámci níž, je
na území převeden. Vysílací dopis musí dále obsahovat údaje o době trvání
vnitropodnikového převedení a místě výkonu práce v České republice, údaje o pracovní
116

pozici (zda bude cizinec převeden na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného
stážisty), pracovních podmínkách a rovněž potvrzení, že cizinec bude po uplynutí doby trvání
vnitropodnikového převedení převeden do obchodní korporace sídlící mimo území Evropské
unie.
Rovněž je nutné doložit „propojenost“ entit, v rámci nichž je cizinec převáděn, tj. v případě
uvedeném v § 42k odst. 2 písm. a) doložit, že odštěpný závod, do něhož je cizinec převeden,
je odštěpným závodem obchodní korporace, v rámci níž je cizinec převeden, a v případě
uvedeném v § 42k odst. 2 písm. b), že obchodní korporace, v rámci nichž je cizinec převeden,
jsou vůči sobě ovládající a ovládanou osobou nebo jsou obě tyto obchodní korporace
ovládány stejnou ovládající osobou.
Cizinec musí dále doložit, že má příslušnou odbornou kvalifikaci, pokud je podle jiných
právních předpisů vyžadována, a u regulovaných povolání doložit doklad o splnění podmínek
pro výkon takového povolání (např. doklad o uznání kvalifikace vydaný příslušným
uznávacím orgánem).
V odstavci 3 se navrhuje zavést zjednodušený postup pro případ, že je cizinec anebo obchodní
korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, účastníkem programu schváleného
vládou za účelem dosažení ekonomického nebo jiného významného přínosu pro Českou
republiku, který je organizačně zajišťován nebo koordinován k tomuto účelu ministerstvem
nebo jiným ústředním správním úřadem, jehož okruhu působnosti se program týká, a je-li to
součástí podmínek příslušného programu. Zavedení zjednodušených postupů pro uznané
obchodní korporace (podniky) umožňuje čl. 11 odst. 6 a 7 směrnice 2014/66/EU.
Obdobně jako v případě navrhovaného doplnění úpravy zaměstnanecké a modré karty se tedy
i v rámci právní úpravy náležitostí pro vydání karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu EU zavádí možnost zvýhodněného režimu vstupu
a pobytu pro cizince, je-li tento cizinec, případně obchodní korporace, v níž nebo do níž je
na území převeden, účastníkem zmíněného programu. V případě obchodní korporace se tedy
bude jednat buď o korporaci sídlící na území, do níž je cizinec převeden, anebo obchodní
korporaci se sídlem mimo území EU, v rámci které je cizinec převeden. V tomto druhém
případě bude zpravidla za tuto zahraniční právnickou osobu jednat vedoucí odštěpného
závodu, do něhož je cizinec převeden, vzhledem k tomu, že se jedná o věc týkající se
odštěpného závodu (viz § 503 odst. 2 občanského zákoníku). Možnost nahrazení některých
náležitostí (doklad o ubytování, vysílací dopis aj.) potvrzením vydaným obchodní korporací
(za předpokladu, že je taková možnost součástí podmínek příslušného vládou schváleného
programu) se jeví jako vhodný nástroj zrychlení procedury vedoucí k získání karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Současně tento postup umožňuje, aby
do příslušného vládního programu byly zařazeny jen takové obchodní korporace, které jsou
důvěryhodné a splňují podmínky příslušného vládního programu.
Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU
podává cizinec na zastupitelském úřadu nebo ministerstvu v době platnosti oprávnění
k přechodnému pobytu na území, a to nejpozději do 90 dnů ode dne vstupu na území. Po tuto
dobu je pobyt cizince ošetřen na základě výše zmíněného článku 21 Schengenské prováděcí
úmluvy (cizinec zde pobývá z titulu toho, že je držitelem platného povolení k pobytu
vydaného jiným členským státem EU).
Zároveň se ale umožňuje, aby v některých případech mohla na základě zmocnění podat žádost
za cizince obchodní korporace, do níž nebo v rámci níž má být cizinec převeden. Tedy ta
obchodní korporace sídlící na území, do níž je cizinec převeden, anebo obchodní korporace se
sídlem mimo území EU, v rámci které je cizinec převeden. V tomto druhém případě bude
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opět, jak bylo výše uvedeno, zpravidla za tuto zahraniční právnickou osobu jednat vedoucí
odštěpného závodu, do něhož je cizinec převeden, vzhledem k tomu, že se jedná o věc týkající
se odštěpného závodu. Na základě článku 11 odst. 1 směrnice 2014/66/EU členské státy „určí,
zda má být žádost podána státním příslušníkem třetí země, nebo hostitelským subjektem“.
Členské státy se rovněž mohou rozhodnout přijímat žádosti od obou z nich“. Otázka je tedy
ponechána na vůli členského státu. Postup, kdy za cizince bude moci podat žádost obchodní
korporace, do níž nebo v rámci níž má být převeden, se předpokládá v případě vstupu
a pobytu cizinců, kteří jsou účastníky vládou schváleného státního programu organizačně
zajišťovaného nebo koordinovaného k tomuto účelu Ministerstvem vnitra nebo jiným
ústředním správním úřadem, jehož okruhu působnosti se předmět činnosti, kterou hodlá
cizinec na území provozovat, týká. Podpora ekonomické migrace cestou státních programů
a projektů umožňuje, aby Česká republika cíleně zaměřila svoji podporu ekonomické migrace
do oblastí, v nichž se to jeví jako potřebné, přičemž umožnění podání žádosti na území
obchodní korporací za cizince pobývajícího v zahraničí je jednou z forem takové podpory.
Kromě podmínek pro vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie se zakotvují i důvody pro zamítnutí žádosti o vydání tohoto
povolení. Jsou stanoveny obdobně jako u karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance,
navíc je zde však stanoven důvod pro zamítnutí žádosti, kterým je, že uplynula celková doba
převedení na území členských států Evropské unie (tj. max. 3 roky u manažera a specialisty
a max. 1 rok u zaměstnaného stážisty).
Stejně jako v případě karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se zde formou odkazu
stanoví, že důvodem pro zamítnutí žádosti jsou některé taxativně vyjmenované důvody
pro neudělení dlouhodobého víza upravené v § 56. Nepoužijí se zde tedy ty důvody upravené
v § 56, jejichž aplikace by ve vztahu k zamítnutí žádosti o vydání karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu EU byla nelogická nebo nepřípustná
(vzhledem k směrnicí taxativně stanoveným důvodům pro zamítnutí žádosti). Důvodem
pro zamítnutí žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu EU tak například je nesplnění podmínek pro vydání tohoto povolení [§ 42m
odst. 6 písm. a) ve spojení s § 56 odst. 1 písm. l)]. V odstavci 7 jsou formou odkazu
na ustanovení o důvodech pro zamítnutí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
upraveny další důvody pro nevydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu EU, a to takové důvody, které se týkají převážně určitých podmínek na straně
obchodní korporace (do které nebo v rámci které má být cizinec převeden), jejichž nesplnění
má za následek zamítnutí žádosti cizince. Jde o nastavení určité důvěryhodnosti těchto
obchodních korporací spočívající jednak v bezdlužnosti v oblasti daňových povinností, jakož
i povinného odvádění pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (blíže úprava v ustanovení § 178e). Další
podmínkou důvěryhodnosti je i skutečnost, že v určitém období před podáním žádosti nebyla
obchodní korporaci uložena pokuta za nelegální práci nebo že obchodní korporace nebyla
zřízena pouze s cílem převádět zaměstnance na území Evropské unie, anebo že nejde
o obchodní korporaci, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz. Ustanovení o zamítnutí žádosti
o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU přitom
zohledňují zásadu proporcionality v souladu s požadavky článku 7 směrnice 2014/66/EU.
- k § 42n a 42p
V § 42n se zavádí nový typ povolení k dlouhodobému pobytu, kterým je povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování. Toto povolení bude vydáváno cizincům
– podnikatelům, kteří hodlají pobývat v ČR po dobu delší než 90 dnů, a to za předpokladu
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uskutečnění tzv. významné investice na území a splnění dalších podmínek stanovených
zákonem. Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování bude existovat nezávisle
na vízu za účelem podnikání a navazujícím povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
podnikání, podmínkou jejichž vydání není na rozdíl od povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování uskutečnění tzv. významné investice na území.
Podmínky pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování budou tedy
přísnější, než je tomu v případě víza nebo povolení k pobytu za účelem podnikání. Splní-li
však cizinec (případně obchodní korporace) podmínky pro vydání tohoto nového povolení,
bude to pro něj znamenat zvýhodnění oproti standardnímu pobytovému oprávnění za účelem
podnikání.
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování bude obdobně jako
např. zaměstnanecká karta nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydáváno
přímo ve formě povolení k dlouhodobému pobytu na dobu uskutečnění tzv. významné
investice (maximálně až na 2 roky), aniž by bylo nejprve nutné pobývat na území na základě
dlouhodobého víza. Cizinec žádající o toto povolení nebude rovněž muset dokládat některé
náležitosti, jako je doklad o ubytování na území nebo zajištění prostředků k pobytu na území
(vychází se z toho, že cizinec, který hodlá na území uskutečnit investici v řádu milionů korun
nebo který působí v obchodní korporaci, která zde hodlá takto investovat, disponuje
prostředky k pobytu na území v zákonem požadované výši). Zmírnění se bude týkat i pravidel
pro sloučení rodiny držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a jeho
rodinných příslušníků; rodinní příslušníci uvedení v § 42a si budou moci žádat o sloučení
rodiny s držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, aniž by držitel
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování (tj. nositel oprávnění ke sloučení)
musel plnit podmínku předchozího pobytu na území v určité minimální délce. Žádost
o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s držitelem povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování bude vyřízena v kratší než standardní lhůtě,
a to ve lhůtě 90 dnů. Samotná lhůta pro rozhodnutí o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem investování je zkrácena na 30 dní (ve zvlášť složitých případech ji lze
prodloužit na 60 dnů) a je tedy podstatně kratší než 90denní lhůta pro rozhodnutí o udělení
dlouhodobého víza za účelem podnikání.
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování je jedním z nástrojů, jak motivovat
zahraniční investory k podnikání a investování do české ekonomiky. Jedná se o podporu
ekonomické migrace, která by měla být pro Českou republiku přínosem, ať už jde o vytváření
nových pracovních míst, investování peněžních prostředků či rozvoj inovativních technologií.
Nastavení flexibilních a vstřícných podmínek pro vstup investorů do České republiky přitom
bylo mj. jedním ze závazků z Programového prohlášení vlády ze dne 14. února 2014
(bod 3.52).
Odstavec 1 navrhovaného ustanovení stanoví základní podmínky pro vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování.
Žadatel o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování musí být podnikatelem
a být rovněž v daném předmětu činnosti, kterou hodlá na území provozovat, oprávněn
podnikat, resp. toto právo mu musí vzniknout nejpozději doložením povolení
2

„Vláda obnoví systém pobídek pro zahraniční i domácí firmy s klíčovou rolí CzechInvestu při jejich organizaci,
a to včetně jeho zahraničních poboček. Vláda nově zformuluje pobídky tak, aby stimulovaly projekty s vysokou
přidanou hodnotou, s vysokým podílem vědy a výzkumu, případně strategické služby, a aby motivovaly
investory dlouhodobě podnikat a reinvestovat do české ekonomiky.“
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k dlouhodobému pobytu za účelem investování příslušnému správnímu orgánu ve lhůtě
stanovené zvláštním právním předpisem. Splnění této podmínky je vázáno zejména na úpravu
provedenou živnostenským zákonem, který stanovuje podmínky pro vznik živnostenského
oprávnění zahraničních osob (zejména § 47 odst. 1, 7 a 8 zákona č. 455/1991 Sb.). Jedná-li se
tedy o cizince, který bude podnikat živnostensky, doloží výpis z živnostenského rejstříku
podle § 47 odst. 1 živnostenského zákona. V případě, že jeho oprávnění podnikat vzniká
na základě jiného právního předpisu, doloží jiný doklad prokazující toto právo (jiný doklad
o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence).
S ohledem na primární zaměření tohoto institutu je základní podmínkou nezbytnost prokázání
tzv. významné investice. Složky této investice kumulativně tvoří jednak investování
peněžních prostředků a vytvoření stanoveného počtu pracovních míst (co se rozumí novým
pracovním místem, stanoví odstavec 2, přičemž se požaduje i zachování tohoto pracovního
místa po určitou dobu). Rozsah investice (tedy výše peněžních prostředků a odpovídající
počet pracovních míst) je s ohledem na potřebu mít možnost aktivně reagovat na aktuální
vývoj ekonomické situace České republiky ponechán úpravě podzákonného předpisu,
tj. nařízení vlády. Investice se tedy považuje za významnou, jsou-li naplněny předpoklady
stanovené nařízením vlády. Splnění této podmínky ověřuje ve svém vyjádření Ministerstvo
průmyslu a obchodu.
Jednu ze složek významné investice, tedy investování peněžních prostředků (nikoli však
podmínku vytvoření nových pracovních míst) lze přitom v části určené nařízením vlády
nahradit investováním jiného majetku, jehož vlastnictví a původ cizinec prokáže a jehož
hodnota oceněná znalcem podle zákona o oceňování majetku odpovídá společně
s investovanými peněžními prostředky celkové výši investovaných peněžních prostředků
stanovené příslušným nařízením vlády. Toto nahrazení části investice, kdy je namísto části
peněžních prostředků investován jiný majetek, má především umožnit investici v procentuální
části nahradit např. strojovým vybavením, ale i jiným majetkem nehmotné povahy, který je
ocenitelný (např. know-how). V zákoně se výslovně stanoví, že za takový majetek se považují
věci hmotné i nehmotné, včetně technologických a informačních předpokladů nebo znalostí,
jejichž přínos pro podnikání cizince je srovnatelný s investováním části peněžních prostředků,
které tento majetek nahrazuje. Pokud jde o investování jiného majetku, je i zde ponechán
prostor pro vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu, pokud jde o přínos tohoto majetku
pro danou investici. Cílem je zejména zamezit tomu, aby mohla být investice nahrazena
majetkem, který bude mít s dotčenou investicí pramálo společného, přičemž je opět třeba
zajistit, aby takové hodnocení provedl odborně způsobilý orgán.
Žadatel je dále povinen předložit podnikatelský záměr, který je věrohodný a proveditelný.
Významná investice má být zároveň přínosem pro Českou republiku jako celek či pro její
jednotlivé kraje či obce. Kritéria pro posouzení věrohodnosti a proveditelnosti záměru
uskutečnit významnou investici stejně jako kritéria pro posouzení významné investice jsou
stanovena v § 42p.
Věrohodnost a proveditelnost záměru bude přitom třeba zhodnotit jednak z hlediska toho, zda
je konkrétní osoba či obchodní korporace reálně schopná svému záměru uskutečnit
významnou investici dostát, a i z hlediska toho, zda je daný podnikatelský záměr proveditelný
v tuzemském prostředí. V rámci posouzení věrohodnosti a proveditelnosti záměru se tak
budou hodnotit kritéria jako je např. technologické řešení záměru, způsob jeho financování;
při hodnocení přínosu významné investice se zhodnotí například, v jakém sektoru ekonomiky
má být záměr proveden, oblast, ve které má být proveden (z hlediska vlivu na zaměstnanost)
apod..
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S ohledem na působnost Ministerstva vnitra je i v případě posuzování věrohodnosti,
proveditelnosti a přínosu podnikatelského záměru třeba vycházet z podkladu, kterým bude
vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu.
Žadatel je dále povinen prokázat, že disponuje peněžními prostředky pro uskutečnění
významné investice a tyto prostředky jsou uloženy na účtu cizince vedeném v členském státě
Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru
osobou oprávněnou v tomto státě poskytovat platební služby; na požádání je cizinec povinen
prokázat původ těchto prostředků. Osobou oprávněnou poskytovat platební služby v členském
státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském
prostoru se zde rozumí poskytovatelé platebních služeb uvedení v čl. 1 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2007/64/ES, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění
směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice
97/5/ES2007/64/ES. Požadavek na účet vedený v členském státě Evropské unie nebo v jiném
smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru je stanoven, aby bylo zajištěno,
že nemůže dojít k omezení pohybu kapitálu, resp. k restrikcím při převodu peněžních
prostředků pro uskutečnění významné investice.
Podmínkou je dále prokázání bezdlužnosti cizince (případně i obchodní korporace) v oblasti
daňových povinností, jakož i povinného odvádění pojistného na veřejné zdravotní pojištění
nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která je speciálně
definována v nově navrhovaném § 178e. Tato povinnost však neplatí pro případy, kdy cizinec
na území České republiky ještě v minulosti nepobýval.
Odstavec 3 pak rozšiřuje okruh cizinců, kterým může být povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování vydáno, i na cizince, který je společníkem, statutárním orgánem,
členem statutárního orgánu nebo prokuristou obchodní korporace. Podmínkou pro pobyt této
kategorie osob je především prokázání skutečnosti, že jejich činnost na území bude mít
podstatný vliv na podnikání obchodní korporace. Pro posouzení splnění této podmínky bude
třeba opět vycházet z vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu. Zároveň se v odstavci 6
stanoví vyvratitelná právní domněnka, podle níž se má za to, že podstatný vliv na podnikání
obchodní korporace má činnost cizince, který je statutárním orgánem, členem statutárního
orgánu nebo prokuristou obchodní korporace, v níž počet těchto osob nepřesáhne počet
stanovený nařízením vlády. Jde tak o určité zjednodušení posuzování podstatného vlivu
na podnikání korporace, které vychází i z dosavadní praxe (statutární orgány, resp. jejich
členové, v obchodní korporaci s desítkami statutárních orgánů zpravidla neměly na podnikání
této korporace podstatný vliv). Cizinec, který tedy bude např. statutárním orgánem v obchodní
korporaci, kde počet statutárních orgánů nepřesáhne maximální počet stanovený nařízení
vlády, nebude muset dále (resp. jiným způsobem) prokazovat podstatný vliv na podnikání
dané korporace. Pokud se však bude jednat o cizince, který bude statutárním orgánem
v obchodní korporaci, kde počet statutárních orgánů bude vyšší, než počet stanovený pro tyto
účely nařízením vlády, nebude mu svědčit domněnka o jeho podstatném vlivu na podnikání
dané obchodní korporace. To neznamená, že by tento cizinec nemohl žádat o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování z pozice statutárního orgánu, podstatný vliv
na podnikání obchodní korporace však bude muset doložit jiným způsobem (přičemž
ke splnění této podmínky se vyjádří Ministerstvo průmyslu a obchodu) – např. vykázáním
jeho dosavadní činnosti pro obchodní korporaci a jejich výsledků, významu této činnosti
pro obchodní korporaci i její podnikání na území atd. Cizinec, který bude žádat o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování pouze z pozice společníka (a nikoli zároveň
statutárního orgánu) obchodní korporace, bude vedle splnění podmínky podstatného
ovlivňování chodu korporace povinen prokázat, že jeho podíl v této obchodní korporaci
dosahuje minimální výše podílu stanovené nařízením vlády.
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Splnění podmínek oprávnění k podnikání, uskutečnění významné investice, věrohodnosti,
proveditelnosti záměru uskutečnit významnou investici a přínosu významné investice,
disponování peněžními prostředky pro uskutečnění významné investice na příslušném účtu
obchodní korporace a bezdlužnosti je logicky požadováno po obchodní korporaci, v níž je
cizinec statutárním orgánem nebo jeho členem anebo jejímž je prokuristou nebo společníkem.
Cizinec sám zároveň musí být osobou bezdlužnou vůči státu. Důkazní břemeno splnění
podmínek nese v rámci řízení žadatel prostřednictvím doložení příslušných náležitostí žádosti
a jejich prokázání, je však v zájmu dané obchodní korporace, aby žadateli poskytla nezbytnou
součinnost.
Odstavec 4 stanoví, ve kterých případech si ministerstvo vyžádá vyjádření Ministerstva
průmyslu a obchodu jako podklad pro své rozhodnutí. Lhůta pro doručení vyjádření činí
15 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o toto vyjádření, a to s ohledem na potřebu
rozhodnout o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování v co nejkratší
lhůtě. Zároveň se stanoví, že na dobu, než Ministerstvo průmyslu a obchodu doručí vyjádření,
ministerstvo vnitra řízení usnesením přeruší. Samotná lhůta pro rozhodnutí o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování je 30 dní (ve zvlášť složitých případech
až 60 dnů), fakticky se ale prodlouží o lhůtu, během níž Ministerstvo průmyslu a obchodu
připraví a doručí své vyjádření (po tuto dobu je tedy řízení přerušeno). Žadatel se může
v souladu s postupem podle správního řádu a zákona o pobytu cizinců před rozhodnutím
o jeho žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování vyjádřit
i k podkladu rozhodnutí, kterým je vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu. Toto
vyjádření bude rovněž součástí spisu, do nějž lze za podmínek správního řádu a zákona
o pobytu cizinců nahlížet.
Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování se podává
na zastupitelském úřadu. Na území je oprávněn žádost o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem investování podat ministerstvu cizinec, který pobývá na území na vízum
k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu, a to i za jiným účelem.
Například pobývá-li cizinec na území na základě dlouhodobého víza za účelem podnikání,
může si požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, pokud splňuje
i další podmínky pro její vydání. Rovněž držitel povolení k dlouhodobému pobytu může
v průběhu svého pobytu na území požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování, a to aniž by zde platilo časové omezení, které se vztahuje na změnu účelu pobytu
v případě přechodu na obecné povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání
(viz rovněž § 45 odst. 1).
- k § 42o
Zatímco § 42n vymezuje obecně podmínky, jejichž splnění je předpokladem vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování, § 42o vymezuje náležitosti žádosti, které je
třeba doložit k prokázání splnění těchto podmínek. Vedle klasických náležitostí jako je
cestovní doklad, fotografie, případně na požádání doklad obdobný výpisu z evidence
Rejstříku trestů nebo doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením
infekčního onemocnění, je nezbytné doložit veškeré doklady svědčící o splnění podmínek
pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování. Cizinec tak doloží
např. výpis z živnostenského rejstříku nebo jiný doklad o jeho zápisu (resp. zápisu příslušné
obchodní korporace) do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence. Dále je povinen
doložit podnikatelský záměr. Zákon přímo stanovuje povinné náležitosti jeho obsahu.
Na základě těchto údajů bude provedeno posouzení věrohodnosti a proveditelnosti záměru
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uskutečnit významnou investici a posouzení přínosu významné investice pro stát, kraj nebo
obec podle kritérií uvedených v § 42p.
Další náležitostí je i doklad, ze kterého vyplývá, že cizinec nebo obchodní korporace, v níž je
cizinec statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jejímž je prokuristou nebo
společníkem, může na území nakládat s peněžními prostředky pro uskutečnění významné
investice, přičemž tento doklad nesmí být starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti.
Standardně se bude jednat o výpis z příslušného účtu cizince nebo obchodní korporace, který
by měl splňovat podmínky podle § 42n odst. 1 písm. d), (tj. účet vedený v členském státě
Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru
osobou oprávněnou v tomto státě poskytovat platební služby), přičemž na tomto účtu
(případně dohromady na více takových účtech) musí být uloženy peněžní prostředky
k uskutečnění významné investice. Žadatel by měl zároveň i doložit, že je oprávněn s těmito
peněžními prostředky na území České republiky nakládat (např. potvrzením banky).
Na požádání je povinen prokázat i původ peněžních prostředků pro uskutečnění významné
investice, mělo by tak být zabráněno financování investice z netransparentních nebo přímo
nezákonných zdrojů.
Dále se vyžadují doklady prokazující vlastnictví a původ jiného investovaného majetku,
pokud bude takový majetek namísto části peněžních prostředků investován (v takovém
případě i znalecký posudek o ocenění tohoto majetku), doklady prokazující splnění dalších
podmínek pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování v případě, že
žadatelem je společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní
korporace (podstatný vliv na podnikání obchodní korporace, podíl v obchodní korporaci)
a doklady prokazující bezdlužnost cizince, případně i obchodní korporace (blíže úprava
v ustanovení § 178e). Pokud žadatel není daňovým subjektem nebo plátcem pojistného, může
pro účely prokázání bezdlužnosti doložit např. potvrzení příslušných orgánů o tom, že není
tímto subjektem. Standardně je před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování vyžadován i doklad o cestovním
zdravotním pojištění po dobu pobytu na území (na požádání je cizinec povinen předložit
doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění).
K bodu 44 – k § 44 odst. 2
Do odstavce 2 (který upravuje vydání potvrzení o splnění podmínek pro vydání povolení
k dlouhodobému pobytu po pořízení biometrických údajů) se doplňuje karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance a karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie. Vydání potvrzení o splnění podmínek je významné z hlediska
okamžiku, kdy cizinec může začít pracovat. Toto ustanovení navazuje na ustanovení § 89
odst. 4 zákona o zaměstnanosti, ve kterém se uvádí, že cizinec, kterému bylo vydáno
potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty, karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo modré karty, může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván
ode dne vydání tohoto potvrzení do dne ukončení řízení o jeho žádosti o vydání
zaměstnanecké karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty.
Současně se zpřesňuje vydávání potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké
karty nebo modré karty. Pokud jde o vydání zaměstnanecké karty, je vydání potvrzení
o splnění podmínek nadbytečné v případech, kdy cizinci bylo vydáno na danou pracovní
pozici povolení k zaměstnání nebo pokud je uvedený v § 98 zákona o zaměstnanosti, neboť
oprávnění být přijat do zaměstnání a zaměstnáván vyplývá pro cizince s povolením
k zaměstnání z § 89 odst. 2 zákona o zaměstnanosti a pro cizince s volným přístupem na trh
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práce takové oprávnění vyplývá přímo z § 98 zákona o zaměstnanosti. Cílem je tedy snížit
administrativu spojenou s vydáváním zaměstnaneckých karet.
K bodům 45 a 46 – k § 44 odst. 8 a 9
Doba platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie bude stanovena na dobu
převedení na území členských států Evropské unie, přičemž celková doba převedení na území
členských států Evropské unie nesmí přesáhnout 3 roky, jde-li o převedení na pozici manažera
nebo specialisty, a 1 rok, jde-li o převedení na pozici zaměstnaného stážisty. Platnost karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance a karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie lze prodloužit pouze v rámci celkové doby
převedení. Stanovení celkové doby převedení vychází z čl. 13 odst. 2 a čl. 12 odst. 1 směrnice
2014/66/EU.
Obsah stávajícího ustanovení odstavce 8 se přesouvá do § 47, kam systematicky patří.
Obsah stávajících ustanovení odstavců 9 a 10 se z hlediska systematiky přesouvá do § 47.
V navrhovaném ustanovení se dále upravuje i doba platnosti povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem investování, která se stanoví na dobu uskutečnění významné investice,
nejdéle však na 2 roky.
K bodu 47 – k § 44a odst. 2
Cílem úpravy je umožnit delší jazykovou přípravu těm cizincům, kteří nemohou zvládnout
přijímací zkoušky na českou vysokou školu a následné studium, poté co absolvují na území
pouze roční jazykový a přípravný kurz. Zejména se jedná o cizince, jejichž mateřským
jazykem není žádný ze slovanských jazyků a na území hodlají studovat obor, pro nějž je
zvládnutí českého jazyka nezbytné (např. bohemistika). Doposud nebylo možné prodloužit
platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia v případě, že bylo vydáno
za účelem účasti na jazykové a odborné přípravě podle § 64 odst. 1 písm. b), což bude nově
možné, pouze však jednou.
K bodu 48 – k § 44a odst. 3
Žádosti se v duchu efektivní státní správy již dnes standardně podávají na úředních
tiskopisech, přičemž zákon o pobytu cizinců povinnost podávat žádost na úředním tiskopisu
výslovně stanoví pouze v některých případech. Cílem novelizace je doplnit tuto úpravu
i v případech žádostí, kde dnes tento požadavek absentuje, a to se stanovením totožného
rozsahu údajů, jaký je nastaven a využíván v aktuálně používaných tiskopisech. V odstavci 3
se tak stanoví, že žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu se podává
ministerstvu na úředním tiskopisu, na kterém se podává žádost o vydání tohoto povolení.
V odstavci 3 se dále doplňuje chybějící odkaz na § 55 odst. 1, tedy ustanovení stanovící
„stáří“ náležitostí k žádosti a rovněž odkaz na § 55 odst. 2, kde je nastaven zjednodušený
postup v případě, že má být uděleno dlouhodobé vízum v zájmu ČR. Tento zjednodušený
postup tak bude možné aplikovat i v případě žádosti o prodloužení povolení k dlouhodobému
pobytu v „zájmu ČR“ (zpravidla se bude jednat o povolení za účelem „ostatní“). Reaguje se
tak na změnu v § 98 písm. t) zákona o zaměstnanosti, podle nějž se nově nevyžaduje povolení
k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo
modrá karta v případě cizince, který doloží, že jeho výkon práce na území České republiky je
v zájmu České republiky. Vzhledem k doplnění tohoto zjednodušeného postupu v případě
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žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu (viz § 46 odst. 1), bylo třeba vyřešit i postup
v případě žádosti o prodloužení takového povolení.
K bodu 49 – k § 44a odst. 10
Obdobně jako v případě navrhovaného doplnění úpravy zaměstnanecké a modré karty se
i v rámci právní úpravy náležitostí pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty zavádí
možnost zvýhodněného režimu vstupu a pobytu pro cizince, kteří jsou účastníky vládou
schváleného státního programu organizačně zajišťovaného nebo koordinovaného k tomuto
účelu Ministerstvem vnitra nebo jiným ústředním správním úřadem, jehož okruhu působnosti
se předmět činnosti, kterou hodlá cizinec na území provozovat, týká. Podpora ekonomické
migrace cestou státních programů a projektů umožňuje, aby Česká republika cíleně zaměřila
svoji podporu ekonomické migrace do oblastí, v nichž se to jeví jako potřebné, přičemž
možnost nahrazení některé náležitosti prohlášením žadatele (za předpokladu, že je taková
možnost součástí podmínek příslušného vládou schváleného programu) se jeví jako vhodný
nástroj ke zrychlení procedury vedoucí k získání zaměstnanecké karty. Současně tento postup
umožňuje, aby do příslušného vládního programu byli zařazeni jen takoví zaměstnavatelé,
kteří jsou důvěryhodní a splňují podmínky příslušného vládního programu.
K bodu 50 - § 44a odst. 11
Legislativně technická úprava související s doplnění nové věty na konec § 44a odst. 11.
K bodu 51 – k § 44b a § 44c
-

k § 44b

Navrhované ustanovení § 44b upravuje souhrnně podmínky pro prodloužení platnosti karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance a karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie. Platnost karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie lze opakovaně prodloužit na dobu převedení na území
Evropské unie, nejdéle však na 3 roky, jde-li o převedení na pozici manažera nebo specialisty,
a nejdéle na 1 rok, jde-li o převedení na pozici zaměstnaného stážisty, za předpokladu, že se
nadále jedná o vnitropodnikové převedení, tak jak je pro účely zákona definováno, k výkonu
zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty. Dále je třeba, aby
cizinec i nadále měl požadovanou odbornou kvalifikaci, pokud je podle zvláštního právního
předpisu vyžadována, a splňoval podmínky pro výkon regulovaného povolání, pokud by
v daném případě vykonával takové povolání. Další podmínkou, jejíž splnění se však vyžaduje
pouze v případě prodloužení karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu EU, je, aby byl žadatel i nadále držitelem platného povolení k pobytu
vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU (viz rovněž
čl. 20 směrnice 2014/66/EU).
V odstavci 3 jsou pak upraveny náležitosti žádostí o prodloužení karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie. Kromě standardně požadovaných náležitosti, jako je cestovní
doklad, doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území, fotografie, případně dokladů
o trestní zachovalosti či bezinfekčnosti, je požadováno doložení splnění podmínek
pro prodloužení uvedených povolení. Je tedy třeba doložit potvrzení obchodní korporace,
v rámci níž nebo do níž cizinec převeden, že údaje obsažené ve vysílacím dopisu jsou nadále
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platné, s uvedením doby trvání převedení a místa výkonu práce na území. V případě, že se
jedná o zaměstnaného stážistu, kterému byla vydána karta vnitropodnikově převedeného
zaměstnance, je třeba doložit i potvrzení o prodloužení dohody o odborné přípravě,
s uvedením doby jejího trvání. Doklady prokazující odbornou kvalifikaci či splnění podmínek
pro výkon regulovaného povolání, bude nutné doložit jen v případě, že byly časově omezené
a pozbyly svou platnost. V případě prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu EU, je třeba doložit i platné povolení k pobytu
vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydané cizinci jiným členským státem EU.
V odstavci 4 se obdobně jako při vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie
navrhuje zavést zjednodušený postup pro případ, že je cizinec anebo obchodní korporace,
v níž nebo do níž má být cizinec převeden, účastníkem programu schváleného vládou za
účelem dosažení ekonomického nebo jiného významného přínosu pro Českou republiku, který
je organizačně zajišťován nebo koordinován k tomuto účelu ministerstvem nebo jiným
ústředním správním úřadem, jehož okruhu působnosti se program týká, a je-li to součástí
podmínek příslušného programu. Zavedení zjednodušených postupů pro uznané obchodní
korporace (podniky) umožňuje čl. 11 odst. 6 a 7 směrnice 2014/66/EU. Konkrétně se jedná
o možnost nahrazení některých náležitostí (doklad o ubytování, potvrzení o platnosti
vysílacího dopisu aj.) potvrzením vydaným obchodní korporací, za předpokladu, že je taková
možnost součástí podmínek příslušného vládou schváleného programu.
Žádost o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie se podává
ministerstvu na úředním tiskopisu, na kterém se podává žádost o vydání tohoto povolení.
V zastoupení cizince může, na základě zmocnění, podat žádost ministerstvu obchodní
korporace, do níž nebo v rámci níž je cizinec převeden (tedy ta obchodní korporace sídlící na
území, do níž je cizinec převeden, anebo obchodní korporace se sídlem mimo území EU,
v rámci které je cizinec převeden), pokud je cizinec anebo tato obchodní korporace,
účastníkem výše zmíněného vládou schváleného programu a je-li to součástí podmínek tohoto
programu.
Na prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie se zároveň
stanoví obdobné použití § 44a odst. 13 a 14 a § 55 odst. 1, tedy zejména úprava dostavení se
cizince k pořízení biometrických údajů a převzetí průkazu a „stáří“ náležitostí k žádosti.
K prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nedojde,
pokud bude shledán důvod pro zrušení její platnosti, anebo jestliže byla dosažena celková
doba převedení na území členských států Evropské unie.
K § 44c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování bude vydáváno na dobu uskutečnění
tzv. významné investice (maximálně až na 2 roky), aniž by bylo nejprve nutné pobývat na
území na základě dlouhodobého víza. Hodlá-li cizinec nadále pobývat na území, např. protože
významná investice za tuto dobu nebyla ještě uskutečněna, anebo již byla uskutečněna, ale
cizinec hodlá dále podnikat v souladu se záměrem uskutečnit významnou investici, může si
požádat o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování.
Za předpokladu splnění stanovených podmínek se mu povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování prodlouží na dobu potřebnou k dosažení účelu pobytu, nejdéle však
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na 2 roky. Žádost o prodloužení je třeba podat v souladu s pravidly stanovenými ve stávajícím
§ 47 odst. 1, tj. nejpozději před uplynutím platnosti dosavadního povolení k dlouhodobému
pobytu, nejdříve však 120 dnů před uplynutím jeho platnosti.
Předpokladem pro prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování je, že cizinec nadále splňuje podmínky, které byly relevantní pro vydání tohoto
povolení. Podmínky pro prodloužení jsou tedy vázány na existenci oprávnění k podnikání,
resp. trvajícím statusu člena statutárního orgánu, statutárního orgánu nebo prokuristy
obchodní korporace anebo společníka se stanoveným podílem v obchodní korporaci, která
uskutečňuje významnou investici.
V případě podnikatele (fyzické osoby), který podniká živnostensky, musí trvat jeho
živnostenské oprávnění, tzn., že musí zejména ve smyslu § 57 odst. 2 živnostenského zákona
před uplynutím doby, na kterou bylo živnostenské oprávnění omezeno, oznámit
živnostenskému úřadu, že hodlá v provozování živnosti pokračovat, nebo požádat o změnu
rozhodnutí o udělení koncese vydané na dobu určitou. V případě, že cizinec k oznámení
živnostenskému úřadu nedoloží zároveň i nové povolení k pobytu (což v praxi často učinit
nemůže, neboť ještě nemusí být rozhodnuto o jeho žádosti o prodloužení platnosti tohoto
povolení), bude živnostenským úřadem vyzván k doložení nového povolení k pobytu,
k čemuž se mu stanoví lhůta. Živnostenské oprávnění se prodlouží na dobu takto stanovené
lhůty a cizinci tedy posléze může být povolení k pobytu vydáno. Po doložení nového
povolení k pobytu živnostenskému úřadu se cizinci následně prodlouží na dobu dalšího
povoleného pobytu i živnostenské oprávnění. Splnění podmínky oprávnění k podnikání, je
v případě, kdy o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování žádá
její společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista, požadováno po
obchodní korporaci, v níž je cizinec statutárním orgánem nebo jeho členem anebo jejímž je
prokuristou nebo společníkem.
Dále se vyžaduje, aby cizinec nebo obchodní korporace (jde-li o cizince, který žádá
o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník, statutární orgán,
člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace), postupoval v souladu
se záměrem uskutečnit významnou investici. Hodnotí se především, zda dosud uskutečněná
investice poměrně odpovídá dosavadní době pobytu na území a rozsahu investice, anebo to,
zda již byla investice uskutečněna; v takovém případě je předmětem posouzení, zda
cizinec/obchodní korporace nadále podniká v souladu se záměrem uskutečnit významnou
investici – mělo by se jednat o podnikání v tom předmětu činnosti, pro který bylo vydáno
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování. Pokud cizinec žádal o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako statutární orgán, člen
statutárního orgánu, prokurista nebo společník obchodní korporace, je třeba, aby byl v této
pozici i nadále, tedy i při prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování. V tomto případě se tedy bude znovu posuzovat, zda má činnost cizince na území
i nadále podstatný vliv na podnikání obchodní korporace a v případě, že cizinec požádá
o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování pouze
z pozice společníka (a nikoli zároveň statutárního orgánu) obchodní korporace, bude vedle
splnění podmínky podstatného ovlivňování chodu korporace povinen prokázat, že jeho podíl
v této obchodní korporaci dosahuje i nadále minimální výše podílu stanovené nařízením
vlády.
Zároveň i při prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
platí vyvratitelná právní domněnka, podle níž se má za to, že podstatný vliv na podnikání
obchodní korporace má činnost cizince, který je statutárním orgánem, členem statutárního
orgánu nebo prokuristou obchodní korporace, v níž počet těchto osob nepřesáhne počet
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stanovený nařízením vlády. Pokud by počet statutárních orgánů nově přesáhl počet stanovený
nařízením vlády, nebude cizinci pro účely prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování svědčit domněnka o jeho podstatném vlivu na podnikání dané
obchodní korporace. V takovém případě bude třeba doložit podstatný vliv na podnikání
obchodní korporace jiným způsobem (přičemž ke splnění této podmínky se vyjádří
Ministerstvo průmyslu a obchodu) – např. vykázáním jeho dosavadní činnosti pro obchodní
korporaci a jejich výsledků, významu této činnosti pro obchodní korporaci i její podnikání
na území atd.
Podmínkou pro prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování je pak rovněž bezdlužnost cizince a případně i obchodní korporace v oblasti
daňových povinností, jakož i povinného odvádění pojistného na veřejné zdravotní pojištění
nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (blíže úprava
v ustanovení § 178e).
Vzhledem k tomu, že v případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování není požadováno prokazování prostředků k pobytu na území, není ani v případě
žádosti o prodloužení její platnosti vyžadováno prokázání úhrnného měsíčního příjmu cizince.
Vychází se opět z předpokladu, že cizinec, který uskutečňuje v České republice investici
v řádu milionů korun nebo který působí v obchodní korporaci, která zde takto investuje,
disponuje příjmy k zajištění obživy jeho i jeho rodinných příslušníků v zákonem požadované
výši.
Obdobně jako v případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování i při prodloužení jeho platnosti se stanoví povinnost vyžádat si vyjádření
Ministerstva průmyslu a obchodu jako podklad pro rozhodnutí Ministerstva vnitra. V případě
prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování je však toto
vyjádření omezeno na zhodnocení postupu v souladu se záměrem uskutečnit významnou
investici (zejména uskutečňování významné investice), na jehož základě bylo cizinci povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování vydáno, a dále v případech, kdy žadatelem je
společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace,
zhodnocení, zda má činnost těchto osob nadále podstatný vliv na podnikání obchodní
korporace, případně u společníka i výši jeho podílu v korporaci. Ministerstvo průmyslu
a obchodu při hodnocení, zda je postupováno v souladu se záměrem uskutečnit významnou
investici, přihlédne i k okolnostem na vůli cizince nezávislým, které mohou mít vliv na plnění
tohoto záměru, zejména k situaci na trhu. V důsledku okolností, na které nemohl mít cizinec
nebo obchodní korporace vliv, může například dojít k vyostření konkurenčního prostředí či
zhoršení tuzemské ekonomické situace, což může mít za následek, že investice nemůže být
uskutečněna v původním harmonogramu nebo může dojít i k určitým modifikacím původního
záměru, tyto okolnosti by tedy měly být při posouzení vzaty v potaz.
Lhůta pro doručení vyjádření činí opět 15 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o toto
vyjádření, a to s ohledem na potřebu rozhodnout o prodloužení povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem investování v co nejkratší lhůtě. Zároveň se stanoví, že na dobu, než
Ministerstvo průmyslu a obchodu doručí vyjádření, ministerstvo vnitra řízení usnesením
přeruší. Samotná lhůta pro rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem investování není specificky upravena, vychází tedy z obecných lhůt
pro vydání rozhodnutí ve správním řádu, fakticky se ale prodlouží o lhůtu, během níž
Ministerstvo průmyslu a obchodu připraví a doručí své vyjádření (po tuto dobu je řízení
přerušeno). Žadatel se může v souladu s postupem podle správního řádu a zákona o pobytu
cizinců před rozhodnutím o jeho žádosti vyjádřit i k podkladu rozhodnutí, kterým je vyjádření
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Ministerstva průmyslu a obchodu. Toto vyjádření bude rovněž součástí spisu, do nějž lze
za podmínek správního řádu a zákona o pobytu cizinců nahlížet.
Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování se
podává ministerstvu na úředním tiskopisu, na kterém se podává žádost o vydání tohoto
povolení. V odstavci 5 se stanoví rovněž obdobné použití ustanovení § 35 odst. 3, § 44a
odst. 12 a 13 a § 55 odst. 1, tedy zejména úprava dostavení se cizince k pořízení
biometrických údajů a převzetí průkazu, „stáří“ náležitostí k žádosti a rovněž i důvody
pro neprodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování (je-li
důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto povolení).
V odstavci 6 jsou vymezeny náležitosti žádosti o prodloužení povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem investování. Vedle klasických náležitostí jako je cestovní doklad, případně
fotografie a na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo doklad
potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění, je nezbytné
doložit veškeré doklady svědčící o splnění podmínek pro prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování. Cizinec tak doloží např. výpis
z živnostenského rejstříku nebo jiný doklad o jeho zápisu (resp. zápisu příslušné obchodní
korporace) do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence.
Dále je povinen cizinec nebo obchodní korporace, v níž je cizinec statutárním orgánem,
členem statutárního orgánu nebo jejímž je prokuristou nebo společníkem, doložit, že
postupuje v souladu se záměrem uskutečnit významnou investici, zejména doložit
uskutečňování významné investice na území, případně že investice již byla uskutečněna,
v takovém případě je předmětem posouzení, zda cizinec/obchodní korporace nadále podniká
v souladu se záměrem uskutečnit významnou investici – mělo by se jednat o podnikání v tom
předmětu činnosti, pro který bylo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
vydáno. Cizinec by měl doložit, že v souladu se záměrem uskutečnit významnou investici
jsou investovány původně dokládané peněžní prostředky určené pro uskutečnění investice
na území a že jsou vytvořena nová pracovní místa.
Na požádání je cizinec povinen předložit i platební výměr daně z příjmu cizince. Pokud jde
o cizince, který žádá o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace,
ten je povinen předložit pouze platební výměr daně z příjmů právnické osoby obchodní
korporace. Uvedeným dokladem lze mimo jiné doložit, že cizinec/obchodní korporace
na území podniká a vykazuje z podnikání zisky. Předmětný platební výměr bude poskytován
na základě výzvy příslušného orgánu (v rámci této výzvy tak bude tento platební výměr
konkretizován ve vztahu k určitému zdaňovacímu období, přičemž se zpravidla bude jednat
o platební výměr za poslední zdaňovací období). Pojem platební výměr je třeba chápat tak, že
zahrnuje i dodatečný platební výměr.
Dále se vyžadují doklady prokazující splnění dalších podmínek pro prodloužení platnosti
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování v případě, že žadatelem je společník,
statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace (podstatný vliv
na podnikání obchodní korporace, podíl v obchodní korporaci) a doklady prokazující
bezdlužnost cizince, případně i obchodní korporace. Standardně je vyžadován i doklad
o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území (na požádání je cizinec povinen
předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním
pojištění).
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K bodu 52 – k § 45 odst. 1
Navrhovaná úprava je zpřesněním, které si klade za cíl odstranit některé výkladové nejasnosti
spočívající v odlišných názorech ohledně toho, zda může o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu podle tohoto ustanovení požádat i cizinec, který je držitelem dlouhodobého víza,
anebo zda je tzv. změna účelu pobytu umožněna pouze pro držitele povolení k dlouhodobému
pobytu. Již z dosavadního znění § 42 odst. 1 zákona o pobytu cizinců by mělo vyplývat, že
o povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem může požádat právě jen držitel povolení
k dlouhodobému pobytu, pokud se současně nejedná o zákonem stanovené výjimky
(viz např. § 42a odst. 5 zákona o pobytu cizinců), v rámci nichž zákon připouští podat
na území žádost i z dlouhodobého víza. Pro odstranění zmíněných výkladových nejasností je
však vhodné tuto otázku v § 45 odst. 1 upřesnit.
V § 45 odst. 1 se dále upravuje důvod pro nevydání (nového) povolení k dlouhodobému
pobytu za jiným účelem (tedy pro zamítnutí žádosti o změnu účelu pobytu). Účelem
navrhované změny je zabránit využívání oprávnění k pobytu k jinému než deklarovanému
účelu. Návrh doplnění § 45 odst. 1 zákona o pobytu cizinců navazuje na změny v ustanovení
§ 37 zákona o pobytu cizinců.
Cílem navrhovaného ustanovení je explicitně zakotvit jako důvod nevydání povolení
k dlouhodobému pobytu za jiným účelem (resp. nepovolení změny účelu pobytu) skutečnost,
že cizinec v době před podáním žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným
účelem neplnil účel pobytu, pro který mu bylo vydáno původní povolení k dlouhodobému
pobytu.
Navrhovaná změna se však nedotkne těch cizinců, kteří v návaznosti na ukončení
dosavadního účelu pobytu, v souladu s § 45 zákona o pobytu cizinců, požádají o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu za jiným (novým) účelem, tedy těch cizinců, kteří plnili
účel pobytu, z určitého důvodu jej přestali plnit, ale vzápětí si požádali o změnu účelu pobytu
na území. Navrhovaná úprava § 45 odst. 1 je totiž formulována tak, aby dopadala na případy
neplnění účelu toliko v minulosti (v době před podáním žádosti o změnu účelu pobytu).
Pokud cizinec v době po podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným
(novým) účelem neplní původní účel, nelze jeho jednání subsumovat pod navrhovanou
úpravu v § 45 odst. 1.
Je třeba počítat i s individuálními situacemi, kdy cizinec objektivně po přechodnou dobu účel
pobytu plnit nemůže, resp. jsou k tomu na jeho straně závažné důvody. V takovém případě,
pokud takové důvody prokáže, nebude neplnění účelu pobytu důvodem pro zrušení nebo
neprodloužení oprávnění k pobytu. Stejně jako v případě § 37 odst. 2 písm. h) zákona
o pobytu cizinců nelze ani zde za neplnění účelu považovat například situace, kdy cizinec
tráví svou třeba i měsíc trvající dovolenou v cizině.
V § 45 odst. 1 se zároveň stanoví, že časové omezení, které se vztahuje na změnu účelu
pobytu v případě přechodu na obecné povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání,
se nevztahuje na cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování. U cizince, který splní podmínky pro vydání tohoto povolení, by nebylo účelné
stanovit časové omezení bránící vydání tohoto povolení po určitou dobu, neboť by to mohlo
odradit potenciální investory od jejich záměru uskutečnit zde významnou investici, která má
být pro Českou republiku nebo její územní celky přínosem.
Obvyklými výkladovými pravidly nelze určit, zda cizinec, který na území pobývá v rámci
pobytového oprávnění za účelem společného soužití rodiny, může o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání žádat po dvou letech podle § 45 odst. 1, nebo
po 3 letech podle § 45 odst. 2. Ustanovení § 45 odst. 1 je speciální v rozsahu stanovení účelu
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pobytového oprávnění, o které má cizinec žádat, § 45 odst. 2 je speciální v rozsahu stanovení
subjektu právní normy („cizinec, který je ke dni podání žádosti oprávněn k pobytu
za specifikovaným účelem“). Ministerstvo vnitra konstantně zastává názor, že se přednostně
uplatní ustanovení, které je speciálním v rozsahu stanoveného adresáta právní normy,
tzn. § 45 odst. 2, protože právě určení adresáta právní normy je primárně rozhodující pro
uplatnění této právní normy. Za účelem jednoznačného vyjasnění tohoto výkladového
problému však předkladatel přistupuje k výslovnému stanovení, že se ustanovení § 45 odst. 1
nevztahuje na cizince, který na území vstoupil za účelem společného soužití rodiny podle
§ 42a a je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za tímto účelem, tzn. výslovného
stanovení, že se § 45 odst. 2 použije přednostně.
K bodům 53 a 54 – k § 45 odst. 2 až 4
Navrhovaná úprava odstraňuje výkladové nejasnosti ohledně toho, na koho se vztahují
omezení stanovená v § 45 odst. 2-4 ve vztahu k možnosti požádat si o změnu účelu pobytu.
Podle současného znění těchto ustanovení je cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem
za účelem společného soužití rodiny oprávněn požádat o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za jiným účelem v zásadě po 3 letech pobytu na území nebo po dosažení 18 let,
přičemž v odst. 3 a 4 se stanoví obdobné podmínky pro případ, kdy je cizinec pozůstalým
po nositeli oprávnění ke sloučení rodiny nebo pro případ, že došlo k rozvodu.
Podmínka pro změnu účelu spočívající v nutnosti pobývat na území po stanovenou dobu by se
však neměla vztahovat i na cizince, který na území vstoupil za jiným účelem, než je společné
soužití rodiny a až poté na území pobýval na základě povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny. Sloučením rodiny podle směrnice 2003/86/ES o právu
na sloučení rodiny se totiž rozumí vstup rodinných příslušníků státního příslušníka třetí země
oprávněně pobývajícího v členském státě na území tohoto státu a jejich pobyt v tomto
členském státě (viz čl. 2 písm. d) směrnice). Podle čl. 15 odst. 3 přitom může být samostatné
povolení k pobytu vydáno v případě ovdovění, rozvodu, rozluky nebo úmrtí osobám, které
na území vstoupily z důvodu sloučení rodiny.
Článek 15 směrnice 2003/86/ES tedy upravuje možnost rodinného příslušníka pobývat
na území v rámci samostatného povolení, resp. v zákoně o pobytu cizinců se jedná
o podmínky změny účelu pobytu na území, a to tak, že stanoví lhůtu až 5 let (v ČR 3 let),
po jejímž uplynutí již má tento rodinný příslušník právo na samostatné povolení k pobytu.
Článek 15 tak má na jednu stranu zajistit možnost, aby cizinec, který vstoupí na území
z důvodu sloučení rodiny, po určité době, příp. na základě určitých okolností (smrt manžela,
rozvod), získal samostatné povolení k pobytu, a zároveň tím, že umožňuje odložit získání
samostatného povolení k pobytu po uplynutí určité doby, zamezuje případnému využití tohoto
účelu pobytu pro vstup na území, kdy účelem pobytu na území jsou od počátku jiné důvody.
Stanovit obdobná časová omezení i pro případy, kdy naopak cizinec vstoupil na území
za jiným účelem, než je společné soužití rodiny podle § 42a zákona o pobytu cizinců
a pobýval zde za tímto jiným účelem a teprve později zde získal povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem společného soužití rodiny, by neodpovídalo zmíněnému účelu článku 15
směrnice.
Omezení ve vztahu k možnosti žádat o změnu účelu v odst. 2-4 se tedy vztahují jen na ty
cizince, kteří splňují kumulativně zákonem stanovené podmínky, tj., že na území vstoupili
za účelem společného soužití podle § 42a a že jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu
za tímto účelem (a v případě odst. 3 a 4 i za předpokladu splnění dalších podmínek), jedná se
tedy o cizince, kteří požádali na zastupitelském úřadě o povolení k dlouhodobému pobytu
podle § 42a, přicestovali na území na základě víza za účelem převzetí tohoto povolení
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a následně na území pobývají na základě povolení za tímto účelem. Tato omezení se tedy
nevztahují na cizince, kteří na území přicestovali za jiným účelem než je společné soužití
rodiny podle § 42a a teprve následně zde pobývali na základě povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem společného soužití rodiny.
K bodům 55 až 59 – k § 46 odst. 1, 3, 4, 5 a 6
Účelem navrhované změny je zabránit využívání oprávnění k pobytu k jinému než
deklarovanému účelu. Návrh doplnění § 46 odst. 1 zákona o pobytu cizinců navazuje
na změny v ustanovení § 37 zákona o pobytu cizinců, kdy cílem je, stejně jako v případě
změny navrhované v tomto ustanovení, explicitně zakotvit jako důvod nevydání povolení
k dlouhodobému pobytu skutečnost, že cizinec neplní účel pobytu, pro který mu bylo uděleno
dlouhodobé vízum a pro který žádá po uplynutí platnosti tohoto víza o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu.
Speciální důvod nevydání povolení k dlouhodobému pobytu se zakotvuje i pro případy, kdy
k neplnění účelu pobytu docházelo v minulosti v případě, kdy cizinec žádá o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za tímtéž účelem, za nímž měl uděleno dlouhodobé vízum. Neplnění
účelu v minulosti se zde posuzuje v případě toho víza, které bezprostředně předcházelo
žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu.
Je třeba počítat i s individuálními situacemi, kdy cizinec objektivně po přechodnou dobu účel
pobytu plnit nemůže, resp. jsou k tomu na jeho straně závažné důvody. V takovém případě,
pokud takové důvody prokáže, nebude neplnění účelu pobytu důvodem pro zrušení nebo
neprodloužení oprávnění k pobytu. Stejně jako v případě § 37 odst. 2 písm. h) zákona
o pobytu cizinců nelze ani zde za neplnění účelu považovat například situace, kdy cizinec
tráví svou třeba i měsíc trvající dovolenou v cizině.
Změny navrhované v § 46 odst. 3 až 6 jsou v zásadě legislativně technickým důsledkem
doplnění v § 46 odst. 1, kterým má být umožněno otázku neplnění účelu pobytu posuzovat
i u speciálních druhů dlouhodobých pobytů (v případě, že žádostem o taková povolení
k dlouhodobému pobytu bezprostředně předcházel pobyt na dlouhodobé vízum). Ačkoli se
v těchto případech jedná o povolení k dlouhodobému pobytu, která vycházejí z transpozic
unijních směrnic, lze stanovení neplnění účelu pobytu jakožto důvodu pro jejich nevydání
považovat za souladné s výhradou veřejného pořádku, již i tyto směrnice považují za důvod
pro odmítnutí udělení povolení k pobytu. Pokud jde o výhradu veřejného pořádku,
je jednotlivým členským státům ponechán prostor pro uvážení, co lze za porušování veřejného
pořádku považovat (aniž by tím byla dotčena příslušná judikatura Soudního dvora Evropské
unie). V tomto směru lze tedy v zásadě neplnění účelu pobytu považovat za ohrožení
veřejného pořádku, neboť neplnění účelu pobytu je (s výjimkou přechodných období, kdy
účel není plněn ze závažných důvodů) spojeno s tím, že cizinec využívá povolený pobyt
k jiným účelům, než k tomu, který mu byl povolen.
V navrhovaných ustanoveních se rovněž doplňuje odkaz na § 56 zákona o pobytu cizinců
o nově navrhovaná písmena tohoto ustanovení.
Zpřesnění úpravy § 56 (kde je explicitně stanoven jako důvod pro neudělení dlouhodobého
víza i nesplnění pozitivních podmínek pro jeho udělení, které vycházejí z § 30 a 31 zákona) se
promítne i do oblasti vydávání povolení k dlouhodobému pobytu vzhledem k tomu, že na § 56
je odkazováno i pro případy zamítnutí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu.
Druhým doplňovaným důvodem pro neudělení dlouhodobého víza a prostřednictvím odkazu
též pro nevydání povolení k dlouhodobému pobytu je potom obcházení zákona.
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V § 46 odst. 1 se dále reaguje na změnu v § 98 písm. t) zákona o zaměstnanosti, podle nějž se
nově nevyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo modrá karta v případě cizince, který doloží, že jeho výkon
práce na území České republiky je v zájmu České republiky. Co se týče jeho pobytového
oprávnění, již dnes je situace řešena z hlediska dlouhodobého víza, a to v ustanovení § 55
odst. 2 zákona o pobytu cizinců, kde je nastaven zjednodušený postup v případě, že má být
uděleno dlouhodobé vízum v zájmu ČR. Novela nyní doplňuje shodný postup i v případě
žádosti o dlouhodobý pobyt – tedy navazující pobytový status po dlouhodobém vízu (uvedené
pobytové tituly se zpravidla udělují za účelem „ostatní“).
K bodu 60 – k § 46 odst. 7 písm. d) a e)
V ustanovení § 46 odst. 7, které se týká náležitostí k žádosti o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání se nově v písm. d) a e) namísto výčtu potvrzení,
která má cizinec doložit, stanoví, že cizinec doloží doklad prokazující jeho bezdlužnost, příp.
i bezdlužnost obchodní korporace. V § 178e je tento pojem nově definován, aby tak již nebylo
nutné na více místech v zákoně vyjmenovávat příslušná potvrzení, která je povinen předložit.
Nadále tak platí, že cizinec je povinen doložit potvrzení od příslušných orgánů (Finanční
správy, Celní správy, okresní správy sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny)
o tom, že nemá nedoplatky v oblasti daňových povinností ani v oblasti pojistného na veřejné
zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Pokud
žadatel není daňovým subjektem nebo plátcem pojistného, může pro účely prokázání
bezdlužnosti doložit např. potvrzení příslušných orgánů o tom, že není tímto subjektem.
K bodu 61 - § 46 odst. 8
V navrhovaném odstavci 8 se stanoví obdobné použití § 37, § 55 odst. 1, § 56, § 58 odst. 3
a § 62 odst. 1 vztahujících se na dlouhodobé vízum. Stejně jako v případě jiných typů
dlouhodobých pobytů se vyžaduje předkládat k žádosti aktuální náležitosti (§ 55 odst. 1)
a přípustné je rovněž vyznačení více účelů pobytu do průkazu o povolení k pobytu (§ 58
odst. 3). Dále se odkazem na § 37, který upravuje důvody pro zrušení platnosti dlouhodobého
víza, stanoví důvody pro zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování a odkazem na § 62 odst. 1 důvody pro zánik platnosti tohoto povolení.
Stanoví se také, v jakých případech nelze povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování vydat (odkazem na § 56). Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování jsou shodné s důvody pro neudělení
dlouhodobého víza (nesplnění pozitivních podmínek pro udělení dlouhodobého víza, resp. zde
povolení k pobytu nebo další skutečnosti uvedené v § 56); uplatní se též důvod spočívající
v neplnění účelu pobytu, který je nově uveden v § 46 odst. 1 větě druhé.
K bodu 62 – k § 46a odst. 2 písm. j)
Návrhem úpravy se zpřesňují důvody pro zrušení povolení k pobytu za účelem společného
soužití rodiny v situacích, které se týkají povolení k pobytu nositele oprávnění ke sloučení
rodiny. Důvodem pro zrušení povolení cizinci, který na území pobývá na základě povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jsou podle tohoto ustanovení
případy, kdy nositel oprávnění ke sloučení rodiny požádal o zrušení platnosti svého povolení
k dlouhodobému pobytu nebo mu byla platnost tohoto povolení zrušena, nebyla prodloužena
nebo skončila, anebo nositel oprávnění ke sloučení rodiny požádal o zrušení platnosti svého
povolení k trvalému pobytu nebo mu byla platnost tohoto povolení zrušena. Tím není dotčeno
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oprávnění držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny
požádat si o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem podle § 45,
pokud již splňuje podmínky pro změnu účelu (viz čl. 16 odst. 3 směrnice).
V souvisejícím odstavci 3 se pak upravuje výjimka, podle níž i v případě, že nastane důvod
uvedený v odstavci 2 písm. h), j) nebo k), nedojde ke zrušení povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem společného soužití rodiny, a to za předpokladu, že je to opodstatněno
obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se cizinec stal obětí domácího násilí.
K bodu 63 – k § 46a odst. 3
Navrhovaná úprava doplňuje transpozici směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny,
kdy podle čl. 15 odst. 3 této směrnice mají členské státy stanovit předpisy zajišťující udělení
samostatného povolení k pobytu v případě obzvláště obtížných okolností. Podle Sdělení
Komise Evropskému Parlamentu a Radě - Pokyny pro používání směrnice 2003/86/ES
o právu na sloučení rodiny [KOM(2014) 210 final], (dále též „Sdělení Komise z roku 2014)
se takovými okolnostmi rozumí situace vyplývající z rodinné situace nebo z rozpadu rodiny,
např. domácí násilí vůči ženám a dětem, některé případy vynucených sňatků, riziko mrzačení
ženských pohlavních orgánů či případy, kdy by se dotyčná osoba ocitla v obzvláště obtížné
rodinné situaci, pokud by byla nucena vrátit se do své země původu.
V navrhovaném ustanovení se z tohoto důvodu upravuje výjimka, podle níž i v případě, že
nastane důvod uvedený v odstavci 2 písm. h), j) nebo k), nedojde ke zrušení povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny za předpokladu, že je to
opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, přičemž se sem výslovně řadí případy
domácího násilí (může se však jednat i o jiné obtížné okolnosti, jak uvádí Sdělení Komise
z roku 2014, viz výše). Za cizince, kterému bude zachováno povolení k pobytu v důsledku
toho, že se stal obětí domácího násilí, je přitom třeba považovat zásadně i dítě, které bylo
ve společné domácnosti svědkem (nikoli nutně přímou obětí) domácího násilí, resp. i jiné
osoby žijící ve společné domácnosti. Podle občanského zákoníku se totiž ochrana před
domácím násilím poskytuje nejen manželovi, ale rovněž i v případě společného bydlení jiných
osob, než jsou manželé (viz § 3021 a 751 až 753 občanského zákoníku).
Podle navrhovaného ustanovení si tedy za předpokladu, že je to opodstatněno obzvláště
obtížnými okolnostmi, cizinec, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
společného soužití rodiny, zachová toto povolení, i pokud nastane důvod pro zrušení jeho
platnosti podle písmene h), tj. není-li plněn účel pobytu na území (např. v případě, že došlo
k rozpadu rodinného vztahu) nebo podle písmene j), tj. v situacích, které se týkají nositele
oprávnění ke sloučení rodiny (jako je např. zrušení platnosti povolení k pobytu nositele
oprávnění ke sloučení rodiny), anebo nastane-li důvod podle písmene k), tj. v situacích
týkajících se povolení k pobytu nositele oprávnění ke sloučení rodiny, který je držitelem
modré karty (jako je např. zrušení platnosti modré karty).
K bodům 64 a 65 – k § 46f odst. 1 písm. j) a § 46f odst. 2 písm. a)
Návrhem úpravy § 46f zákona o pobytu cizinců se důvod pro zrušení platnosti modré karty
spočívající v pravomocném odsouzení za spáchání úmyslného trestného činu přeřazuje
z odstavce 2 do odstavce 1; nově tedy nebude správní orgán v případě rušení platnosti modré
karty z tohoto důvodu posuzovat přiměřenost důsledků tohoto rozhodnutí, resp. zejména
zásah do soukromého nebo rodinného života cizince. Pobyt cizinců, kteří se dopouštějí
závažné trestné činnosti, není v zájmu České republiky, což by mělo být zohledněno
i při rušení jejich pobytu z tohoto důvodu. Ostatně ani v případě rušení platnosti obecného
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povolení k dlouhodobému pobytu z uvedeného důvodu se zásah do soukromého a rodinného
života cizince neposuzuje. Naopak u jiných druhů tzv. speciálních povolení k dlouhodobému
pobytu vycházejících z transpozic unijních směrnic vychází požadavek na hodnocení
přiměřenosti dopadů rozhodnutí o odejmutí povolení přímo z těchto směrnic (viz např. čl. 17
směrnice 2003/86/ES, o právu na sloučení rodiny a § 46a zákona o pobytu cizinců). V případě
modré karty však Českou republiku v tomto směru směrnice 2009/50/ES nezavazuje. Je
zároveň vhodné, aby úprava byla v tomto směru sjednocena s úpravou dalšího pobytového
oprávnění za účelem zaměstnání - zaměstnaneckou kartou, která požadavek na posuzování
přiměřenosti důsledků rozhodnutí, resp. zásahu do soukromého a rodinného života v případě
zrušení platnosti karty z důvodu pravomocného odsouzení cizince za spáchání úmyslného
trestného činu rovněž neobsahuje.
K bodu 66 – k § 46f odst. 2 písm. d)
Navrhuje se rozšíření důvodů pro zrušení platnosti modré karty o důvod spočívající v ochraně
veřejného zdraví. Úprava je v souladu s článkem 9 odst. 3 písm. a) směrnice 2009/50/ES.
Znění doplňovaného ustanovení odpovídá navrhovanému ustanovení § 37 odst. 2 písm. i),
kterým se reaguje na změny v souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců (314/2015 Sb.).
Stávající právní úprava neodpovídala potřebě zajištění ochrany veřejného zdraví na základě
rozhodnutí k tomu příslušného orgánu. Navrhuje se tedy obdobná úprava i pro tyto případy.
K bodu 67 – k § 46g
Stanoví se speciální důvody pro zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie. Kromě důvodů pro zrušení platnosti, které se týkají cizince samotného, jsou
upraveny i důvody, které se týkají převážně určitých podmínek na straně obchodní korporace
(do které nebo v rámci které má být cizinec převeden), jejichž nesplnění má rovněž
za následek zrušení platnosti uvedených povolení. Jde o nastavení určité důvěryhodnosti
těchto obchodních korporací spočívající jednak v bezdlužnosti v oblasti daňových povinností,
jakož i povinného odvádění pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (blíže úprava v ustanovení § 178e).
Další podmínkou důvěryhodnosti je i skutečnost, že v období po vydání karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebyla obchodní korporaci uložena pokuta
za nelegální práci nebo že obchodní korporace nebyla zřízena pouze s cílem převádět
zaměstnance na území Evropské unie, anebo že nejde o obchodní korporaci, na jejíž majetek
byl prohlášen konkurz. Ustanovení o zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie přitom zohledňují zásadu proporcionality v souladu s požadavky článku 8
směrnice 2014/66/EU.
Ministerstvo vnitra oznamuje obchodní korporaci sídlící na území, do níž je cizinec převeden,
anebo obchodní korporaci se sídlem mimo území EU, v rámci níž je cizinec převeden, důvody
pro zrušení karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie. V tomto druhém případě,
kdy je třeba vyrozumět obchodní korporaci se sídlem mimo EU, v rámci níž byl cizinec
převeden do jejího odštěpného závodu na území, se vyrozumí zpravidla vedoucí tohoto
odštěpného závodu (vzhledem k tomu, že je oprávněn jednat za tuto zahraniční právnickou
osobu a že se jedná o věc týkající se odštěpného závodu, viz § 503 odst. 2 občanského
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zákoníku). Tyto obchodní korporace však nejsou účastníky správního řízení ve smyslu § 27
správního řádu. Oznamovací povinnost vyplývá z čl. 15 odst. 3 směrnice 2014/66/EU.
K bodům 68 a 71 – k § 47 odst. 1 a 12
Sjednocuje se lhůta pro podání žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty a lhůta
pro podání žádostí o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu
za ostatními účely. Cizinec tedy bude oprávněn podat žádost o prodloužení platnosti
zaměstnanecké karty – oproti stavu před navrhovanou novelizací – i v posledních třiceti dnech
platnosti zaměstnanecké karty.
Současně se ruší pravidlo, podle kterého je cizinec v případě, že konec lhůty pro podání
žádosti připadne na sobotu, neděli nebo svátek, povinen podat žádost o vydání nebo
prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu nejpozději předcházející pracovní den.
Napříště se tedy uplatní standardní počítání času, podle kterého lze žádost podat ještě první
následující pracovní den.
K bodu 69 – k § 47 odst. 8 až 10
Jedná se o ustanovení týkající se fikce platnosti modré karty EU, která jsou z hlediska
systematiky přesunuta ze stávajícího § 44 do navrhovaných odstavců 8 až 10 v § 47. Pokud se
v textu přesouvaného ustanovení hovoří o rozhodnutí jiného členského státu ve věci vydání,
resp. nevydání modré karty, rozumí se tím pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu tohoto
členského státu [§ 47 odst. 8 písm. a) a c) zákona o pobytu cizinců].
V odstavci 9 se doplňuje fikce platnosti povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného
zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, obdobně jako je tomu u modré
karty vydané jiným členským státem Evropské unie. Cílem je zajistit oprávněnost pobytu
cizinců, kteří již byli vnitropodnikově převedeni v rámci nadnárodní korporace,
resp. z obchodní korporace se sídlem mimo Evropskou unii do její pobočky či dceřiné nebo
sesterské společnosti se sídlem na území některého členského státu Evropské unie, přičemž
v průběhu jejich pobytu na území tohoto členského státu vznikla potřeba jejich působení
v dalším členském státě Evropské unie. Především jde o případ, kdy platnost povolení
k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem již
uplynula, ale dosud nebylo ukončeno řízení o žádosti o vydání karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie, která byla podaná na území.
K bodu 70 – k § 47 odst. 11
Jedná se o legislativně technický důsledek úpravy § 47 odst. 8 až 10.
K bodu 72 – k § 49 odst. 4
Doplnění v odstavci 4 je motivováno snahou přesně stanovit maximální dobu přechodného
pobytu osob ze třetích zemí, které požívají diplomatické výsady a imunity.
Vídeňská úmluva o diplomatických, resp. konzulárních stycích a mezinárodní smlouvy
upravující status mezinárodních vládních organizací přiznávají členům personálu maximální
rozsah výsad a imunit za předpokladu, že nejsou občany přijímajícího státu nebo osoby
v přijímacím státě trvale usídlené. Dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí je standardní
doba vyslání členů personálu obvykle 4-6 let a ve většině případů se jedná o držitele
diplomatických nebo služebních pasů. Vzhledem k tomu, že v minulosti byla ze strany
136

Ministerstva zahraničních věcí prováděna i registrace držitelů běžných cestovních pasů,
existují případy, kdy v rámci rezidentních diplomatických misí pobývají členové personálu
v ČR cca 20 let. Tento stav není v souladu se smyslem Vídeňských úmluv, které
předpokládají standardní rotaci personálu běžnou ve všech smluvních státech. Osoby, které
v ČR pobývají více než 10 let, není možné považovat za „vyslané“ členy personálu, jedná se
o tzv. místní síly (tzn. osoby najímané a placené přímo diplomatickou misí, které nejsou
kmenovými zaměstnanci ministerstva zahraničních věcí vysílajícího státu). Stanovení
maximální doby registrace zároveň odpovídá i předmětnému ustanovení zákona o pobytu
cizinců, které § 49 uvádí jako „Přechodný pobyt na území na základě povolení
k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí“.
Pokud by diplomatická mise, konzulární úřad nebo mezinárodní vládní organizace měla
zájem i nadále zaměstnávat trvale usídleného člena personálu, mohla by tak činit v souladu se
zákonem o zaměstnanosti a zákonem o pobytu cizinců jen za podmínky, že cizinec disponuje
zaměstnaneckou kartou k tomuto konkrétnímu pracovnímu místu.
Pokud diplomatická mise, konzulární úřad nebo mezinárodní vládní organizace nehodlají
trvale usídleného člena personálu dále zaměstnávat nebo již tento člen personálu nehodlá
pokračovat v uvedeném pracovním poměru, a pokud má nadále v úmyslu v ČR pobývat, musí
si požádat o pobytové oprávnění za jiným účelem pobytu (např. v případě zaměstnání u jiného
zaměstnavatele o zaměstnaneckou kartu k tomuto novému pracovnímu místu nebo, pokud je
rodinným příslušníkem občana ČR nebo osoby s povolením k pobytu na území, o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území).
K bodu 73 – k § 50 odst. 3
Povaha a účel výjezdního příkazu je upraven v § 50 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů. Výjezdní příkaz opravňuje cizince
k přechodnému pobytu na území České republiky po dobu v něm uvedenou a k vycestování
z území. Ač zákon o pobytu cizinců výslovně nestanovuje, že vycestováním z území platnost
výjezdního příkazu zaniká, toto je dostatečně zjevné teleologickým výkladem § 50 a rovněž
údaji zapsanými ve výjezdním příkazu. Jde o zvláštní formu oprávnění k přechodnému pobytu
na území, které slouží pouze k vycestování z území, zákon jasně stanovuje, že z tohoto druhu
oprávnění není možné, aby cizinec požádal o udělení dlouhodobého víza nebo povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Vycestováním z území pozbývá výjezdní příkaz
účelu, pro který byl vydán. Se zřetelem k vyloučení případných pochybností o platnosti
výjezdního příkazu po vycestování cizince z území, je žádoucí, aby zákon výslovně stanovil,
že platnost výjezdního příkazu vycestováním cizince z území zanikne.
K bodu 74 a 75 – k § 50a odst. 3 písm. b) a odst. 7
Cílem navrhované změny v odstavci 3 písm. b) je snaha minimalizovat situace, kdy je cizinci
vydáno jak rozhodnutí policie o povinnosti opustit území, tak rozhodnutí ministerstva
o přemístění. Policie rozhodnutí o povinnosti opustit území vydá pouze v případě, kdy cizinec
není zajištěn podle § 129 nebo byl-li ze zajištění propuštěn.
Rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky je vydáváno určitým zákonem
definovaným kategoriím cizinců z důvodu jejich neoprávněného pobytu na území České
republiky, přičemž nejde o rozhodnutí, které by obsahovalo zákaz vstupu, jako je tomu
u rozhodnutí o správním vyhoštění. Zmíněný institut je aplikován u skutkově spíše
jednodušších případů, které nevyžadují provádění rozsáhlého dokazování. Odbor cizinecké
policie krajského ředitelství policie již před zahájením správního řízení zpravidla disponuje
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dostatečným informačním základem potřebným pro vydání rozhodnutí. Zkoncentrování řízení
do jediného úkonu (vydání rozhodnutí) by tudíž v aplikační praxi nemělo činit obtíže.
Předestřený návrh odstavce 7 by tak měl přinést zejména zjednodušení a zrychlení správního
řízení, což umožní alespoň zčásti snížit administrativní zátěž odborů cizinecké policie
krajských ředitelství policie a ve svém důsledku tak i zefektivnit návratový proces.
K bodu 76 – k § 53
Navrhuje se zrušení části ustanovení § 53 zákona o pobytu cizinců. Rušená ustanovení jsou
věcně zapracována do návrhu nových procesních ustanovení, konkrétně do návrhu ustanovení
§ 169g a § 169h. V ustanovení § 169f se stanoví místní příslušnost zastupitelského úřadu jak
v oblasti dlouhodobých víz, tak v oblasti dlouhodobých a trvalých pobytů. Institut
nepřípustnosti žádosti o vízum je nahrazen institutem nepřijatelnosti žádosti (§ 169h).
K bodu 78 – k § 56 odst. 1 písm. f)
Legislativně technická úprava – úprava vnitřního odkazu zapříčiněná vložením nového
odstavce 3 do § 56.
K bodu 79 – k § 56 odst. 1 - nová písmena l) a m)
Navrhovanou změnou, resp. doplněním § 56 zákona o pobytu cizinců je toto ustanovení
doplňováno o důvod neudělení víza v případě nesplnění podmínek pro jeho udělení. Tato
změna ve spojení se změnou v § 37 odst. 2 písm. b) pomůže odstranit dosavadní nejasnosti
ohledně tohoto důvodu pro zrušení platnosti víza (popř. povolení k pobytu). Nadále bude tedy
zřejmé, že důvodem pro zrušení platnosti víza (popř. povolení k pobytu) spočívajícím
v neplnění podmínek pro jeho udělení, je míněno nejen to, že cizinec přestal splňovat
pozitivní podmínky pro jeho udělení, ale též ty negativní vyjádřené v § 56 zákona o pobytu
cizinců.
Z doplnění § 56 zákona o pobytu cizinců o nová ustanovení pak vyplývá, že důvodem
pro zrušení platnosti víza jsou nejen stávající důvody pro neudělení víza uvedené v § 56, ale
též skutečnost, že cizinec již nadále nesplňuje pozitivní podmínky pro udělení víza.
Navrhovanou změnou budou odstraněny i některé nejasnosti spočívající v použití § 56
(prostřednictvím odkazů) i na povolení k dlouhodobému pobytu, kdy není úplně zřejmé,
na základě jakého ustanovení zákona žádost zamítnout v případě, že nejsou splněny podmínky
pro vydání povolení k pobytu.
Druhým doplňovaným důvodem pro neudělení dlouhodobého víza (prostřednictvím odkazu)
i pro nevydání povolení k dlouhodobému pobytu je obcházení zákona. Obcházení zákona je
jednáním směřujícím k získání oprávnění k pobytu, které samo o sobě zákon neporušuje, ale
obchází jeho smysl a účel a jako takové je důvodem pro nevydání oprávnění k pobytu.
V oblasti udělování dlouhodobých víz je již nyní možné, aby v případě podezření, že
dlouhodobé vízum bude zneužito k jinému, než deklarovanému účelu, nebylo uděleno. Tento
důvod však nemusí vždy odpovídat zjištěnému stavu věci, resp. nepokrývá všechny situace.
Je tedy vhodné doplnit do ustanovení § 56 samostatný důvod pro neudělení dlouhodobého
víza spočívající v obcházení zákona.
Navrhovaný důvod je přitom formulován tak, že obcházení zákona se dopustí cizinec, který
tak jedná s cílem získat vízum k pobytu nad 90 dnů (resp. i povolení k pobytu). Uvedený
důvod se však vztahuje jen na ta oprávnění k pobytu, jež se cizinec svým jednáním snaží
získat. V případě účelových sňatků nebo účelově prohlášených otcovství se tedy bude jednat
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o účel sloučení rodiny, v případě účelového jmenování statutárním orgánem nebo jeho
členem, kdy činnost statutárního orgánu obchodní korporace nebo jeho člena není skutečným
účelem pobytu cizince na území, o účel podnikání (včetně povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování).
Za obcházení zákona se přitom považuje nejen uzavření účelového manželství nebo účelové
určení otcovství s cílem získat příslušné oprávnění k pobytu, ale pod toto ustanovení je třeba
podřadit i ty případy, kdy se cizinci ve snaze získat oprávnění k pobytu za účelem podnikání
(nově i povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování) nechají formálně zapsat jako
statutární orgány obchodních korporací nebo jejich členové, aniž by tuto činnost hodlali
fakticky vykonávat. Cizinec je povinen plnit účel pobytu na území. Je-li tedy vydáno
oprávnění k pobytu za účelem podnikání (popř. povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování) cizinci, který je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní
korporace, plnění účelu pobytu by mělo spočívat ve skutečném výkonu dané funkce, což je
nutně spojeno s potřebou pobytu na území. Nemůže se tedy jednat pouze o formální
postavení, aniž by cizinec jménem obchodní korporace navenek jednal, uzavíral smlouvy,
popř. podepisoval dokumenty, které jsou ukládány povinně i do sbírky listin v rámci
obchodního rejstříku apod. Je-li tedy prokázáno, že došlo ke zmíněnému obcházení zákona, je
správnímu orgánu umožněno, aby žádost na základě navrhovaného ustanovení zamítl. Cílem
je vyloučit zneužívání tohoto institutu k vytváření imaginárních obchodních korporací
s několika desítkami statutárních orgánů. Tyto případy, které se vyskytují v současné
aplikační praxi, nasvědčují zneužívání dlouhodobého víza a pobytu za účelem podnikání
v uvedené formě. Lze si jen těžko představit, že obchodní korporace může být efektivně
řízena několika desítkami statutárních orgánů (např. se jednalo o společnosti s ručením
omezeným až se 40 nebo 50 jednateli, ale pouze dvěma společníky).
Nelze jednoznačně vymezit všechny možné způsoby obcházení zákona v souvislosti se
snahou nabýt oprávnění k pobytu za účelem podnikání (popř. povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem investování). Navrhované ustanovení pouze demonstrativně uvádí jeden
z případů obcházení zákona mimo jiné proto, aby se pro účely aplikační praxe vymezil směr
přípustné správní úvahy při výkladu tohoto pojmu. Konstatování, že došlo k obcházení
zákona, musí být správním orgánem prokázáno, přičemž se vychází zejména ze skutečností
zjištěných v rámci správního řízení o vnitřní organizaci a fungování obchodní korporace,
případně podpořených zjištěním z pohovoru (výslechu), a z dalších důkazů. Samo zjištění, že
obchodní korporace má určitý počet členů statutárního orgánu ještě nemůže založit důvodný
úsudek vedoucí k aplikaci tohoto ustanovení a neznamená tak, že se má za prokázané,
že cizinec jednal účelově. Takový důvodný závěr může být správním orgánem učiněn
až ve spojení s dalšími podklady pro rozhodnutí, kdy tento závěr musí být prokázán
a v rozhodnutí řádně odůvodněn.
K bodu 80 – k § 56 odst. 3
V navrhovaném ustanovení se zakotvují důvody pro neudělení víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání, resp. z již existujících obecných důvodů pro neudělení
dlouhodobého víza se vylučují ty důvody, které s ohledem na úpravu „důvodů pro zamítnutí
žádosti o povolení za účelem sezónní práce“ v článku 8 směrnice 2014/36/EU nejsou
aplikovatelné. Formou odkazu se tedy stanoví, že důvodem pro zamítnutí žádosti jsou některé
taxativně vyjmenované důvody pro neudělení dlouhodobého víza upravené v § 56. Nepoužijí
se zde tedy ty důvody upravené v § 56, jejichž aplikace by jako důvod pro neudělení víza
k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání byla nelogická nebo nepřípustná
(vzhledem k směrnicí taxativně stanoveným důvodům pro zamítnutí žádosti). Zbývající
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důvody lze podřadit pod směrnicí upravené „důvody pro zamítnutí žádosti o povolení
za účelem sezónní práce“, jako je např. nesplnění podmínek pro přijetí sezónního pracovníka
k pobytu (resp. nesplnění podmínek pro udělení víza), skutečnost, že cizinec je považován
za hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost či veřejné zdraví nebo předložení
podvodných, padělaných či pozměněných náležitostí (resp. údaje podstatné pro posouzení
žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti). Důvody neudělení víza k pobytu
nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání podle § 56 odst. 3 jsou transpozicí čl. 8 odst. 1
(tedy nesplnění podmínek pro vydání povolení za účelem sezónní práce uvedených v čl. 5
nebo 6 směrnice, včetně hrozby pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo veřejné
zdraví a předložení podvodných, padělaných nebo pozměněných náležitostí). Uplatnění
zásady proporcionality zde není stanoveno vzhledem k tomu, že se jedná o transpozici čl. 8
odst. 1, kdy pro tyto důvody je podle čl. 8 odst. 5 směrnice stanovena výjimka z hodnocení
proporcionality. Některé z důvodů pro zamítnutí podle čl. 8 směrnice, které souvisí
s porušením povinností na straně zaměstnavatele, budou upraveny jakožto důvody
pro nevydání povolení k zaměstnání v § 99 zákona o zaměstnanosti (povolení k zaměstnání
tak např. nebude možné vydat cizinci, jehož zaměstnavateli byla v období posledních
4 měsíců pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, nebo na majetek
jehož zaměstnavatele byl na základě pravomocného rozhodnutí soudu prohlášen konkurs
a tento konkurs doposud nebyl zrušen). Při rozhodování o nevydání povolení k zaměstnání
podle zákona o zaměstnanosti by již v souladu s čl. 8 odst. 2 a 4 ve spojení čl. 8 odst. 5
směrnice měla být hodnocena přiměřenost dopadů tohoto rozhodnutí ve vztahu k důvodu
pro jeho přijetí; uvedené je z hlediska vnitrostátního práva naplněno prostřednictvím uplatnění
zásady proporcionality na základě ustanovení správního řádu (viz § 2 odst. 3 správního řádu).
K bodu 81 – k § 58 odst. 4
Směrnice 2014/36/EU v článku 12 odst. 5 stanoví povinnost členských států uvést v případě
dlouhodobých víz na vízovém štítku v poli poznámky, že vízum je vydáváno za účelem
sezónní práce, a to v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný
vzor víz. Podle navrhovaného ustanovení se tedy v případě víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání vyznačí v oddílu „poznámky“ ve vízovém štítku záznam
„SEASONAL WORK“. V souladu s navrhovaným ustanovením § 21 se obdobně použije tato
povinnost i v případě krátkodobého víza za účelem sezónního zaměstnání (viz čl. 12 odst. 1
písm. b) směrnice). Uvedené označení by mělo usnadnit cestování cizinců, kteří jsou držiteli
tohoto víza, po schengenském prostoru i případnou kontrolu jejich pobytových oprávnění
ze strany úřadů členských států EU.
K bodu 82 – k § 60
Navrhovaná úprava stanoví procesní podmínky, za nichž lze požádat o prodloužení doby
platnosti dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto dlouhodobé vízum.
V navrhovaném ustanovení se jednak sjednocuje terminologie zákona s praxí, podle níž již
není rozlišováno mezi dobou platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a dobou pobytu na toto
vízum, rovněž se mění doba pro podání žádosti o prodloužení platnosti dlouhodobého víza,
upřesňují se pravidla pro osvědčování fikce platnosti dlouhodobého víza a stanoví se speciální
pravidla pro zachování lhůty. V zásadě se jedná o sjednocení této procesní úpravy s úpravou
obsaženou v dosavadním § 47 zákona o pobytu cizinců.
Co se týče doby pro podání žádosti o prodloužení dlouhodobého víza, možnost podat žádost
ne dříve než 90 dnů před koncem platnosti dosavadního dlouhodobého víza se nemění, nově
se však umožňuje žádat o prodloužení platnosti dlouhodobého víza a doby pobytu na toto
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vízum až do konce platnosti stávajícího dlouhodobého víza, tedy i v poslední den jeho
platnosti. V případě, že cizinec žádá o prodloužení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání, je však třeba u Úřadu práce požádat i o prodloužení povolení
k zaměstnání, což je podle § 94 odst. 1 zákona o zaměstnanosti možné učinit nejpozději 30
dnů před uplynutím platnosti dosavadního povolení k zaměstnání.
Obdobně jako v dosavadní úpravě je rovněž připuštěna možnost podat žádost o prodloužení
platnosti dlouhodobého víza i po zákonem stanovené objektivní lhůtě, pokud cizinci v podání
žádosti zabrání důvody na jeho vůli nezávislé (nově ve lhůtě 5 pracovních dnů). Správní
orgán tedy nerozhoduje speciálním usnesením o prominutí zmeškání lhůty ve smyslu § 41
správního řádu, ale na základě podané žádosti posoudí včasnost podání žádosti,
resp. skutečnost, zda důvody uvedené cizincem lze podřadit pod důvody na jeho vůli
nezávislé, a po tomto posouzení buď řízení zastaví, nebo v něm pokračuje a žádostí se věcně
zabývá. Oproti stávající úpravě však dochází ke zpřesnění v tom smyslu, že cizinec je povinen
důvody na jeho vůli nezávislé, které mu zabránily ve včasném podání žádosti, uvést
nejpozději při podání žádosti. Jedná se o obdobnou úpravu, jako je tomu v případě žádosti
o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu, kdy je se žádostí o prominutí
zmeškání úkonu třeba spojit i zmeškaný úkon.
Nově je rovněž připuštěna možnost dřívějšího podání žádosti, za současného stanovení
povinnosti cizince důvody dřívějšího podání žádosti ministerstvu sdělit nejpozději při jejím
podání a na výzvu ministerstva tyto důvody prokázat. K později uplatněným důvodům nebude
tedy přihlíženo.
Nepodání žádosti o prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza a doby pobytu na území
na dlouhodobé vízum ve lhůtě stanovené v odstavci 2 navrhovaného ustanovení nebo
v souladu s podmínkami uvedenými v odstavci 3 povede k zastavení řízení podle
navrhovaného § 169r odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců.
Výjimkou z důvodů pro zastavení řízení v případě předčasného podání žádosti budou nově
případy, kdy žadatel sice podal žádost předčasně, ale správní orgán o ní rozhoduje až v době,
kdy již započala běžet lhůta pro podání žádosti. Takové zastavení řízení se jeví jako
neefektivní, neboť zatěžuje zbytečně jak cizince, který následně musí podat novou žádost, tak
správní orgán, který byť s vědomím, že bude následně posuzovat pozdější totožnou žádost,
musí řízení o žádosti zastavit. Navržené řešení související úpravy § 169r odst. 1 písm. d) je
tedy plně v souladu se zásadou procesní ekonomie a efektivního výkonu státní správy.
Stejně jako ve stávající úpravě i navrhovaná úprava počítá s tzv. fikcí platnosti dosavadního
dlouhodobého víza za předpokladu, že žádost o jeho prodloužení byla podána v souladu
s podmínkami uvedenými v odstavcích 2 a 3.
Co se týče důvodů pro neprodloužení doby platnosti dlouhodobého víza nebo doby pobytu
na toto vízum, ty jsou upraveny v § 35 odst. 3 zákona o pobytu cizinců (důvodem
pro neprodloužení doby platnosti dlouhodobého víza je, pokud nastane důvod pro zahájení
řízení o zrušení platnosti tohoto víza), a není tedy třeba je opětovně upravovat v navrhovaném
ustanovení § 60.
Nově dochází ke zpřesnění pravidel pro osvědčování fikce platnosti dosavadního pobytového
oprávnění. V současnosti není tato otázka ve vztahu k prodlužování dlouhodobých víz
upravena, vzhledem k zavedení těchto pravidel u dlouhodobých pobytů (§ 47 zákona o pobytu
cizinců) se však jeví jako žádoucí postupovat stejně i v případě osvědčování fikce platnosti
dlouhodobých víz. Proto zákon nově stanoví, že fikce oprávnění k pobytu se jednotně
osvědčí vízovým štítkem vyznačovaným do cestovního dokladu, a to ve formě dlouhodobého
víza. Výjimkou jsou případy cizinců evidovaných v Schengenském informačním systému,
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kde se fikce osvědčí pouze potvrzením, a to vzhledem k povaze a důsledkům evidence těchto
osob v Schengenském informačním systému. V případě cestování po ostatních státech
schengenského prostoru by se totiž tyto osoby vystavovaly nebezpečí postihu (nejdříve se
proto v rámci řízení musí na základě konzultačního řízení vyřešit otázka, zda dojde k vyřazení
této osoby ze systému nebo zda dojde k zamítnutí její žádosti z tohoto důvodu). Na řízení
o vydání osvědčení se vztahuje část čtvrtá správního řádu, v případě nesplnění podmínek
pro vydání osvědčení (ať již ve formě štítku nebo potvrzení) je tedy třeba postupovat
v souladu s touto částí správního řádu, např. na základě žádosti cizinci písemně sdělit důvody
nevydání tohoto osvědčení. O nevydání osvědčení se však nevydává rozhodnutí.
V odstavci 6 se stanoví speciální pravidla pro tzv. zachování lhůty. Jedná se o identickou
úpravu, jako byla zavedena do § 47 novelou zákona o pobytu cizinců (314/2015 Sb.). Tato
otázka opět není ve vztahu k prodlužování dlouhodobých víz speciálně upravena, zákon
o pobytu cizinců již však v § 47 obsahuje speciální úpravu pro případ žádostí o povolení
k dlouhodobému pobytu nebo jejich prodloužení, v rámci jednotného postupu je tedy vhodné
aplikovat tato pravidla i na žádosti o prodloužení dlouhodobých víz.
Odstavec 7 pak pouze přejímá úpravu obsaženou v dosavadním § 60 odst. 7.
K bodu 83 – k § 66 odst. 1 písmenu d)
Navrhuje se dílčím způsobem omezit podmínky pro získání povolení k trvalému pobytu
v případech, kdy je důvodem žádosti společné soužití rodiny. Cílem této úpravy nemá být
omezení možnosti nezletilých dětí, aby společně s rodiči, kteří zde mají povolen trvalý pobyt,
pobývali v České republice, a to rovněž na základě povolení k trvalému pobytu. Doplnění
slov „na území“ do ustanovení § 66 odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců má pouze
zpřesnit dané ustanovení v tom smyslu, že společné soužití rodiny má být realizováno
na území České republiky. V praxi se totiž objevují případy, kdy cílem získání povolení
k trvalému pobytu není společný trvalý pobyt dítěte na území s jeho rodiči, ale pouze snaha
o usnadnění cestování do České republiky např. v období školních prázdnin, přičemž dítě
cizince žije např. se svým druhým rodičem nebo s prarodiči v zemi původu. Tento motiv však
nemůže být důvodem pro přiznání nejvyššího pobytového statusu, kterým je povolení
k trvalému pobytu.
Další změna, resp. omezení, které je obsaženo v navrhovaném ustanovení, spočívá ve zrušení
slov „nebo zletilé nezaopatřené“ (dítě). Toto opatření má zamezit tomu, aby povolení
k trvalému pobytu automaticky získaly zletilé nezaopatřené děti cizinců s trvalým pobytem.
Praxe se setkává s případy, kdy zletilí cizinci, jejichž rodiče zde mají povolený trvalý pobyt,
pobývají v zemi původu a až před dosažením hranice 26 let žádají v České republice
o povolení k trvalému pobytu. Přestože se mnohdy již nejedná o nezaopatřené děti, tím, že se
zapíšou ke studiu v zahraničí, formálně splní podmínku nezaopatřenosti. Často se také jedná
o zletilé cizince, kteří dokládají svou nezaopatřenost potvrzeními vydanými českými
středními školami (nejčastěji se jedná o učiliště), přestože však již střední vzdělání v zemi
původu absolvovali. Po získání práva trvalého pobytu pak tohoto studia zanechávají.
V dalších případech se jedná o zletilé děti, které studují na vysoké škole v zemi původu
a z důvodu tohoto studia v zahraničí nehodlají v době, kdy žádají o trvalý pobyt, trvale
pobývat se svými rodiči v České republice. Účelem tohoto jednání je tedy zejména snadnější
cestování i následný pobyt v České republice na základě povolení k trvalému pobytu, poté,
co dokončí svá studia, aniž by zde však po udělení povolení (někdy i několik let) pobývali.
O povolení k trvalému pobytu v případech, kdy důvodem žádosti má být společné soužití
rodiny, žádají také cizinci, kteří by jinak v zemi původu byli nuceni absolvovat povinnou
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základní vojenskou službu, a to i s ohledem na snazší podmínky pro podání této žádosti
(žádost o uvedené povolení je možné podat i v případě, že cizinec již pobývá na území
na základě přechodného pobytu).
Vzhledem k uvedeným důvodům i skutečnosti, že povolení k trvalému pobytu je nejvyšším
pobytovým statusem, navrhuje se omezit možnost získání tohoto oprávnění z důvodu
společného soužití rodiny pouze pro nezletilé děti cizinců s trvalým pobytem.
Cizinci, kteří jsou zletilými nezaopatřenými dětmi cizinců s povolením k dlouhodobému nebo
trvalému pobytu, nebudou ani podle navrhované úpravy vyloučeni z možnosti získat pobytové
oprávnění za účelem společného soužití rodiny na území České republiky. V těchto případech
mohou nadále žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny
na území podle § 42a zákona o pobytu cizinců.
K bodu 84 a 96 – k § 68 odst. 1 a § 83 odst. 1 písm. a)
Cílem navrhované úpravy § 68 a § 83 je odstranit některé přetrvávající nejasnosti ohledně
výkladu výše uvedených ustanovení. V praxi dochází k rozdílné interpretaci okamžiku,
k jakému mají být splněny podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území. V návrhu
novelizovaných ustanovení se konkretizuje, že podmínka 5 let nepřetržitého pobytu na území
musí být splněna ke dni podání žádosti. Navrhovaná úprava tak má vést k větší přesnosti
zákona i k větší právní jistotě jeho adresátů.
V uvedených případech je nutné zohlednit zejména směrnici Rady 2003/109/ES ze dne
25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou
dlouhodobě pobývajícími rezidenty (dále jen „směrnice 2003/109/ES“). V článku 4 odst. 1
směrnice se uvádí, že: „Členské státy přiznávají právní postavení dlouhodobě pobývajícího
rezidenta státním příslušníkům třetích zemí, kteří bezprostředně před podáním příslušné
žádosti pobývali oprávněně a nepřetržitě na jejich území po dobu pěti let.“ Doba pobytu jako
základní předpoklad pro přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta by
tedy měla být cizincem splněna při podání žádosti. Uvedený princip podporuje i Veřejný
ochránce práv. Ve své rozhodovací činnosti se otázkou, k jakému dni se má posuzovat splnění
podmínek pro získání práva trvalého pobytu, zabývala i Komise pro rozhodování ve věcech
pobytu cizinců, přičemž dospěla ke stejnému závěru jako Veřejný ochránce práv. Ve svém
rozhodnutí ze dne 29. května 2015 (č. j. MV-124452-4/SO-2014, str. 3) tak Komise
konstatuje, že: „Doba 5 let nepřetržitého pobytu tak nemůže být splněna, kdykoliv v minulosti,
ale nepřetržitý pobyt cizince na území musí bezprostředně předcházet podání žádost dle § 68
zákona o pobytu cizinců, tzn. stanovená doba nepřetržitého pobytu musí být dosažena
nejpozději ke dni podání žádosti“.
S ohledem na znění směrnice 2003/109/ES podpořené i výše uvedenými právními názory je
tedy navrhováno upřesnit v tomto smyslu znění příslušných ustanovení zákona.
K bodům 85 až 88 (část) – k § 68 odst. 3 písm. b), d) a e) a § 69 odst. 5 a 6
Cílem navrhované úpravy, která spočívá v doplnění dalších ustanovení do § 68 odst. 3 zákona
o pobytu cizinců, je vyřešení následujících problémů.
Prvním je vyjasnění otázky, zda se do doby 5 let nutné k získání povolení k trvalému pobytu
má či nemá započítávat vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území. Toto
vízum neslouží primárně k delšímu setrvání na území, ale má být řešením pro mimořádné
případy, kdy je třeba po určitou dobu strpět pobyt cizince na území, neboť nastaly okolnosti,
které to odůvodňují. Uvedený specifický druh pobytového oprávnění by tedy v obecné rovině
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neměl vést k získání trvalého pobytu na území. Naproti tomu, pokud cizinci bude po roce
pobytu na území na základě víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území
následně vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za tímto účelem, nelze ho již považovat
za formálně omezené oprávnění k pobytu ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. e) směrnice
2003/109/ES, jež by nebylo možné dle čl. 4 odst. 1 této směrnice započítat do doby 5 let
nutné pro získání povolení k trvalému pobytu. Proto se navrhuje nezapočítávat do doby nutné
pro získání povolení k trvalému pobytu pobyt v rámci víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu na území, resp. takový pobyt bude cizinci započítáván pouze v případě, že
posléze získá též povolení k dlouhodobému pobytu za tímto účelem.
Z výše uvedeného důvodu je pak navrhována též změna v § 69 odst. 5, na základě níž žádost
o vydání povolení k trvalému pobytu nelze podat, pokud cizinec na území pobývá na základě
víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území. Vzhledem k tomu, že dobu
pobytu na toto vízum bude možné započítat do doby 5 let nutné pro získání povolení
k trvalému pobytu pouze v případě, že po tomto vízu bude následovat pobyt na základě
povolení k dlouhodobému pobytu, znamenalo by podání žádosti o povolení k trvalému pobytu
podle § 68 v případě pobytu na území na vízum za účelem strpění pobytu pouze snahu o další
bezvýsledné setrvávání na území. Během pobytu na jakékoli jiné dlouhodobé vízum než
vízum za účelem strpění pobytu na území není možné podání žádosti podle § 68 odst. 1
zákona o pobytu cizinců (cizinec pobývající na dlouhodobé vízum nemůže splnit podmínku
pětiletého nepřetržitého pobytu na území), a proto se dlouhodobá víza z výčtu pobytových
oprávnění, ze kterých lze ministerstvu podat žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 68
odst. 1, vypouští en bloc. Ustanovení § 69 odst. 5 se následně za účelem zlepšení
srozumitelnosti, avšak beze změny významu, rozděluje do dvou odstavců (5 a 6).
Do § 68 odst. 3 se rovněž doplňuje nové písm. d), podle nějž se do doby 5 let nezbytné
pro získání povolení k trvalému pobytu nezapočítává doba pobytu na území na vízum
k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, a v souvislosti s touto změnou se
upravuje i text dosavadního písm. b) tohoto odstavce. Navrhovaná změna je pouze formálním
zpřesněním textu zákona v reakci na nově upravené vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání, vzhledem k tomu, že již podle nynějšího znění zákona není doba
pobytu cizince na území za účelem zaměstnání závislého na střídání ročního období
započítávána do doby 5 let nezbytné pro získání povolení k trvalému pobytu. Tato úprava
přitom vychází z čl. 3 odst. 2 písm. e) směrnice 2003/109/ES.
K bodu 86 (část) – k § 68 odst. 3 písm. f)
Návrh zákona má za cíl vyjasnit také otázku započítávání doby pobytu cizince na území
do doby 5 let nutné k získání povolení k trvalému pobytu v případě cizince, který podal žádost
o prodloužení povolení k pobytu a po uplynutí platnosti povolení (za situace, kdy žádost ještě
není vyřízena) pobývá na území v rámci tzv. fikce platnosti povolení k pobytu. Podle
rozsudku Evropského soudního dvora (dnes Soudního dvora Evropské unie) ze dne 20. září
1990 v případu C-192/89, S. Z. Sevince v. Staatssecretaris van Justitie, se doba, po kterou byl
cizinec zaměstnán v době tzv. fikce platnosti dosavadního povolení k pobytu, nezapočítává,
pokud pobyt nakonec nebyl povolen, do stanovené doby „legálního zaměstnání“, po jejímž
uplynutí má cizinec volný přístup na trh práce podle čl. 6 odst. 1 rozhodnutí Rady
pro přidružení č. 1/80 ze dne 19. září 1980 o rozvoji přidružení. Tento rozsudek se podle
názoru předkladatele i podle odborné literatury [Peers, Guild, Acosta Arcarazo, Groenendijk,
Moreno-Lax: EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised
Edition. Boston: 2012, s. 301] analogicky použije i ve vztahu k počítání „legálního pobytu“
– tzv. fikci oprávnění k pobytu lze tedy do pětiletého nepřetržitého pobytu na území započítat
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pouze v případě, že stát povolení k pobytu udělil. Jak plyne již ze zaužívaného označení,
jedná se toliko o fikci oprávnění k pobytu – stát o tomto oprávnění k pobytu však nerozhodl,
pouze do okamžiku svého pravomocného rozhodnutí umožnil cizinci, aby na území pobýval.
Pokud stát cizinci povolení k pobytu udělí, jeho pobyt se bude považovat za formálně
povolený od počátku cizincova pobytu na tzv. fikci platnosti povolení k pobytu (toto období
se tedy započítá celé). Z rozhodnutí státu, kterým se pobyt na území nepovoluje, logicky však
vyplývá, že fikce platnosti povolení k pobytu zůstává fikcí, na kterou nelze pohlížet jako
na „legální pobyt“ podle směrnice 2003/109/ES. Navrhovaný koncept je plně v souladu nejen
s výše uvedenou evropskou judikaturou, ale odpovídá i textu směrnice – ta totiž ve svém
úvodním ustanovení (rec. 2) explicitně zmiňuje osobu, která je „držitelem povolení
k dlouhodobému pobytu“. Osoba pobývající na území na základě fikce pobytu však držitelem
povolení k dlouhodobému pobytu není.
Cílem navržené úpravy tedy je, aby cizinci, který dovršil 5 let pobytu na území až v rámci
pobytu na tuto fikci, bylo umožněno získat povolení k trvalému pobytu, za podmínky, že bude
prodloužení jeho povolení k pobytu formálně potvrzeno. Cizinci pobývajícímu na území
v rámci fikce platnosti pobytového oprávnění bude umožněno podat žádost o povolení
k trvalému pobytu, nicméně pokud 5 let pobytu na území dovrší až v rámci fikce pobytu, bude
třeba řízení o žádosti o povolení k trvalému pobytu přerušit a vyčkat rozhodnutí o žádosti
o prodloužení povolení k pobytu. Nezřídka se totiž stává, že cizinci je např. zamítnuta
ze závažných důvodů žádost o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu, ale s ohledem
na absenci navrhované úpravy není možné zamezit získání nejvyššího pobytového statusu,
tedy povolení k trvalému pobytu. To pak vede k paradoxním situacím, kdy cizinci sice není
prodlouženo povolení k dlouhodobému pobytu, přesto získá povolení k trvalému pobytu.
Uvedené se týká zejména déle trvajících a skutkově složitých případů, jako tomu je v případě
cizinců, kteří během svého povolení k dlouhodobému pobytu neplnili na území účel
povoleného pobytu.
Jak vyplývá již z výše uvedeného, navrhovaná úprava nemá vliv na započitatelnost doby
trvání řízení o žádosti o prodloužení platnosti povolení k pobytu (i v případě, že by došlo
k průtahům v řízení), pokud cizinec splní podmínky pro požadované prodloužení platnosti
povolení. Do doby pětiletého legálního a nepřetržitého pobytu se stejným způsobem započítá
doba pobytu na povolení k dlouhodobému pobytu i doba pobytu na fikci platnosti povolení
k pobytu (bez ohledu na délku řízení) – pro posouzení je rozhodující pouze to, zda cizinec
splňuje podmínky pro vyhovění žádosti.
Pokud cizinec v době pobytu na fikci platnosti povolení k pobytu přestane plnit účel
povoleného pobytu, může i v této fikci požádat o povolení k pobytu za jiným účelem. Cizinec
tak vždy, když přestane plnit účel pobytu, může tuto situaci zhojit, obdržet povolení
k dlouhodobému pobytu a dosáhnout tak započitatelnosti doby pobytu na tzv. fikci.
K bodu 89 – k § 69 odst. 7
Rozšiřuje se okruh případů, kdy za pobytu na území nelze podat žádost o vydání povolení
k trvalému pobytu, a to konkrétně o případy uvedené v nově navrhovaném ustanovení § 47
odst. 8 a 9.
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K bodům 91, 92, 127 a 129 – k § 70 odst. 2 písm. c), § 72, k § 87u odst. 1, § 87w a § 117b
odst. 1
Navrhovanou úpravou dochází ke zpřesnění legislativního textu tak, aby byl v souladu
s obsahem § 19 odst. 4 zákona o základních registrech. Stávající úprava zejména výslovně
neřeší zápis údaje o jménu a příjmení v případě uzavření registrovaného partnerství.
K bodu 93 – k § 75 odst. 1 písm. d)
Jedná se o legislativně technickou změnu související s navrhovaným ustanovením § 169j,
které nově obsahuje speciální právní úpravu výslechu účastníka řízení, resp. oprávnění
správního orgánu vyslechnout účastníka řízení.
K bodům 94 a 95 – k § 75 odst. 2 písm. f), g) a h)
Cílem navrhované změny je zavedení účinných prostředků k zabránění využívání oprávnění
k pobytu k jinému než deklarovanému účelu. V řadě případů se stává, že cizinec na území
neplní účel, pro který mu bylo uděleno dlouhodobé vízum, resp. povolení k dlouhodobému
pobytu. Mohou pak v zásadě nastat dvě situace.
Zaprvé, cizinci je prodlouženo povolení k dlouhodobému pobytu, cizinec však v době
platnosti tohoto povolení neplní účel pobytu na území, aniž by k tomu měl závažné důvody.
Nežádá však o další prodloužení tohoto povolení, ale s ohledem na délku pobytu na území
požádá o vydání povolení k trvalému pobytu. Pokud je však neplnění účelu povolení
k dlouhodobému pobytu důvodem pro neprodloužení tohoto povolení, tím spíše by mělo být
důvodem pro zamítnutí žádosti o vydání nejvyššího pobytového statusu, tedy povolení
k trvalému pobytu. Navrhované ustanovení písmene f) tak reaguje na situace, kdy cizinec
neplní účel dlouhodobého pobytu bezprostředně předcházejícího podání žádosti o vydání
povolení k trvalému pobytu po převážnou část doby platnosti tohoto povolení
k dlouhodobému pobytu. Kritérium neplnění účelu po převážnou část doby platnosti povolení
přitom vychází z dosavadní judikatury soudů (viz např. rozsudky Nejvyššího správního
soudu, ze dne 19. 1. 2012, č. j. 9 As 80/2011 – 69 nebo rozsudek ze dne 6. 11. 2014,
č.j. 9 Azs 219/2014 – 39, která jej jakožto závažnou překážku pobytu cizince na území
považuje za důvod pro nevydání, resp. neprodloužení povolení k dlouhodobému pobytu.
Cizinec zároveň podle navrhované úpravy může prokázat, že neplnil účel předcházejícího
povolení k dlouhodobému pobytu ze závažných důvodů pouze po přechodnou dobu (a nikoli
tedy po převážnou dobu pobytu). Za neplnění účelu ve smyslu tohoto ustanovení se však
nebude považovat situace, kdy cizinec tráví svou třeba i měsíc trvající dovolenou v cizině.
Navrhovaný důvod pro nevydání povolení k trvalému pobytu v písmeni f) je souladný
s výhradou veřejného pořádku, jakožto důvodem pro odmítnutí přiznání právního postavení
dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropské unie ve smyslu směrnice 2003/109/ES. Pokud
jde o výhradu veřejného pořádku, je jednotlivým členským státům ponechán prostor
pro uvážení, co lze za porušování veřejného pořádku považovat (aniž by tím byla dotčena
příslušná judikatura Soudního dvora Evropské unie). V tomto směru lze tedy v zásadě
neplnění účelu pobytu považovat za ohrožení veřejného pořádku, neboť neplnění účelu
pobytu je (s výjimkou, kdy účel není plněn ze závažných důvodů) spojeno s tím, že cizinec
využívá povolený pobyt k jiným účelům, než k tomu, který mu byl povolen.
Nová písmena g) a h) jsou v zásadě pouze zpřesněním stávajících písmen f) a g), čímž mají
být odstraněny výkladové problémy související s otázkou, zda důvodem pro nevydání
povolení k trvalému pobytu může být i závažné narušení veřejného pořádku nebo ohrožení
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bezpečnosti státu v době před podáním žádosti. V dnešní úpravě se uvedené dovozuje pouze
výkladem. S ohledem na závažnost této otázky je proto vhodné upravit tyto důvody
explicitně. Současně se zpřesňuje v novém písmenu h) znění dosavadního písmena g) tak, aby
bylo zřejmé, že se tento důvod týká pouze ohrožení bezpečnosti nebo narušení veřejného
pořádku jiného členského státu EU. I nadále samozřejmě platí povinnost správního orgánu
hodnotit přiměřenost rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu,
a to v návaznosti na požadavek čl. 6 směrnice 2003/109/ES.
K bodu 98 – k nadpisu dílu 1 hlavy IVa
Jde o legislativně technickou úpravu, jejímž cílem je upřesnění dosavadní terminologie. Tento
díl neřeší jakýkoli přechodný pobyt občana Evropské unie a jeho rodinného příslušníka, ale
pouze pobyt po dobu delší než 3 měsíce.
K bodu 99 – k nadpisu pod § 87a
Jde o legislativně technickou úpravu, jejímž cílem je upřesnění dosavadní terminologie.
Jednotlivé paragrafy v rámci dílu 1 jsou označeny nadpisem. Pro přehlednost je nadpis
doplněn i k § 87a, který upravuje otázku žádosti občana Evropské unie o vydání
fakultativního potvrzení o přechodném pobytu na území vydávaného pro pobyty na území
České republiky delší než 3 měsíce. V ostatním zůstává právní úprava tohoto potvrzení
nezměněna, tedy je nadále založena na principu dobrovolnosti, kdy záleží pouze na občanu
Evropské unie, zda si o tento doklad požádá či nikoli. Občan EU může tedy v České republice
pobývat bez dalších omezení na základě § 18 písm. c) zákona o pobytu cizinců, resp. v rámci
práva volného pohybu osob.
K bodu 100 – k § 87b
Navrhovaná úprava zpřesňuje podmínky, za kterých je rodinný příslušník občana Evropské
unie oprávněn pobývat na území tak, že se ve smyslu čl. 3 směrnice 2004/38/ES nahrazuje
požadavek společného pobytu na území požadavkem, aby rodinný příslušník občana
Evropské unie na území České republiky doprovázel nebo následoval. Rodinný příslušník
občana Evropské unie, který na území doprovází občana Evropské unie, který se přemísťuje
na území (rodinný příslušník tedy s tímto občanem cestuje na území) nebo následuje občana
Evropské unie, který již na území pobývá (případ, kdy rodinný příslušník cestuje za občanem
EU, který už na území pobývá) a zároveň tento rodinný příslušník hodlá pobývat na území
po dobu delší než 3 měsíce, je stejně jako dosud povinen ve lhůtě do 3 měsíců požádat
o vydání povolení k přechodnému pobytu (které se mu vydá formou pobytové karty, viz čl. 9
odst. 1 a 2 a čl. 10 odst. 1 směrnice 2004/38/ES). Opožděné podání žádosti o vydání povolení
k přechodnému pobytu nebo dokonce absence takové žádosti nemá stejně jako dosud
za následek automatické konstatování nelegálního pobytu rodinného příslušníka občana
Evropské unie, za předpokladu, že doprovází nebo následuje na území občana Evropské unie.
Jedná se pouze o přestupek podle § 156 odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců (viz čl. 9
odst. 3 směrnice 2004/38/ES). Požadavek na doprovázení či následování občana EU v § 87b
odst. 1 je v každém případě třeba vykládat ve smyslu směrnice i judikatury Soudního dvora
tak, že zahrnuje i ty kategorie osob, které se rodinnými příslušníky stanou až za jejich pobytu
na území (viz např. rozsudek Soudního dvora EU ze dne 25. 7. 2008 ve věci C-127/08
Metock, odst. 93 a n. a rovněž § 87b odst. 2, který se vztahuje i na cizince, kteří se stanou
rodinnými příslušníky občana EU až v průběhu pobytu na území).
147

Předchozí požadavek společného pobytu na území se tedy v souladu se směrnicí 2004/38/ES
nahrazuje v § 87b odst. 1 požadavkem, aby rodinný příslušník občana Evropské unie na
území České republiky doprovázel nebo následoval. Nejedná se přitom o věcnou změnu
zákona či změnu podmínek pro pobyt rodinných příslušníků občanů EU, ale pouze zpřesnění
užívané terminologie tak, aby lépe korespondovala s terminologií používanou ve směrnici
2004/38/ES (viz zejména čl. 3 odst. 1). Pro posouzení podmínky doprovázení občana EU
či následování tohoto občana jeho rodinným příslušníkem na území je v případě, kdy se již
oba nachází na území, třeba hodnotit jejich pobyt na území, přičemž společným pobytem
na území se nerozumí nutně společná domácnost. Společná domácnost je v zákoně výslovně
stanovena jako požadavek pouze v případě rodinného příslušníka podle § 15a odst. 2 písm. a)
bod 1 a písm. b). Směrnice 2004/38/ES požadavek společné domácnosti s občanem EU
pro pobytové oprávnění rodinného příslušníka občana EU nestanoví. Z judikatury Soudního
dvora EU vyplývá, že rodinní příslušníci občana EU nemusí nezbytně trvale žít s občanem
EU, aby byli držitelem odvozeného práva pobytu (viz rozsudky Soudního dvora ve věci
267/83 Diatta, bod 18, 20 a 22 a ve věci C-244/13 Ogieriakhi, odst. 37-45). Mezi případy, kdy
občan Unie nepobývá na území se svým rodinným příslušníkem, je tak třeba řadit zejména
situace, kdy občan Unie ukončí svůj pobyt na území nebo mu je jeho přechodný pobyt zrušen
(s výjimkou případů, kdy si rodinný příslušník tzv. zachovává právo pobytu, viz § 87f odst.
2).
Podmínku pobytu samotného občana EU na území je třeba vykládat v souladu se směrnicí
i judikaturou Soudního dvora EU tak, že pod pobyt občana EU na území lze vztáhnout
i případy, kdy je občan EU zaměstnán, podniká nebo provozuje jinou výdělečnou činnost
na území jiného členského státu EU, pokud se na území pravidelně vrací.
Současně se stanoví i povinnost požádat o povolení k přechodnému pobytu pro rodinné
příslušníky občanů Evropské unie, kteří se jimi stanou až za pobytu na území. Směrnice sice
neupravuje povinnost podat ve lhůtě žádost o vydání pobytové karty v případě, že se cizinec
stane rodinným příslušníkem občana EU až na území, nicméně ze směrnice přímo nevyplývá
ani celková úprava této situace, tedy právo volného pohybu a pobytu pro cizince, který se
stane rodinným příslušníkem až na území. Toto právo je totiž v takovém případě dovozováno
na základě unijní judikatury vykládající směrnici 2004/38/ES (např. rozsudky Soudního dvora
EU ze dne 25. 7. 2008 ve věci C-127/08 Metock nebo ze dne 25. 7. 2002 ve věci C 459/99
MRAX). Případ, kdy se cizinec stane rodinným příslušníkem občana EU až na území, lze
přitom přirovnat k příjezdu rodinného příslušníka občana EU na území, kdy již směrnice lhůtu
pro podání žádosti stanoví (čl. 9 odst. 2). Měla by tedy existovat obdobná možnost státu
vyžadovat včasné podání žádosti i v případech, kdy se cizinec stane rodinným příslušníkem
občana EU až na území. Pozdní podání žádosti má i v těchto případech stejné důsledky jako
nepodání žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu do tří měsíců po vstupu na území
v případě rodinného příslušníka občana Evropské unie, který je takovým rodinným
příslušníkem už v okamžiku vstupu na území (viz výše). Absence včasného podání žádosti tak
v každém případě neznamená její automatické zamítnutí (zákon ani takový důvod
pro zamítnutí žádostí rodinného příslušníka nestanoví), rodinný příslušník však může však
podléhat sankci za nesplnění povinnosti podat včas žádost o vydání povolení k přechodnému
pobytu (viz § 156 odst. 1 písm. e) zákona o pobytu cizinců a čl. 9 odst. 3 směrnice
2004/38/ES).
Navržená úprava § 87b tedy pouze vyjasňuje otázky související s pobytem rodinných
příslušníků občanů Evropské unie po dobu delší než 3 měsíce.
K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je cizinec povinen předložit příslušné
náležitosti. Oproti dnešnímu právnímu stavu se navíc upravuje povinnost předložit doklad
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o pobytu občana Evropské unie na území, kterého jeho rodinný příslušník doprovází nebo
následuje, což je náležitost vyplývající z čl. 10 odst. 2 písm. c) směrnice 2004/38/ES.
Takovým dokladem přitom vedle potvrzení o přechodném pobytu na území či povolení
k trvalému pobytu občana EU může být např. pracovní smlouva, nájemní smlouva, potvrzení
o studiu, platební výměr daně z příjmu, potvrzení správy sociálního zabezpečení o době
pojištění, případně by v úvahu přicházelo i prohlášení občana EU o jeho pobytu na území
učiněné na ministerstvu.
Odstavec 4 reaguje na potřebu legislativně upravit druh dokladu, který bude vydáván
rodinným příslušníkům občanů Švýcarska a států Evropského hospodářského prostoru (EHP),
na které se vztahuje právo volného pohybu rovnocenné takovému právu občanů Evropské
unie a jejich rodinných příslušníků. Uvedená úprava je reakcí na změny provedené v § 1 odst.
3 zákona. Podle tohoto ustanovení by i rodinným příslušníkům občanů Švýcarska a států EHP
měl být vydáván stejný doklad jako rodinným příslušníkům občanů EU. Vzhledem k tomu,
že tento doklad ve svém názvu nese označení rodinný příslušník občana Evropské unie,
nebylo by vhodné jeho vydávání osobám, na něž se sice vztahuje shodná úprava podmínek
jejich pobytu, které však ve skutečnosti nejsou rodinnými příslušníky občanů Evropské unie,
nýbrž občanů států EHP a Švýcarska. V případě těchto cizinců není tedy vhodné vydání
„pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie“, a proto je jim již nyní vydáván
"průkaz o povolení k pobytu pro cizince" (ve formě pasové knížky). Navrhovaná úprava tak
pouze formalizuje tuto dosavadní praxi.
K bodu 101 – k § 87c nadpis
Jde o legislativně technickou úpravu, jejímž cílem je upřesnění dosavadní terminologie.
Jednotlivé paragrafy v rámci dílu 1 jsou označeny nadpisem. Pro přehlednost je nadpis
doplněn i k § 87c, který upravuje přechodný pobyt občana Evropské unie nebo rodinného
příslušníka občana Evropské unie, který je členem personálu zastupitelského úřadu cizího
státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice.
K bodu 102 – k § 87c odst. 2
Obdobně jako v navrhované úpravě § 87b odst. 4 se i zde reaguje na potřebu legislativně
upravit druh dokladu, který bude vydáván rodinným příslušníkům občanů Švýcarska a států
EHP, na které se vztahuje právo volného pohybu rovnocenné takovému právu občanů
Evropské unie a jejich rodinných příslušníků. Uvedená úprava je reakcí na změny provedené
v § 1 odst. 3 zákona a sjednocuje dosavadní praxi s ustanoveními zákona, podle níž byl již
dnes těmto cizincům vydáván „průkaz o povolení k pobytu pro cizince“.
K bodům 103 a 104 – k § 87d nadpis a odst. 4
Cílem úpravy § 87d odst. 4 i jeho nadpisu, je zpřesnění tohoto ustanovení, pokud jde o zánik
přechodného pobytu občana Evropské unie; zároveň souvisí uvedená úprava s navazujícími
změnami § 87aa zákona o pobytu cizinců. V dnešní podobě zákona o pobytu cizinců není
zcela zřejmé, co se rozumí zánikem potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie
na území, vzhledem k tomu, že v § 87aa zákona je upraveno rovněž skončení platnosti tohoto
potvrzení. Je tedy třeba jednoznačně odlišit případy, kdy zaniká pouze potvrzení
o přechodném pobytu občana Evropské unie, jakožto doklad, jehož občan Evropské unie
pobývající na území může, ale nemusí být držitelem (§ 87aa zákona o pobytu cizinců
– skončení platnosti potvrzení) od případů, kdy zaniká samotný přechodný pobyt občana
Evropské unie, což má vést též k vyřazení pobytu občana Evropské unie z příslušných
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evidencí. Ustanovení § 87d tedy kromě důvodů pro nevydání potvrzení o přechodném pobytu
na území upravuje důvody pro zrušení přechodného pobytu občana Evropské unie (které jsou
nezávislé na tom, zda občan Evropské unie je či není držitelem potvrzení o přechodném
pobytu) a rovněž i důvody pro zánik přechodného pobytu občana Evropské unie (odstavec 4).
Zánik přechodného pobytu občana Evropské unie je kromě případů, kdy je vyhoštěn, stane se
občanem České republiky nebo zemře, vázán i na ohlášení občana Evropské unie o ukončení
jeho pobytu na území. Dnes toto ohlášení vedlo pouze k zániku (skončení) platnosti potvrzení
o přechodném pobytu občana Evropské unie a z úpravy nebylo zcela zřejmé, zda je v tomto
případě třeba považovat za zaniklý i samotný pobyt občana Evropské unie. Zánik
přechodného pobytu občana Evropské unie v tomto případě nijak nezpochybňuje jeho právo
na území České republiky přicestovat a v rámci práva volného pohybu zde opět pobývat, ať
již s potvrzením o přechodném pobytu či bez něj.
K bodům 105 až 108 – k § 87e odst. 1 až 4
Důvody navržené v § 87e odst. 1 vycházejí z dosavadních důvodů pro zamítnutí žádosti
o vydání povolení k přechodnému pobytu a z čl. 7 odst. 1 písm. b), čl. 7 odst. 2, čl. 10 odst. 2,
čl. 27, čl. 29 a čl. 35 směrnice 2004/38/ES; nejedná se tedy o novou úpravu. Nově se však
důvody zamítnutí uvádí v jednom ustanovení, aniž by bylo nutné používat odkazy na jiná
ustanovení a zároveň dochází ke zpřesnění některých důvodů pro zamítnutí.
Důvod pro zamítnutí žádosti uvedený v odst. 1 písm. a) je zpřesněním dosavadního důvodu
v odst. 1 písm. e). Podle tohoto ustanovení je třeba zamítnout žádost v případě, že cizinec,
který požádá o povolení k přechodnému pobytu, nesplňuje podmínky pro jeho vydání
(resp. pro vydání pobytové karty), tedy pokud není rodinným příslušníkem občana EU
uvedeným v § 15a nebo pokud nesplňuje podmínku doprovázení nebo následování občana EU
na území, anebo pokud nedoloží náležitosti uvedené v § 87b odst. 3, tedy kromě obvyklých
náležitostí i doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana EU a doklad o pobytu
občana EU na území (uvedený požadavek je v souladu se směrnicí 2004/38/ES, viz čl. 10
odst. 2). Posledně uvedeným dokladem přitom vedle potvrzení o přechodném pobytu
na území či povolení k trvalému pobytu občana EU může být např. pracovní smlouva,
nájemní smlouva, potvrzení o studiu, platební výměr daně z příjmu, potvrzení správy
sociálního zabezpečení o době pojištění, případně by v úvahu přicházelo i prohlášení občana
EU o jeho pobytu na území učiněné na ministerstvu.
Důvod zamítnutí spočívající v nesplnění požadavku, aby rodinný příslušník doprovázel
občana Unie na území nebo následoval občana Unie, který na území pobývá, nahrazuje
dosavadní požadavek společného pobytu na území. Jedná se o zpřesnění užívané terminologie
tak, aby lépe korespondovala s terminologií používanou ve směrnici 2004/38/ES (viz zejména
čl. 3 odst. 1). Jde o případy, kdy rodinný příslušník s občanem EU cestuje na území (tedy jej
doprovází) nebo následuje občana Evropské unie, který již na území pobývá (tedy cestuje
za občanem EU, který už na území pobývá).
Pro posouzení podmínky doprovázení občana EU či následování tohoto občana jeho
rodinným příslušníkem na území je v případě, kdy se již oba nachází na území, třeba hodnotit
jejich pobyt na území, přičemž společným pobytem na území se nerozumí nutně společná
domácnost. Společná domácnost je v zákoně výslovně stanovena jako požadavek pouze
v případě rodinného příslušníka podle § 15a odst. 2 písm. a) bod 1. a písm. b). Směrnice
2004/38/ES požadavek společné domácnosti s občanem EU pro pobytové oprávnění
rodinného příslušníka občana EU nestanoví. Z judikatury Soudního dvora EU vyplývá,
že rodinní příslušníci občana EU nemusí nezbytně trvale žít s občanem EU, aby byli držitelem
odvozeného práva pobytu (viz rozsudky Soudního dvora ve věci 267/83 Diatta, bod 18, 20
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a 22 a ve věci C-244/13 Ogieriakhi, odst. 37-45). Mezi případy, kdy občan Unie nepobývá
na území se svým rodinným příslušníkem, je tak třeba řadit zejména situace, kdy občan Unie
ukončí svůj pobyt na území nebo mu je jeho přechodný pobyt zrušen.
Podmínku pobytu samotného občana EU na území je třeba vykládat v souladu se směrnicí
i judikaturou Soudního dvora EU tak, že pod pobyt občana EU na území lze vztáhnout i
případy, kdy je občan EU zaměstnán, podniká nebo provozuje jinou výdělečnou činnost na
území jiného členského státu EU, pokud se na území pravidelně vrací.
Jako nový důvod pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu se
do zákona vkládá ustanovení odst. 1 písm. f). Navrhovaný důvod spočívá ve skutečnosti, že se
žadatel dopustil podvodného jednání s cílem získat povolení k přechodnému pobytu na území,
a nahrazuje tak důvod uvedený v dosavadním písm. d) spočívající v uvádění nepravdivých
informací. Cílem je úprava důvodů pro zamítnutí tak, aby lépe odpovídaly směrnici
2004/38/ES.
Důvod pro zamítnutí spočívající v podvodném jednání vychází z článku 35 směrnice
2004/38/ES, který členským státům umožňuje přijmout účinná a nezbytná opatření, aby
zabránily zneužití práv nebo podvodu. Co lze považovat za podvod pak blíže rozvádí zejména
Sdělení Komise z roku 2009. Podle tohoto sdělení může být podvod pro účely směrnice
definován jako úmyslné uvedení v omyl nebo jiná forma klamavého jednání, kterých se
dotyčná osoba dopustí za účelem získání práva volného pohybu a pobytu dle směrnice.
V kontextu směrnice je podvod chápán zejména jako padělání dokladů nebo nepravdivé
doložení hmotněprávních skutečností týkajících se podmínek, které jsou spojeny s právem
pobytu.
Vzhledem k doplnění důvodu zamítnutí spočívajícím v podvodném jednání již není třeba
samostatně upravovat důvod uvedený v dosavadním písm. d) spočívající v uvádění
nepravdivých informací.
Zároveň se navrhuje úprava důvodu pro zamítnutí žádosti spočívajícího v odmítnutí výpovědi,
a to s ohledem na nezbytnost odstranění některých výkladových problémů. Výklad těchto
ustanovení výrazně ovlivnila judikatura Nejvyššího správního soudu, zejména rozsudky
č.j. 1 As 23/2010-77 ze dne 13. dubna 2010 a č.j. 2 As 45/2013-52 ze dne 30. října 2013.
Z citovaných rozsudků je patrné, že soudy vykládají ustanovení § 87e odst. 1 písm. d) zákona
o pobytu cizinců tak, že vztahují splnění podmínky „bez vážného důvodu“ rovněž na důvod
zamítnutí žádosti rodinného příslušníka, který při účastnickém výslechu „odmítne vypovídat“.
Jinými slovy, pokud by rodinný příslušník prokázal, že k odmítnutí vypovídat má vážné
důvody, nelze jeho žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu zamítnout. Takový
výklad však není v souladu s úmyslem zákonodárce, který mínil vztáhnout vážné důvody
pouze k nedostavení se k výslechu. Z tohoto důvodu je navrhována úprava písmena d) tak,
aby z něj jednoznačně vyplývalo, že slovní spojení „bez vážného důvodu“ lze vztáhnout
pouze k nedostavení se k výslechu, nikoliv k odmítnutí výpovědi žadatelem.
Změny v odstavcích 2 a 3 jsou pouze legislativně technickým důsledkem změn provedených
odstavci 1.
Pokud cizinec v konkrétním případě nemá právo pobytu jako rodinný příslušník občana
Evropské unie plynoucí ze směrnice 2004/38/ES, resp. z její zákonné transpozice, je třeba mu
v návaznosti na zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu rovněž stanovit
lhůtu k vycestování a udělit výjezdní příkaz; uvedené se pro upřesnění doplňuje do odstavce
4.
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K bodu 109 – k § 87f odst. 2 písm. a)
V odstavci 2 písm. a) dochází ke zpřesnění stávající právní úpravy a nápravu ne zcela
jednoznačné transpozice článku 12 odst. 3 směrnice 2004/38/ES. Jedná se o nápravu
některých výkladových nejasností tak, aby bylo z textu zákona zcela jednoznačné, že se jedná
o dítě občana Evropské unie, které zároveň pobývá na území České republiky. Cílem této
úpravy tedy není změna stávající praxe, ale pouze odstranění některých nejasností, které
způsoboval nejednoznačný text stávajícího ustanovení.

K bodu 110 – k § 87f odst. 2 písm. f)
Do odstavce 2 je nově vloženo písm. f), které upravuje případy, kdy se přechodný pobyt
rodinnému příslušníkovi občana EU, i přes jeho dlouhodobou nepřítomnost na území,
neukončí. Nejedná se o speciální národní úpravu, ale pouze o nápravu předchozí neúplné
transpozice směrnice 2004/38/ES, neboť tyto důvody uvádí směrnice 2004/38/ES ve svém
článku 11 odst. 2 a doposud nebyly do českého právního řádu transponovány.
K bodu 111 – k § 87f odst. 5
V platném znění zákona o pobytu cizinců absentuje úprava, jakým způsobem osvědčit
existenci oprávnění k pobytu po dobu řízení o žádosti rodinného příslušníka občana Evropské
unie o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, pokud cizinec žádost podal poté, co
mu byl ukončen přechodný pobyt na území České republiky. Úprava osvědčování fikce
oprávněnosti povolení k přechodnému pobytu bude osvědčována vízovým štítkem nebo
potvrzením, tj. obdobným způsobem jako je tomu v případech uvedených v § 87y.
Na řízení o vydání této formy osvědčení se vztahuje část čtvrtá správního řádu, a v případě
nesplnění podmínek pro vydání tohoto osvědčení je tedy třeba postupovat v souladu s touto
částí správního, např. sdělit na základě žádosti cizince písemně důvody nevydání tohoto
osvědčení. O nevydání osvědčení se však nevydává rozhodnutí.
K bodům 112 a 113 – k § 87g odst. 1 a odst. 8
Jedná se o zpřesnění postupu v případech, kdy byl občan Evropské unie mladší 18 let
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní výchovy. Cílem je vyloučit možnost
vzniku situací, kdy by se tento občan Evropské unie mohl dostat do méně výhodného
postavení oproti cizinci, který je občanem tzv. třetího státu.
Oproti standardnímu postupu upravenému v § 87 je nezbytné jednoznačně zohlednit
skutečnost, že občanům Evropské unie se vydává jiný druh průkazu, tj. průkaz o povolení
k trvalému pobytu občana Evropské unie. Dále je nezbytné považovat v těchto případech
pobyt těchto osob za trvalý pobyt ve smyslu úpravy vztahující se k občanům Evropské unie
(§ 87g).
Navrhovaná změna v odstavci 8 je důsledkem nového znění § 1 odst. 3, dle nějž by občanům
Švýcarska a států EHP měl být vydáván stejný druh dokladu, jako občanům Evropské unie
(konkrétně v tomto případě „průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“).
Vzhledem k tomu, že tento doklad ve svém názvu nese označení občan Evropské unie, nebylo
by vhodné jeho vydávání osobám, na něž se sice vztahuje shodná úprava podmínek jejich
pobytu, které však ve skutečnosti nejsou občany Evropské unie, nýbrž občany států EHP
a Švýcarska. Z tohoto důvodu se navrhuje nahradit vydávání stávajícího „průkazu o povolení
k trvalému pobytu občana Evropské unie“ pouze „průkazem o povolení k trvalému pobytu“,
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který bude nově vydáván občanům Evropské unie a na základě úpravy v § 1 odst. 3
i občanům Švýcarska a států EHP. Stejný druh dokladu je již dnes vydáván rodinným
příslušníkům občanů EU a rodinným příslušníkům občanů států EHP a Švýcarska.
Navrhovaná úprava tedy rovněž sjednocuje druh dokladu vydávaný občanům EU s dokladem
vydávaným jejich rodinným příslušníkům.
K bodům 114, 121, 122, 123 a 125 – k § 87j odst. 1, § 87r, § 87s, § 87t a k § 91 písm. a)
Obdobně jako v návrhu změn § 87g odst. 8 jsou i navrhované změny ustanovení § 87j odst. 1,
§ 87r, § 87s, § 87t a § 91 písm. a) důsledkem nového znění § 1 odst. 3 zákona. v důsledku
těchto změn bude následně novelizována i vyhláška MV č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví
náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění
pozdějších předpisů. Teze tohoto návrhu jsou součástí tohoto materiálu.
K bodům 115 a 116 – k § 87k odst. 1 a 2
V § 87k odst. 1 písm. c) se nově upravuje jeden z důvodů pro zamítnutí žádosti rodinného
příslušníka občana EU o povolení k trvalému pobytu. Změny v ustanovení § 87k souvisí
rovněž s navrhovanými úpravami § 87e. Důvody pro zamítnutí uvedené v odstavci 1 písm. a),
b), d), e), f) a h) jsou obsaženy již ve stávající právní úpravě a nejedná se tedy o nové důvody
pro zamítnutí žádosti.
Navrhovaný důvod pro zamítnutí žádosti spočívá ve skutečnosti, že se žadatel dopustil
podvodného jednání s cílem získat povolení k trvalému pobytu a nahrazuje tak důvod
uvedený v dosavadním písm. f) spočívající v uvádění nepravdivých informací. Cílem je
úprava důvodů pro zamítnutí žádosti tak, aby lépe odpovídaly směrnici 2004/38/ES.
Důvod pro zamítnutí spočívající v podvodném jednání vychází z článku 35 směrnice
2004/38/ES, který členským státům umožňuje přijmout účinná a nezbytná opatření, aby
zabránily zneužití práv nebo podvodu. Co lze považovat za podvod pak blíže rozvádí zejména
Sdělení Komise z roku 2009. Podle tohoto sdělení může být podvod pro účely směrnice
definován jako úmyslné uvedení v omyl nebo jiná forma klamavého jednání, kterých se
dotyčná osoba dopustí za účelem získání práva volného pohybu a pobytu dle směrnice.
V kontextu směrnice je podvod chápán zejména jako padělání dokladů nebo nepravdivé
doložení hmotněprávních skutečností týkajících se podmínek, které jsou spojeny s právem
pobytu.
Za důvod pro zamítnutí žádosti by tak mělo být považováno podvodné jednání ve smyslu
výše uvedeného, kterého se cizinec (stejně jako v případě obcházení zákona) dopustí s cílem
získat povolení k trvalému pobytu jako rodinný příslušník občana EU podle § 87h, o které
v daném případě žádá.
Zároveň se navrhuje úprava důvodu pro zamítnutí žádosti spočívajícího v odmítnutí výpovědi,
a to s ohledem na nezbytnost odstranění některých výkladových problémů spojených se
související judikaturou Nejvyššího správního soudu (viz rozsudky č.j. 1 As 23/2010-77 ze dne
13. dubna 2010 a č.j. 2 As 45/2013-52 ze dne 30. října 2013). Ačkoli se tato judikatura
primárně týkala výkladu důvodu pro zamítnutí žádosti o pobytovou kartu rodinného
příslušníka občana Evropské unie, výkladové problémy vyvstaly i v případě v podstatě
identického důvodu pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu podle stávajícího
§ 87k odst. 1 písm. f). Z citovaných rozsudků je patrné, že soudy vykládají obdobné
ustanovení § 87e odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců tak, že vztahují splnění podmínky
„bez vážného důvodu“ rovněž na důvod zamítnutí žádosti rodinného příslušníka, který
153

při účastnickém výslechu „odmítne vypovídat“. Jinými slovy, pokud by rodinný příslušník
prokázal, že k odmítnutí vypovídat má vážné důvody, nelze jeho žádost o vydání pobytové
karty, resp. v tomto případě povolení k trvalému pobytu, zamítnout. Takový výklad však není
v souladu s úmyslem zákonodárce, který mínil vztáhnout vážné důvody pouze k nedostavení
se k výslechu. Z tohoto důvodu je navrhována úprava tohoto důvodu [nově v písm. g)], a to
tak, aby z něj jednoznačně vyplývalo, že slovní spojení „bez vážného důvodu“ lze vztáhnout
pouze k nedostavení se k výslechu, nikoliv k odmítnutí výpovědi žadatelem.
Změna v odstavci 2 je pouze legislativně technickým důsledkem změn provedených odstavci
1.
K bodům 117 až 120, 126, 136 a 183 – k nadpisu § 87o, § 87o odst. 4, k nadpisu § 87p,
§ 87p odst. 3, § 87u odst. 1 a 2, § 87v odst. 2 a 3, § 87x odst. 1 a 2, § 87z odst. 1 a 2, § 107
odst. 1, § 91 písm. b) a § 158a odst. 1 písm. a)
Navrhované úpravy reagují na nové znění § 1 odst. 3 zákona o pobytu cizinců a s tím
související potřebu legislativně upravit druh dokladu, který bude vydáván rodinným
příslušníkům občanů Švýcarska a států EHP, na které se vztahuje právo volného pohybu
rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků. Podle
navrhovaného znění § 1 odst. 3 by i rodinným příslušníkům občanů Švýcarska a států EHP
měl být vydáván stejný doklad jako rodinným příslušníkům občanů EU. Vzhledem k tomu, že
tento doklad ve svém názvu nese označení rodinný příslušník občana Evropské unie, nebylo
by vhodné jeho vydávání osobám, na něž se sice vztahuje shodná úprava podmínek jejich
pobytu, které však ve skutečnosti nejsou rodinnými příslušníky občanů Evropské unie, nýbrž
občanů států EHP a Švýcarska. V případě těchto cizinců není tedy vhodné vydání „pobytové
karty rodinného příslušníka občana Evropské unie“, a proto je jim již nyní vydáván "průkaz
o povolení k pobytu pro cizince" (ve formě pasové knížky). Navrhovaná úprava tak pouze
formalizuje tuto dosavadní praxi (viz rovněž výše navrhovaná úprava § 87b odst. 4).
K bodu 124 – k § 87s odst. 4
Navrhuje se vypustit ustanovení zákona o pobytu cizinců, podle kterého Ministerstvo vnitra
neprodlouží platnost průkazu o povolení k trvalému pobytu, pokud shledá důvody pro zrušení
platnosti povolení k trvalému pobytu. Při uplatňování tohoto ustanovení dochází k praktickým
problémům. Cizinci ještě pravomocně není odejmuto právo trvale pobývat na území České
republiky, ale protože již probíhá řízení o zrušení trvalého pobytu, neprodlouží se mu již
platnost jeho průkazu. Cizinec tak ztrácí možnost promptně prokázat skutečnost, že disponuje
povolením k trvalému pobytu, přestože mu toto oprávnění bylo přiznáno a dosud nebylo
odňato. Navrhovanou změnou se umožní, aby cizinci byla prodloužena platnost průkazu
povolení k trvalému pobytu, pokud je jeho povolení k trvalému pobytu stále platné.
V případě, že bude cizinci povolení k trvalému pobytu zrušeno, platnost jeho průkazu
o povolení k trvalému pobytu zanikne ze zákona.
K bodu 128 – k § 87v odst. 2
Legislativně technická úprava související se zrušení dosavadního písmene f) v § 87z odst. 1.
K bodu 129 – k § 87w
Navrhovaná změna souvisí s výše uvedenými změnami provedenými v reakci na nové znění
§ 1 odst. 3 zákona o pobytu cizinců (viz např. § 87b odst. 4, § 87g odst. 8 atd.). Stejně jako
154

v těchto a dalších ustanoveních zákona upravujících pobytová oprávnění vydávaná občanům
EU a jejich rodinným příslušníkům se i zde reaguje na potřebu legislativně upravit druhy
dokladů, který budou vydávány občanům států EHP a Švýcarska a jejich rodinným
příslušníkům, na které se vztahuje právo volného pohybu rovnocenné takovému právu občanů
Evropské unie a jejich rodinných příslušníků.
K bodu 131 – k § 87y
Rozsudek, kterým byl uložen trest vyhoštění podle § 80 trestního zákoníku, má stejné účinky
jako pravomocná rozhodnutí uvedená v tomto ustanovení (správní vyhoštění nebo rozhodnutí
o ukončení pobytu) - tj. povinnost vycestovat z území. Z právního hlediska nepřichází
v úvahu, aby správní orgán pouhým osvědčením v podobě vízového štítku derogoval dřívější
rozhodnutí soudu o trestu vyhoštění. Za účelem odstranění kolize zákona o pobytu cizinců
a trestního zákoníku se proto navrhuje doplnit dřívější uložení trestu vyhoštění mezi situace,
kdy cizinec není oprávněn pobývat na území České republiky, přestože jako rodinný
příslušník občana Evropské unie podal žádost o povolení k přechodnému pobytu.
K bodům 132 až 134 – k § 87z odst. 1 písm. d), e) a f)
Cílem úpravy v § 87z písm. e) a f) je odstranění duplicitní úpravy - navrhovanou úpravou
zrušené důvody pro skončení platnosti průkazů (pobytové karty rodinného příslušníka občana
Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana EU nebo jeho rodinného
příslušníka) postačí nahradit jedním důvodem spočívajícím ve skutečnosti, že zanikla platnost
samotného povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie
nebo povolení k trvalému pobytu občana EU nebo jeho rodinného příslušníka (§ 87f odst. 6
ve spojení s § 75 písm. a), b) a d) a § 87m ve spojení s § 75 písm. a), b) a d)].
V odst. 1 písm. d) se jedná pouze o zpřesnění terminologie používané zákonem, kdy platnost
pobytové karty rodinného příslušníka občana EU skončí právní mocí rozhodnutí o ukončení
přechodného pobytu držitele průkazu a platnost průkazu o povolení k trvalému pobytu občana
EU a platnost průkazu o povolení k trvalému pobytu skončí právní mocí rozhodnutí o zrušení
povolení k trvalému pobytu.
K bodu 135 – k § 87aa odst. 1
Úpravy § 87aa odst. 1 souvisí s navrhovanou úpravou § 87d. V případě obou těchto
ustanovení je cílem jednoznačně odlišit situace, kdy zaniká přechodný pobyt občana Evropské
unie a kdy zaniká pouze platnost potvrzení o přechodném pobytu. Zánik přechodného pobytu
občana Evropské unie vede logicky i k zániku platnosti potvrzení o přechodném pobytu
tohoto občana. Proto stačí pouze stanovit důvody pro zánik přechodného pobytu občana
Evropské unie a namísto jejich opakování v případě zániku platnosti potvrzení o přechodném
pobytu svázat zánik platnosti tohoto potvrzení se zánikem přechodného pobytu občana
Evropské unie.
K bodům 137, 141, 142, 203 a 209 – k § 98 odst. 1, § 103 písm. b) a d), § 173 a § 182b
Navrhované změny souvisí s výše uvedenými změnami provedenými v reakci na nové znění
§ 1 odst. 3 zákona o pobytu cizinců (viz např. § 87b odst. 4, § 87g odst. 8 atd.). Stejně jako
v těchto a dalších ustanoveních zákona upravujících pobytová oprávnění vydávaná občanům
EU a jejich rodinným příslušníkům se i zde reaguje na potřebu legislativně upravit druhy
dokladů, které budou vydávány občanům Švýcarska a států EHP a jejich rodinným
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příslušníkům, na které se vztahuje právo volného pohybu rovnocenné takovému právu občanů
Evropské unie a jejich rodinných příslušníků.
K bodům 138 a 139 – k § 98 odst. 5 a 6
Důvodem pro navrhovanou úpravu v odstavcích 5 a 6 jsou požadavky směrnice 2014/36/EU
na ubytování sezónního pracovníka. Směrnice v čl. 20 detailně upravuje ubytování sezónního
pracovníka (resp. zaměstnance), přičemž v odstavci 1 požaduje, aby byl příslušný orgán
informován o jakékoli změně ubytování sezónního pracovníka. Podle stávající právní úpravy
je držitel dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu povinen hlásit
ministerstvu změnu místa pobytu na území do 30 dnů ode dne změny (viz § 98 odst. 3).
S ohledem na to, že směrnice hlášení změny ubytování vyžaduje v případě jakéhokoli
sezónního pracovníka, bylo třeba upravit tuto povinnost jak pro držitele víza k pobytu
nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, tak i pro držitele krátkodobého víza vydaného
za stejným účelem. S přihlédnutím k tomu, že při pobytu sezónního zaměstnance se jedná
o velmi krátké časové období, vyžaduje se, aby byla hlášena i taková změna místa pobytu,
u níž se předpokládá, že bude delší než 15 dnů, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne změny.
Ke zkrácení lhůt pro hlášení změny tak dochází, aby bylo možné včas realizovat kontrolu
dodržení požadavků na ubytování. Navrhované ustanovení je však třeba vykládat v tom
smyslu, že cizinec je povinen hlásit změnu ubytování na území, a nikoli jakékoli krátkodobé
přemístění na jiné místo na území (z toho důvodu se stanoví povinnost hlásit takovou změnu
místa pobytu na území, u níž se předpokládá, že bude delší než 15 dnů, a nikoli každou
dočasnou změnu místa pobytu).
Nesplnění povinnosti ohlásit změnu místa pobytu na území je zároveň podle navrhovaného
doplnění v § 156 odst. 1 písm. d) přestupkem.
V odstavci 6 se pak výslovně stanoví, že cizinec, který pobývá na území na vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo na krátkodobé vízum za tímto účelem
a ohlásí změnu místa pobytu na území, je povinen předložit ministerstvu nebo, v případě
držitele krátkodobého víza policii, doklad o zajištění ubytování na novém místě pobytu,
přičemž tento doklad musí splňovat podmínky stanovené v § 32 odst. 3. Pokud při změně
ubytování dojde k tomu, že cizinci nově ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává
zaměstnavatel, je cizinec rovněž povinen předložit potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši
mzdy, platu nebo odměny. Měla by tak být umožněna kontrola toho, zda i v případě změny
ubytování v průběhu pobytu na území je zajištěno dodržení požadavků, které na ubytování
sezónního zaměstnance směrnice, resp. zákon o pobytu cizinců, klade - zejména, zda je
naplněn požadavek na zajištění přiměřeného ubytování, případně, zda výše úplaty
za ubytování zajištěné zaměstnavatelem není nadměrná v porovnání s čistou odměnou cizince
a úrovní jeho ubytování.
K bodu 140 – k § 102 odst. 2
Upřesňují se způsoby, jimiž může ubytovatel oznámit policii ubytování cizince.
V případě písmen a) a b) jde pouze o formulační změnu. Nové znění písmene b) již oproti
stávajícímu znění nebude obsahovat zmínku o povinnosti cizince podepsat stejnopis
dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu. Tato část dosavadního
znění písmene b) je nadbytečná, neboť povinnost cizince podepsat stejnopis tohoto
dokumentu lze dovodit z § 103 písm. b) a z vymezení pojmu „stejnopis“ v právním řádu ČR
(§ 16 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby).
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K výraznější změně dochází v úpravě vzájemné elektronické komunikace. Stávající povinnost
uložená ubytovateli v písmenu c), tj. opatřovat elektronický formulář uznávaným
elektronickým podpisem je nadbytečná. Důvodem je skutečnost, že ubytovatel se před
použitím internetové aplikace je povinen u správce informačního systému předem
zaregistrovat. O zaregistrování žádá prostřednictvím informačního systému datových
schránek (ze svojí datové schránky, která ho nezpochybnitelně identifikuje) a následně mu
jsou prostřednictvím informačního systému datových schránek přiděleny přihlašovací údaje,
kterými se bude napříště přihlašovat do internetové aplikace pro oznamování ubytování
cizinců. Osobní údaje (data) budou přenášena prostřednictvím Internetu, šifrovanou
komunikací protokolem https (SSL).
Současně se zrušuje možnost ubytovatele oznamovat ubytování cizince prostřednictvím
datové schránky [dosavadní písmeno d)], neboť datové schránky neumožňují přenášet datové
zprávy ve formátu .UNL, který je jediným technickým prostředkem umožňujícím přímé
nahrávání do informačního systému cizinců. Kromě toho je důvodem i skutečnost, že datové
schránky nejsou určeny k přenášení velkých datových zpráv, které oznamování ubytování
cizinců od ubytovatelů představují.
K bodu 143 – k § 103 písm. s)
Navrhovaná změna je důsledkem nové úpravy tzv. povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování. Do ustanovení § 107, které upravuje povinnosti cizince, se doplňuje
v písm. s), že i držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování je povinen
na požádání policie nebo ministerstva prokázat provozování živnosti nebo výkon jiné
podnikatelské činnosti podle zvláštního právního předpisu. I držitel tohoto povolení má
povinnost plnit účel pobytu na území, tedy fakticky vykonávat podnikatelskou,
resp. investiční činnost, nebo vykonávat funkci statutárního orgánu nebo jeho člena, případně
prokuristy.
K bodu 144 – § 107 odst. 10 až 13
Důvodem pro navrhovanou úpravu v odstavcích 10 a 11 jsou požadavky směrnice
2014/36/EU na ubytování sezónního pracovníka (v čl. 5 odst. 1 písm. c) a čl. 6 odst. 1
písm. c) ve spojení článkem 20). Směrnice detailně upravuje ubytování sezónního pracovníka
(resp. zaměstnance), zejména požaduje, aby ubytování zajišťovalo přiměřenou životní úroveň
pracovníka, a stanoví i další specifika pro případ, že je ubytování zajištěno zaměstnavatelem
nebo jeho prostřednictvím. Směrnice tak cílí k zabezpečení důstojných podmínek, za nichž
sezónní pracovníci v členských státech pobývají, a to s ohledem na jejich zranitelné postavení
dané mimo jiné dočasným charakterem jejich pracovního zařazení. Zatímco ustanovení § 32
stanoví pro případ, že ubytování cizinci zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel,
speciální požadavky na doklad o zajištění ubytování, v navrhovaném § 107 odst. 10 písm. a)
se stanoví povinnost zaměstnavatele, který zajišťuje nebo zprostředkovává ubytování cizinci,
kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo
krátkodobé vízum za tímto účelem, zajistit, aby toto ubytování nebylo zjevně nepřiměřené
úrovni ubytování poskytovaného ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci,
popřípadě okresu nebo kraji (ve smyslu § 100 písm. d) zákona) a aby výše úplaty za toto
ubytování nebyla nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny a úrovní
ubytování cizince (viz zejména čl. 20 odst. 2 písm. a) a c) směrnice).
Požadavek směrnice obsažený v čl. 20 odst. 2 písm. a), tedy že „ze mzdy sezónního
pracovníka nesmí být automaticky sráženo nájemné“, je transponován v navrhovaném
odstavci 10 písm. a), kde se stanoví, že pro účely úhrady úplaty za ubytování cizincem,
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kterému bylo uděleno krátkodobé nebo dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání,
není zaměstnavatel oprávněn provést srážky z příjmu tohoto cizince podle § 146 písm. b)
zákoníku práce (tj. na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení závazků
zaměstnance). Ustanovení čl. 20 odst. 2 písm. a) je totiž třeba vykládat tak, že zakázána jsou
i jakákoli ujednání či dohody mezi sezónním pracovníkem a zaměstnavatelem, na základě
nichž by byla sezónnímu pracovníkovi srážena úplata za ubytování z jeho mzdy, platu
či odměny. Uvedený výklad zastává i Evropská komise. Cílem je předejít nežádoucímu
zvyšování závislosti sezónních zaměstnanců na jejich zaměstnavatelích, k čemuž nezřídka
slouží právě srážky úplaty za ubytování ze mzdy pracovníka a vyplácení pouze minimální
části mzdy. Při uzavírání takových dohod o srážkách jsou zaměstnavatel a sezónní
zaměstnanec v nerovném postavení, tím spíše pokud je ustanovení o srážkách ze mzdy přímo
součástí pracovní či nájemní smlouvy, kdy nemá sezónní zaměstnanec ohledně uzavření
dohody o srážkách ze mzdy v podstatě možnost volby. Úhradu za ubytování sezónních
pracovníků (nájemné ve smyslu směrnice) tedy nebude možné srážet ze mzdy, platu nebo
odměny z dohody sezónních zaměstnanců, a to ani na základě jednostranného jednání
zaměstnavatele, ani na základě dohody o srážkách z příjmu. Taková dohoda mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem by tedy vůbec neměla být uzavřena. Srážkami z příjmu se
zde rozumí srážky z jakéhokoli příjmu zaměstnance, v úvahu přichází zejména plnění, která
zaměstnanci poskytuje zaměstnavatel, tedy srážky ze mzdy nebo platu a z jiných příjmů
zaměstnance ze základního pracovněprávního vztahu (odměna z dohody, náhrada mzdy nebo
platu i další plnění, viz rovněž § 145 odst. 1 a 2 zákoníku práce).
Porušení zákazu provádět srážky ze mzdy zaměstnavatelem v uvedených případech je
přestupkem, resp. správním deliktem, za nějž náleží sankce (viz § 156 odst. 4 a 5 a § 157 odst.
5 a 8 zákona o pobytu cizinců).
Současně se v odstavci 10 písm. b) navrhuje stanovit povinnost zaměstnavatele, který
zajišťuje nebo zprostředkovává ubytování cizinci, kterému již bylo uděleno vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo krátkodobé vízum za tímto účelem, zajistit
tomuto cizinci vystavení dokladu o zajištění ubytování, přičemž tento doklad musí splňovat
požadavky uvedené v § 32 odst. 3. Jedná se o povinnost, kterou má zaměstnavatel po celou
dobu pobytu sezónního zaměstnance na území; její plnění však nelze po zaměstnavateli
vymáhat v době, kdy sezónní zaměstnanec teprve žádá o vízum za účelem sezónního
zaměstnání. V takovém případě je důsledkem nedoložení tohoto dokladu pouze neudělení
víza za účelem sezónního zaměstnání. Stanovením této povinnosti by mělo být zajištěno, aby
měl sezónní zaměstnanec po dobu pobytu na území k dispozici doklad o ubytování, ze kterého
kromě požadavků § 31 odst. 5 (z dokladu by v každém případě měla plynout doba, po kterou
bude ubytování poskytováno) musí vyplývat i splnění dalších podmínek za předpokladu,
že ubytování cizinci zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel. Jedná se o splnění
podmínek pro ubytování podle § 100 písm. d), zejména velikost podlahové plochy místnosti
a počet ubytovaných osob a údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno
bezúplatně. Mělo by tak být zřejmé, že se jedná o ubytování, které není zjevně nepřiměřené
úrovni ubytování poskytovaného ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci,
popřípadě okresu nebo kraji, že se tedy jedná o standardní ubytování s obvyklým
příslušenstvím (jako je sociální zařízení, kuchyň apod.). Pro posouzení této přiměřenosti je
třeba uvést v dokladu zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob,
doklad by však měl obsahovat i další údaje nezbytné pro posouzení odpovídající úrovně
ubytování, jako je právě informace o příslušenství ubytování. Uvedená povinnost reaguje
opět na požadavky na zaměstnavatele stanovené ve směrnici 2014/36/EU (viz zejména čl. 20
odst. 2 písm. b) směrnice).
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Nesplněním jedné z výše uvedených povinností se zaměstnavatel dopustí přestupku nebo
správního deliktu (§ 156 odst. 4 a § 157 odst. 5) s možností uložení sankcí. Uložení sankcí
zaměstnavatelům, kteří nesplní povinnosti jim stanovené směrnicí 2014/36/EU, předvídá
směrnice ve svém čl. 17 odst. 1.
Zároveň je třeba zajistit, aby v případě, že je sezónnímu pracovníku (resp. zaměstnanci)
odejmuto „povolení za účelem sezónní práce“ z důvodu na straně zaměstnavatele
(např. protože byly zaměstnavateli uloženy sankce z důvodu neplnění povinností podle
směrnice), zaměstnavatel nesl odpovědnost za zaplacení náhrady škody sezónnímu
pracovníkovi zahrnující veškeré neuhrazené závazky, jež by musel zaměstnavatel dodržet
v případě, že by povolení nebylo odejmuto (viz čl. 17 odst. 2 směrnice 2014/36/EU).
V navrhovaném ustanovení § 107 odst. 11 se tak stanoví, že pokud je cizinci zrušena platnost
víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo krátkodobého víza za tímto
účelem v důsledku porušení povinností na straně zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen
cizinci nahradit škodu, která mu tím vznikla. Povinnost k náhradě škody je obecnou
povinností, která se vztahuje na každého zaměstnavatele, který zaměstnával cizince, jemuž
bylo zrušeno vízum za účelem sezónního zaměstnání v důsledku porušení povinností
na straně tohoto zaměstnavatele, a není tedy omezená pouze na zaměstnavatele zajišťujícího
nebo zprostředkovávajícího ubytování cizince. Náhrada škody by v každém případě měla
zahrnovat ušlou mzdu, plat nebo odměnu, na niž by měl cizinec nárok, pokud by mu nebyla
zrušena platnost víza, náklady spojené s přicestováním cizince na území a náklady spojené
s vycestováním cizince do státu, jehož je občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního
občanství, do státu jeho posledního trvalého bydliště, popřípadě do jiného státu, ve kterém má
povolen pobyt, a správní poplatek za přijetí žádosti, případně i náhradu dalších škod, které tím
cizinci vznikly.
Podmínkou pro aplikaci tohoto postupu je tedy porušení povinnosti na straně zaměstnavatele,
které vedlo ke zrušení cizincova krátkodobého nebo dlouhodobého víza za účelem sezónního
zaměstnání, tedy např. případ, kdy je sezónnímu zaměstnanci odňato povolení k zaměstnání,
protože jej zaměstnavatel zaměstnával v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání
(tj. např. v případě nelegální práce), anebo případ, kdy zaměstnavatel nesplnil požadavky
na ubytování, které zajišťoval nebo zprostředkovával sezónnímu zaměstnanci, a tomu z tohoto
důvodu byla zrušena platnost jeho víza. Nejčastěji se bude jednat o případy, kdy bylo cizinci
zrušeno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání podle § 37a odst. 1
písm. c) nebo odst. 2 písm. a), protože přestal splňovat některou z podmínek pro jeho udělení
(např. ze zmíněného důvodu odnětí povolení k zaměstnání nebo nevyhovujícího ubytování),
případně protože pobýval na území pro jiný, než povolený účel (výkon práce v rozporu
s vydaným povolením k zaměstnání) za předpokladu, že ke zrušení došlo v důsledku porušení
povinností na straně zaměstnavatele. V případě krátkodobého víza za účelem sezónního
zaměstnání by se nejčastěji jednalo o zrušení víza podle čl. 34 odst. 2 Vízového kodexu, tedy
z důvodu, že podmínky pro udělení víza již nejsou nadále splněny (např. ze zmíněného
důvodu odnětí povolení k zaměstnání nebo nevyhovujícího ubytování) za předpokladu,
že k němu došlo v důsledku porušení povinností na straně zaměstnavatele.
V odstavci 12 se v souladu s čl. 23 odst. 3 směrnice 2014/66/EU zavádí v souvislosti
s tzv. dlouhodobou mobilitou vnitropodnikově převedených zaměstnanců povinnost
pro obchodní korporaci se sídlem mimo území EU, v rámci níž je cizinec, který je držitelem
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie,
převeden, nebo pro obchodní korporaci sídlící na území, do níž je tento cizinec převeden,
oznamovat ministerstvu změny, které by mohly mít dopad na podmínky, na základě kterých
byla cizinci tato karta vydána. Změny se budou oznamovat ministerstvu do 3 pracovních dnů
ode dne, kdy k ní došlo. V případě, kdy se povinnost týká obchodní korporace se sídlem
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mimo EU, v rámci níž byl cizinec převeden do jejího odštěpného závodu na území, za ni bude
zpravidla jednat vedoucí tohoto odštěpného závodu (vzhledem k tomu, že je oprávněn jednat
za tuto zahraniční právnickou osobu a že se jedná o věc týkající se odštěpného závodu,
viz § 503 odst. 2 občanského zákoníku).
V odstavci 13 se reaguje na případ, kdy by Česká republika byla tzv. prvním členským státem
– tedy tím státem, který prvně vydal cizinci povolení pro osobu převedenou v rámci
společnosti, a kdy by tento cizinec hodlal na základě převedení v rámci tzv. krátkodobé
mobility (po dobu 90 dnů v kterémkoli období 180 dnů), pobývat a pracovat na území jiného
(druhého) členského státu EU. V tomto případě má obchodní korporace sídlící mimo území
EU, v rámci níž byl cizinec převeden do ČR, anebo obchodní korporace sídlící na území ČR,
do níž byl cizinec převeden, povinnost informovat o tomto úmyslu cizince ministerstvo vnitra
i příslušné orgány druhého členského státu EU. Uvedená povinnost se vztahuje na tuto
obchodní korporaci i v případě, že by cizinec hodlal pobývat a pracovat v druhém členském
státě na základě převedení v rámci tzv. dlouhodobé mobility (po dobu více než 90 dnů), a to
za předpokladu, že by tento druhý členský stát v souladu s čl. 22 odst. 1 písm. a) směrnice
2014/66/EU aplikoval i pro případ dlouhodobé mobility postup podle článku 21 směrnice
– jednalo by se tedy o dlouhodobou mobilitu pouze na základě notifikace, resp. oznámení
podle čl. 21 směrnice.
K bodu 145 - § 113 odst. 1
Legislativně technická úprava. Oprava chybného vnitřního odkazu, který vznikl novelou
č. 318/2015 Sb.
K bodu 146 - § 114 odst. 6
Rozšiřuje se výčet případů umožňujících vydání cestovního průkazu totožnosti Ministerstvem
vnitra. Jedná se o případy, kdy rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie za jeho pobytu
na území České republiky skončí platnost dosavadního cestovního dokladu a k vyřízení
nového cestovního dokladu je nezbytná jeho účast na zastupitelském úřadu domovského státu,
který se nenachází na území České republiky.
K bodům 147 a 148 – k § 117a odst. 3 písm. a) bod 9 a § 117b odst. 5
V souladu se směrnicí 2014/66/EU se stanoví, že do průkazu o povolení k dlouhodobému
pobytu - karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se uvede v rubrice druh povolení
„ICT,“ a že do průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu - karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie se v rubrice druh povolení
uvede poznámka „mobile ICT.“
K bodu 149 – k § 117d odst. 5
Navrhuje se vypustit ustanovení zákona o pobytu cizinců, podle kterého Ministerstvo vnitra
neprodlouží platnost průkazu o povolení k trvalému pobytu, pokud shledá důvody pro zrušení
platnosti povolení k trvalému pobytu. Při uplatňování tohoto ustanovení dochází k praktickým
problémům. Cizinci ještě pravomocně neodejmulo právo trvale pobývat na území České
republiky, ale protože již probíhá řízení o zrušení trvalého pobytu, neprodlouží se mu již
platnost jeho průkazu. Cizinec tak ztrácí možnost promptně prokázat skutečnost, že disponuje
povolením k trvalému pobytu, přestože mu toto oprávnění bylo přiznáno a dosud nebylo
odňato. Navrhovanou změnou se umožní, aby cizinci byla prodloužena platnost průkazu
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povolení k trvalému pobytu, pokud je jeho povolení k trvalému pobytu stále platné.
V případě, že bude cizinci povolení k trvalému pobytu zrušeno, platnost jeho průkazu
o povolení k trvalému pobytu zanikne ze zákona.
K bodu 150 – k § 117d odst. 6
Pro účely případného cestování na území ostatních států Schengenského prostoru se zavádí
možnost vyznačit do cestovního dokladu cizince s povoleným trvalým pobytem na území
vízový štítek, a to ve formě dlouhodobého víza, kterým bude deklarována platnost oprávnění
k pobytu na území České republiky do vydání nového průkazu o povolení k pobytu.
Výjimkou jsou případy cizinců evidovaných v Schengenském informačním systému
– důvodem je skutečnost, že tento cizinec by se v případě cestování po ostatních státech
Schengenského prostoru vystavoval nebezpečí postihu.
Na řízení o vydání zmíněného vízového štítku se vztahuje část čtvrtá správního řádu. Nelze-li
tento štítek vydat, je třeba postupovat v souladu s touto částí správního řádu, např. na základě
žádosti cizinci písemně sdělit důvody jeho nevydání (rozhodnutí se nevydává).
Vyznačení vízového štítku není potřebné, pokud v době do vydání nového průkazu o povolení
k pobytu bude cizinec pobývat pouze na území České republiky – povolení k trvalému pobytu
prokazuje rozhodnutím (§ 74 odst. 1 nebo 2).
Vízový štítek ve formě dlouhodobého víza je v současné době používán i pro případy uvedené
v § 47 odst. 8 a § 87y.
K bodům 151 a 152 – k § 120a odst. 2 a 5
Změny v odstavci 2 a 5 dále míří na situace, kdy již řízení o správním vyhoštění bylo vedeno
a bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění, ale později buď nastala situace, kdy
vycestování není možné nebo naopak tato situace odpadla díky změně situace. V takovém
případě policie nevede znovu celé správní řízení o správním vyhoštění, neposuzuje ani otázku
přiměřenosti dopadu rozhodnutí a nevydává „kompletní“ nové rozhodnutí ve věci, ale vydává
nové rozhodnutí pouze - co se týče výroku o ne/vycestovatelnosti cizince v první situaci, nebo
na základě výroku o vycestovatelnosti cizince stanoví lhůtu k vycestování ve druhém
případě. Původní rozhodnutí o správním vyhoštění zůstává v platnosti – toto rozhodnutí
o správním vyhoštění však bylo vydáno poté, co bylo vydáno závazné stanovisko
o nemožnosti vycestování a nebyla tudíž s ohledem na to určena v rozhodnutí lhůta
k vycestování. Vzhledem k tomu, že se jedná o nové rozhodnutí podle správního řádu a nikoli
o rozhodnutí o správním vyhoštění, uplatní se úprava opravných prostředků podle správního
řádu a následně podle soudního řádu správního a nikoli odchylky, se kterými počítá zákon
o pobytu cizinců.
K bodům 153 a 154 - k § 123 odst. 3 a 7
Cílem změn je jednak umožnit efektivnější vedení řízení o určení osoby odpovědné za úhradu
nákladů spojených se správním vyhoštěním, je-li zjevné, že odpovědnou osobou je sám
cizinec a jednak zajistit, aby bylo v maximu těchto případů rozhodnutí cizinci skutečně
předáno. Do odstavce 3 se tudíž doplňuje, že bude-li odpovědnou osobou za úhradu nákladů
cizinec a situace je natolik zjevná, že není nezbytné extenzivně zjišťovat stav věci, o němž
nejsou důvodné pochybnosti, je rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady spojené se správním
vyhoštěním prvním úkonem v řízení.
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Nový odstavec 7 míří zejména na situace, kdy je cizinec zajištěn v zařízení pro zajištění
cizinců, kde je eminentní zájem jak na straně cizince, tak na straně státu, aby bylo rozhodnutí
cizinci předáno ještě před tím, než toto zařízení opustí. Stanovuje se proto, že pokud bude
odpovědnou osobou cizinec a rozhodnutí bylo prvním úkonem v řízení, toto rozhodnutí bude
cizinci předáno při propuštění ze zařízení. Rozhodnutí se standardně předávají cizinci
za přítomnosti tlumočníka, který cizinci zprostředkuje obsah předávaného rozhodnutí včetně
poučení o opravném prostředku. V praxi však nastávají situace, kdy není dopředu známo
datum propuštění cizince a k jeho propuštění dojde nenadále, například na základě rozhodnutí
soudu, kdy je cizinec propuštěn již na základě předběžně vykonatelného rozhodnutí, o kterém
soud policii informuje. V takovém případě nemusí být vždy možné zajistit tlumočníka v tak
krátkém časovém rozmezí, ve kterém, dochází k propuštění cizince. Odstavec 7 proto
předpokládá, že není-li možné tlumočníka zajistit, rozhodnutí bude předáno spolu s informací
o obsahu rozhodnutí, celkové výši nákladů a možnosti podat proti rozhodnutí žalobu k soudu
– tato informace bude předána v jazyce, do kterého bylo cizinci tlumočeno v řízení o zajištění.
Mělo by tak být zajištěno, že cizinec bude vědět, jaké rozhodnutí mu je předáno, kolik činí
celková částka, kterou je povinen uhradit a jak se proti němu může případně bránit. Nelze
však vyloučit ani mimořádné objektivní situace, jako například výpadek dodávek elektřiny
nebo technické problémy, kdy nebude možné cizinci rozhodnutí předat před propuštěním
ze zařízení vůbec. Nastane-li tato mimořádná situace, která povede k nutnosti doručit cizinci
jiným způsobem, bude tato skutečnost poznamenána ve spise spolu s uvedením důvodu,
pro který nebylo možné cizinci doručit rozhodnutí před odchodem ze zařízení. Mezi tyto
mimořádné výjimečné okolnosti nespadá situace, kdy dochází k propuštění cizince na základě
rozhodnutí soudu nebo je realizováno správní vyhoštění, nelze mezi ně řadit ani naplnění
kapacity zařízení. Nebude-li tedy možné předat rozhodnutí před propuštěním ze zařízení, bude
rozhodnutí doručeno jiným způsobem, např. na adresu cizincem uvedenou nebo
např. do pobytového střediska pro žadatele o azyl, pokud by tam byl cizinec převážen.
K bodu 155 - k § 127 odst. 1 písm. c)
Odstraňuje se nadbytečná a nesprávná část ustanovení. Písmeno c) reguluje propuštění cizince
za zařízení pro zajištění cizinců na základě rozhodnutí policie a nikoli na základě rozhodnutí
soudu. Propouštění na základě rozhodnutí soudu je řešena v písmenu b).
K bodu 156 - k § 129 odst. 4
Jedná se toliko o technickou změnu, která upravuje nesprávný odkaz v tomto ustanovení.
K bodu 157 - k § 134 odst. 1 písm. e)
Zpřesňuje se činnost provozovatele při zajištění písemného kontaktu cizince se státními
orgány nebo mezinárodním organizacemi tak, aby bylo srozumitelnější, kdy je písemná
korespondence cizinců zajištěna na náklady provozovatele. Uvedená oblast byla v minulosti
předmětem vzájemné komunikace mezi Veřejným ochráncem práv a provozovatelem, v rámci
které byl hledán vhodný výklad slovních spojení „umožní podat" a „neprodleně odešle".
Provozovatel, kromě toho, že odesílá cizincům písemnosti, které si opatří poštovními
známkami na své náklady, podle navrhované změny odešle na své náklady korespondenci
adresovanou státním orgánům České republiky nebo mezinárodním organizacím za účelem
uplatnění práv cizince, nemá-li cizinec vlastní finanční prostředky.
K bodu 158 – k § 136 odst. 1 písm. g)
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V zákoně o pobytu cizinců nedůvodně chybí obdoba ustanovení § 48 písm. b) zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu. Cílem a smyslem návrhu je zapojit cizince v zařízení do údržby
prostor, které obývají.
K bodu 159 až 161 – k § 138 odst. 1 písm. f) a k) a odst. 3
Navrhovaná úprava odstavce 1 písm. f) odstraňuje text týkající se časového rozvrhu vycházek
pro přísný režim zajištění, a to z důvodu duplicitní úpravy v § 134 odst. 3 zákona o pobytu
cizinců.
V odstavci 1 písm. k) navrhovaný termín „pravidla“ lépe vystihuje postup, jakým jsou nákupy
v zařízení pořizovány. Požadavky na nákupy jsou shromažďovány průběžně na základě
cizincům přístupných nabídkových listů. Čas výdeje je cizincům oznamován na veřejně
přístupném místě v zařízení.
Odstavec 3 upravuje jazyky, v nichž je vydáván vnitřní řád zařízení. Dostupnost vnitřního
řádu v německém jazyce je dlouhodobě nadbytečná vzhledem k jazykovému složení cizinců
v zařízení. Povinnost překladu do německého jazyka při změnách vnitřního řádu tak znamená
zbytečné finanční náklady.
K bodům 162 a 163 – k § 144 odst. 1 a k § 145 odst. 1
Navrhuje se zvýšení limitu pro počet návštěv zajištěného cizince, který se nachází v zařízení
z 2 návštěv týdně na 4 návštěvy týdně. Zvyšuje se také hmotnostní limit balíčku, který je
zajištěný cizinec oprávněn jednou týdně přijmout (ze současných 5 kg na 10 kg). Cílem
navrhovaných změn je přispět k neustálému zlepšování podmínek zajištění v zařízení
pro zajištění cizinců s přihlédnutím ke kapacitním a logistickým možnostem provozovatele
zařízení.
K bodu 164 - § 148
Za účelem naplnění povinností státu vyplývající z Úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod je navrhováno nové ustanovení § 148 zákona o pobytu cizinců, kterým se
zavádí dozorové oprávnění státního zastupitelství nad výkonem zajištění podle zákona
o pobytu cizinců v zařízeních pro zajištění cizinců. Jedná se o povinnost vycházející zejména
z čl. 13 Úmluvy, který stanoví povinnost zavést účinné právní prostředky nápravy
před národním orgánem.
Navrhuje se zavedení dozorového oprávnění krajského státního zastupitelství nad zákonnými
podmínkami zajištění. Jaké tyto podmínky mají být, stanoví zejména Hlava XII zákona
o pobytu cizinců. Dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je podle
zákonného oprávnění omezována osobní svoboda, je státnímu zastupitelství svěřen na základě
ustanovení § 4 odst. 1 b) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.
Jedná se o působnost krajského státního zastupitelství v netrestní oblasti, jejímž cílem je
ochrana veřejného zájmu. Veřejný zájem zde může být spatřován v zájmu na dodržování
lidských práv v zařízeních, kde dochází k omezení osobní svobody a na zachování důstojnosti
osob, které jsou v těchto zařízeních na základě rozhodnutí o zajištění umístěny. Existuje tedy
zákonný předpoklad pro to, aby dozor státního zastupitelství byl vykonáván i v dalších
místech, v nichž dochází k omezování osobní svobody umístěných osob. Zavádí se tedy
speciální právní úprava pro výkon dozoru krajského státního zastupitelství, bez které by
výkon dozoru v praxi nebyl možný. Tato úprava nahrazuje stávající dozorovou pravomoc
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ministerstva vnitra podle § 148 zákona o pobytu cizinců. Na druhou stranu však ministerstvo
vnitra neztrácí svou ad hoc kontrolní pravomoc z titulu zřizovatele Správy uprchlických
zařízení, která zařízení provozuje; agenda stížností a podnětu přechází na krajské státní
zastupitelství. Navrhovaná dozorová pravomoc státního zastupitelství se netýká přezkumu
zákonnosti zajištění ani přezkumu rozhodnutí policie o umístění cizince do přísného režimu.
Co se týče dozoru nad umístěním cizince v přísném režimu, dopadají obecná pravidla – státní
zástupce je oprávněn do prostor přísného režimu vstupovat, hovořit s umístěným cizincem,
nahlédnout do spisového materiálu, žádat další vysvětlení, dozorovat podmínky panující
v přísném režimu a vydat příkazy k dodržování právních předpisů.
Odstavec první stanoví dozorovou pravomoc krajského státního zastupitelství, v jehož obvodě
se nachází zařízení pro zajištění cizinců. Odstavec druhý stanoví oprávnění státního zástupce,
který v zařízení vykonává dozor. Oprávnění státního zástupce je taxativně vymezeno
a zahrnuje možnost v kteroukoliv dobu navštívit zařízení, přičemž tímto ustanovením není
dotčena povinnost daná v § 149 odst. 1 zákona o pobytu cizinců vyrozumět o kontrole
provozovatele zařízení, tj. Správu uprchlických zařízení a policii v daném zařízení. Dále je
stanoveno oprávnění státního zástupce vstupovat do prostor, kde se mohou zdržovat cizinci
a kde jsou ubytováni, tj. i do prostor přísného režimu. Není důvodné, aby státní zástupce,
který dozor vykonává, vstupoval i do technických prostor zařízení, do prostor, které jsou
určeny zaměstnancům zařízení a policistům v zařízení a do jiných prostor, kam zajištění
cizinci nemají přístup.
Státní zástupce oprávněný provést dozor v zařízení bude oprávněn hovořit se zajištěnými
cizinci bez přítomnosti jiných osob (zpravidla zaměstnanců provozovatele nebo policistů).
V případě potřeby je samozřejmě možná přítomnost tlumočníka, kterého si zajistí státní
zástupce provádějící dozor, pro efektivní provedení dozoru v zařízení pro zajištění cizinců.
Provozovatel poskytne k provedení rozhovoru v případě potřeby vhodnou místnost, státní
zástupce však může s cizincem hovořit i jinde. Pro zajištění efektivního provádění tohoto typu
dozoru je v písmenu c) upraveno i oprávnění požadovat od pracovníků zařízení a policie
v tomto zařízení příslušnou součinnost. Písmeno d) je odrazem účelu dozoru v odstavci 1.
V písm. e) a f) jsou upraveny prostředky dozoru, kterými jsou příkazy k zachovávání právních
předpisů a nařízení, aby osoba, která je v zařízení držena nezákonně, byla ihned propuštěna.
Pokud jde o písm. f), tento prostředek dozoru, který je standardní součástí oprávnění při
výkonu dozoru, má za cíl zabránit tomu, aby osoba, která je bez právního podkladu v detenci,
nebyla v této detenci nezákonně držena. Řeší se tedy situace, kdy je v zařízení držena osoba,
ve vztahu k níž nebyla detence vůbec nařízena, nebo která měla být na základě příslušného
rozhodnutí propuštěna, ale nestalo se tak. Nařízení propuštění dozorujícím státním
zastupitelstvím je pouze výrazem nápravy stavu, který je již nezákonný. Není tak v žádném
případě státnímu zastupitelství svěřováno oprávnění jakkoliv přezkoumávat rozhodnutí o
detenci nebo proces, který předcházel jeho vydání; státní zastupitelství tedy nevystupuje jako
orgán, který by mohl rozhodovat o jakýchkoliv opravných prostředcích ve vztahu k těmto
rozhodnutím. To spadá do kompetencí příslušného správního soudu.
K naplnění účelu dozoru je nutné, aby dozorující státní zástupce měl možnost vydávat
provozovateli a policii příkazy, které povedou k odstranění možných zjištěných nedostatků
v dozorované oblasti. Dále je stanovena povinnost tyto příkazy provést bez zbytečného
odkladu. Neurčitý pojem „bez zbytečného odkladu“ bude třeba v praxi vykládat s ohledem
na příkaz, který bude státním zástupcem vydán, a jeho časovou případně finanční náročnost.
S ohledem na nový typ dozoru bude i příslušné krajské státní zastupitelství oprávněno
k vyřizování individuálních stížností cizinců. Použije se obecná úprava pro vyřizování podání
v § 16a zákona o státním zastupitelství.
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K bodu 165 – k § 156 odst. 1 písm. c)
Legislativně technická úprava související s novým zněním § 87b.
K bodu 166 – k § 156 odst. 1 písm. d)
Skutková podstata přestupku, kterého se cizinec dopustí porušením povinnosti stanovené
v § 98 zákona o pobytu cizinců, tj. povinnosti ohlásit změnu místa pobytu na území, byla již
v zákoně o pobytu cizinců v minulosti obsažena, se změnou účinnou k 1. lednu 2011
(zákonem č. 427/2010 Sb.) byla ze zákona vyňata, přestože povinnost cizince hlásit místo
pobytu na území (§ 93) a jeho změnu podle § 98 zákona o pobytu cizinců zůstala i nadále.
Nesplnění povinnosti ohlásit změnu místa pobytu na území není v současnosti, vyjma těžko
použitelné blanketní skutkové podstaty přestupku podle § 46 odst. 1 zákona o přestupcích,
samostatně postižitelné (pouze v části případů lze porušení této povinnosti postihnout jako
přestupek podle § 156 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 103 písm. e) zákona o pobytu cizinců na
území České republiky, tedy z důvodu neohlášení změn údajů v dokladu vydaném podle
tohoto zákona). Cizince, jejichž doklad neobsahuje údaj o místě hlášeného pobytu na území,
nelze tedy tímto způsobem postihnout za nesplnění povinnosti ohlásit uvedenou změnu místa
pobytu na území. Požadavek na znovuzavedení skutkové podstaty tohoto přestupku má tedy
za cíl tyto nedůvodné rozdíly zhojit.
K bodům 167 a 168 – k § 156 odst. 1 písm. o), § 156 odst. 3 písm. d)
Legislativně technické úpravy související jednak se zrušením odstavce 5 v § 117d a jednak
s vložení odstavcům 10 až 12 do § 107.
K bodům 169 a 170 – k § 156 odst. 4 a § 156 odst. 5
V navrhovaných ustanoveních se zavádí nové skutkové podstaty přestupků (resp. správních
deliktů v případě, že se jedná o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu),
spočívající v tom, že zaměstnavatel, který zajišťuje nebo zprostředkovává ubytování cizinci,
kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo
krátkodobé vízum za tímto účelem, v rozporu s § 107 odst. 10 písm. a)
nezajistí, aby ubytování splňovalo náležitosti uvedené v § 100 písm. d) nebo aby výše úplaty
za ubytování nebyla nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny
a s úrovní ubytování nebo provede pro účely úhrady úplaty za ubytování cizincem (kterému
bylo uděleno krátkodobé nebo dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání) srážky
z příjmu tohoto cizince, anebo v rozporu s § 107 odst. 10 písm. b) nezajistí cizinci vystavení
dokladu o zajištění ubytování v souladu s požadavky v § 32 odst. 3.
Uvedená ustanovení transponují požadavek z čl. 17 odst. 1 směrnice 2014/36/EU, který
ukládá členským státům povinnost stanovit sankce vůči zaměstnavatelům, kteří nesplnili
povinnosti jim stanovené touto směrnicí. Takové sankce by měly být účinné, přiměřené
a odrazující.
K bodům 171 až 172 – k § 156 odst. 5 písm. c) a d)
Navrhuje se mírné zpřísnění sankce za nedodržení povinnosti cizince požádat v zákonem
stanovené lhůtě o povolení k přechodnému pobytu, resp. o prodloužení platnosti pobytové
karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, a to v souladu s článkem 8 odst. 2
směrnice 2004/38/ES. Pokuta by měla mít v přiměřené míře odrazující charakter od neplnění
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předmětné povinnosti (podle čl. 9 odst. 3 směrnice 2004/38/ES by pak měla být uložena
pokuta přiměřená a nediskriminační). Problematické může být neplnění této povinnosti
zejména u těch cizinců, u nichž není z jejich pozice ani z pozice správního orgánu bez dalšího
posouzení spolehlivě určitelné, zda skutečně spadají pod kategorie rodinných příslušníků
občanů Evropské unie [např. posouzení trvalosti vztahu podle § 15a odst. 2 písm. b) se
neobejde bez správního uvážení; oproti tomu skutečnost, že je cizinec manželem občana
Evropské unie, je jednoznačně dána].
Je proto žádoucí, aby cizinec splnil včas svou zákonnou povinnost a do doby rozhodnutí o
vydání či nevydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské
unie pobýval na území České republiky na základě oprávnění podle § 87y zákona o pobytu
cizinců.
Pokud cizinec nesplní svou zákonnou povinnost požádat o povolení k přechodnému pobytu
včas nebo vůbec, Česká republika může otázku, zda cizinec je či není rodinným příslušníkem
občana Evropské unie, prakticky posuzovat toliko v rámci řízení o správním vyhoštění (pokud
však poté vyjde najevo, že cizinec je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, nesplnění
uvedené zákonné povinnosti se postihne pouze jako výše uvedený přestupek). Této nutnosti je
podle názoru předkladatele žádoucí se vyhnout, zejména z důvodu závažnosti důsledků, jaké
může rozhodnutí o správním vyhoštění mít (v případech, kdy vyjde najevo, že cizinec není
rodinným příslušníkem občana EU), a tak je vhodné cizince motivovat ke splnění povinnosti
podat žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu i tím, že pokutu za nesplnění této
povinnosti bude možno uložit cizinci i opakovaně.
K bodům 173 až 176 – k § 157 odst. 5 a § 157 odst. 8 a 9
V navrhovaných ustanoveních se stanoví pokuty za přestupky (resp. správní delikty)
spočívající v nesplnění povinností zaměstnavatele, který zajišťuje nebo zprostředkovává
ubytování cizince, jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního
zaměstnání nebo krátkodobé vízum za tímto účelem, konkrétně povinnost zajistit, aby
ubytování tohoto cizince splňovalo náležitosti uvedené v § 100 písm. d) nebo aby výše úplaty
za ubytování nebyla nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny
cizince nebo provede pro účely úhrady úplaty za ubytování cizincem (kterému bylo uděleno
krátkodobé nebo dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání) srážky z příjmu tohoto
cizince, anebo povinnost zajistit cizinci vystavení dokladu o zajištění ubytování v souladu
s požadavky v § 32 odst. 3.
Uvedená ustanovení transponují požadavek z čl. 17 odst. 1 směrnice 2014/36/EU, který
ukládá členským státům povinnost stanovit sankce vůči zaměstnavatelům, kteří nesplnili
povinnosti jim stanovené touto směrnicí. Takové sankce by měly být účinné, přiměřené
a odrazující.
K bodu 177 - § 158 odst. 1 písm. a) bod 1, § 158a odst. 1 písm. a) a § 158a odst. 2 písm. a)
Legislativně technická úprava související s vložením nového odstavce 6 do § 42.
K bodům 178 a 182 – k § 158 odst. l písm. b) bod 17 a odst. 8 písm. z)
Na kartě vnitropodnikově převedeného zaměstnance ani na kartě vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebudou zaznamenávány
údaje o obchodní společnosti nebo pobočce, do které je cizinec převeden, ani údaje o jeho
pracovním zařazení a místě výkonu práce. Tyto údaje budou evidovány pouze v informačním
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systému cizinců, a to jak pro účely kontroly prováděné policií, tak i pro účely kontroly
zaměstnávání cizinců zajišťované Úřady práce (v zákoně o zaměstnanosti je zakotveno
související oprávnění k získávání zmíněných údajů z agendového informačního systému
cizinců).
K bodu 180 – k § 158 odst. 1 písm. d) bodu 1
Upřesňuje se výčet údajů vedených v informačním systému cizinců, zejména pokud jde
o rozsah omezení svéprávnosti cizince. Rozsah tohoto omezení dosud není v informačním
systému cizinců evidován a je proto nezbytné ho následně ověřovat.
K bodu 181 – k § 158 odst. 8 písm. f)
Navrhovaná změna reaguje na nedostatek současné úpravy spočívající v absenci obrazového
záznamu, například fotografie, v agendovém informačním systému cizinců, který využívají
orgány veřejné moci, například Vězeňská služba ČR.
K bodu 184 – k § 159 odst. 3
Jedná se o legislativně technickou změnu, která má odstranit v dosavadním znění zákona
existující dvě poznámky č. 46 rozdílného obsahu. K uvedenému stavu došlo v souvislosti
s novelou zákona o pobytu cizinců provedenou zákonem č. č. 494/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 200/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony, kdy vedle již existující poznámky
k ustanovení § 159 odst. 3 byla do zákona zapracována poznámka stejného číselného
označení k § 158 odst. 1 písm. b) bod 15, ale zcela odlišného obsahu. Obsahem odkazu
uvedeného v § 159 odst. 3 je výčet právních předpisů, které upravují činnost zpravodajských
služeb a Generální inspekce bezpečnostních sborů.
K bodu 185 – k § 159 odst. 12
Z čl. 22 odst. 6 směrnice 2014/66/EU vyplývá, že členský stát, kterému byla podána žádost
o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské
unie (druhý členský stát), informuje o vydání této karty ten členský stát, který jako první
povolení k pobytu pro vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydal (první členský stát).
Dále má být podle čl. 23 odst. 2 směrnice 2014/66/EU druhý členský stát informován
i o zrušení platnosti povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného
prvním členským státem (je-li Česká republika tímto prvním členským státem, informuje
příslušný druhý členský stát o zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance). Jde o oznamovací povinnost mezi členskými státy v rámci mobility
vnitropodnikově převedených zaměstnanců.
K bodu 186 – k § 161 odst. 2
Zákon o pobytu cizinců obsahuje zvláštní právní úpravu místní příslušnosti, která má
aplikační přednost před úpravou obecnou obsaženou ve správním řádu. Jediným určujícím
kritériem pro všechny druhy správních řízení vedených Policií České republiky podle zákona
o pobytu cizinců je místo, kde je cizinec hlášen k pobytu; jedná-li se o cizince, který místo
pobytu hlásit nemusí, řídí se místní příslušnost místem, kde se tento cizinec nejčastěji zdržuje
(§ 161 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb.). Zatímco Ředitelství služby cizinecké policie je
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oprávněno vést řízení o správním vyhoštění s jakýmkoliv cizincem nacházejícím se na území
České republiky (celostátní působnost), u odborů cizinecké policie krajských ředitelství
policie bude příslušný jen ten úřad, v jehož územním obvodu je cizinec hlášen k pobytu,
resp. nemá-li tuto povinnost, v jehož územním obvodu se nejčastěji zdržuje.
Právě u zmíněných odborů cizinecké policie takto stanovené kritérium místní příslušnosti činí
mnohdy aplikační obtíže. Jedná se o případy, kdy cizinec má hlášen pobyt na území jednoho
kraje, ale jednání, kterým naplní některou ze skutkových podstat pro uložení správního
vyhoštění, se dopustí na území kraje jiného. Odbor cizinecké policie, v jehož územním
obvodu k takovému jednání došlo, je povinen věc oznámit odboru cizinecké policie, v jehož
územním obvodu má cizinec hlášen pobyt, a ten je pak příslušný vést řízení o správním
vyhoštění.
Zejména u skutkově komplikovanějších věcí (nejčastěji se jedná o výkon závislé práce
bez povolení k zaměstnání), u kterých je třeba vyslechnout větší množství svědků (na příklad
spoluzaměstnance, vedoucí výroby, účetní, ostrahu objektu, jednatele společnosti apod.), se
tímto postupem celé řízení značně prodlužuje a prodražuje (svědci musí cestovat
ke správnímu orgánu, jenž sídlí v jiném kraji, třeba i na opačném konci České republiky a ten
je povinen uhradit jim hotové výdaje a ušlou mzdu). Správní řád sice nabízí k eliminaci
negativních aspektů místní příslušnosti dva procesní instrumenty (institut dožádání podle § 13
a institut změny příslušnosti podle § 131), jejich použití v aplikační praxi má však svoje
úskalí.
V případě, kdy je nutné realizovat větší množství výslechů, je institut dožádání poměrně
neefektivní. Chybí totiž možnost správního orgánu, který vede řízení, bezprostředně reagovat
na odpovědi svědka a pokládat mu relevantní doplňující otázky (dožádaný správní orgán
nebývá detailně seznámen s podrobnostmi řízení a svědkům pokládá zpravidla jen ty otázky,
které mu určil dožadující správní orgán). V důsledku toho bývá často nutné výslechy
doplňovat, což vede opět k prodlužování a prodražování řízení a nadto i k nadměrnému
zatěžování svědků. Takový postup přináší i nemalé organizační problémy, neboť dožádaný
správní orgán, který je povinen plnit především své vlastní úkoly, nemá na tuto činnost
dostatečné personální kapacity.
Z výše popsaných důvodů se navrhuje stanovit alternativní pravidlo pro určení místní
příslušnosti, které se uplatní toliko v řízeních vedených z moci úřední, která jsou zahájena
z důvodu takového jednání cizince, které je důvodem pro ukončení jeho přechodného pobytu
na území České republiky v případě, že se jedná o cizince, který může pobývat na území
bez víza, dále pro zrušení platnosti krátkodobého víza a pro správní vyhoštění. Pokud se
cizinec dopouštěl takovýchto jednání na více místech, v územním obvodu dvou a více
krajských ředitelství policie, bude místní příslušnost určena podle kritérií uvedených v § 11
odst. 2 správního řádu. Současně bude nutné aplikovat i § 48 odst. 1 správního řádu (překážka
litispendence).
K bodu 187 – k § 163 odst. 1 písm. k) a § 164 odst. 1 písm. p)
Podle § 103 písm. k) zákona o pobytu cizinců je cizinec povinen strpět snímání otisků prstů
mimo jiné i v souvislosti s řízením o povinnosti opustit území České republiky. K tomu je
potřebné zmocnit příslušné orgány. Zmínka o dočasné ochraně je reziduální, úprava je
obsažena v zákoně č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, znění se zde slaďuje s § 167
odst. 1 písm. b).
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K bodům 188 až 191 a 193 – k § 163 odst. 2 písm. g), § 164 odst. 1 písm. z), § 165a odst. 3,
§ 165a odst. 4 a § 167 odst. 1 písm. o)
Navrhovaná úprava souvisí se zřízením evidence přestupků (zákonem č. 204/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).
Citovaný zákon neřeší přístup Ministerstva vnitra, Ředitelství služby cizinecké policie
a odborů cizinecké policie do evidence přestupků v souvislosti s výkonem agendy týkající se
pobytu cizinců na území České republiky.
Policie ve své působnosti rozhoduje o odepření vstupu cizince na území a zrušení
krátkodobého pobytu cizince na území České republiky, přičemž jedním z důvodů může být
i skutečnost, že by cizinec mohl závažným způsobem narušit veřejný pořádek, resp. se již
takového jednání dopustil. Pro posouzení míry narušení veřejného pořádku jsou podstatné
i informace o dříve spáchaných přestupcích, tj. především přestupcích podle § 47 až 50
přestupkového zákona, souhrnně nadepsaných Přestupky proti veřejnému pořádku.
Policie rozhoduje i o správním vyhoštění cizinců, kdy jednou ze skutkových podstat
pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění je, že cizinec opakovaně porušuje právní předpis
(a současně je vydání rozhodnutí o správním vyhoštění přiměřené ve vztahu k porušení tímto
předpisem stanovené povinnosti). Dalším důvodem pro správní vyhoštění je i důvodné
nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území závažným způsobem narušit veřejný
pořádek. Dle judikatury Nejvyššího správního soudu pod skutkovou podstatu, že cizinec
opakovaně porušuje právní předpis, spadají veškerá porušení právních předpisů, a to nejen
zákona o pobytu cizinců. Totéž platí i pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění, je-li
důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl závažným způsobem narušit veřejný pořádek.
Pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie je podkladem pro velkou
část těchto řízení právě informace o porušování právních předpisů a jejich řešení, a to nejen
z výpisu z Rejstříku trestů. Správní orgány v takových případech jen obtížně shromažďují
dostatek podkladů o porušení právních předpisů, přístup do evidence přestupků je tedy
pro tyto účely potřebný.
Obdobně je přístup do evidence přestupků významný i pro Ministerstvo vnitra v souvislosti
s řízením o udělení dlouhodobého víza, vydání povolení k dlouhodobému pobytu,
resp. zrušení platnosti těchto oprávnění k pobytu cizince na území České republiky.
Vychází se přitom ze skutečnosti, že evidence přestupků se týká pouze vybraných
nejzávažnějších přestupků (např. na úseku ochrany před toxikománií) a tyto informace jsou
nezbytné i pro řešení otázek spojených se vstupem a pobytem cizinců na území České
republiky.
K bodu 192 – k § 167 odst. 1 písm. b)
Ustanovení § 167 odst. 1 písm. b) by mělo plně korespondovat s § 163 odst. 1 písm. k)
a § 164 odst. 1 písm. p) zákona o pobytu cizinců.
K bodu 194 – k § 168
Legislativně technická úprava související se změnami provedenými v § 53.
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K bodům 195, 196, 197 a 201 – k § 169, § 169a až 169t, § 170 a § 172 nový odstavec 8
Cílem návrhu je upravit další odchylky od správního řádu, které se ukázaly jako nutné
s ohledem na specifika správního řízení ve věcech pobytu cizinců. Uvedené má vést právě
k zmíněnému posílení bezpečnostních aspektů správního řízení. S tím je spojena i snaha
o snížení četnosti zneužívání stávajících procesních pravidel vycházejících ve své většině
ze správního řádu, který však nereflektuje odlišnosti, které jsou s řízením ve věcech pobytu
cizinců spojeny. Dochází tak v řadě případů k setrvání cizinců na území, aniž by splňovali
podmínky pro pobyt. Sekundárním efektem těchto navrhovaných změn je rovněž zefektivnění
a zpružnění správního řízení týkajícího se pobytu cizinců, neboť navrhované odchylky
od správního řádu dovolují reagovat na zmíněné zvláštnosti správního řízení v pobytových
věcech.
Zásadní změnou je i návrh nového ustanovení, které klade důraz na zajištění bezpečnosti
České republiky tím, že umožňuje efektivním způsobem zabezpečit ochranu utajovaných
informací (jinak by bylo v podstatě znemožněno takové informace použít, neboť by tím
mohlo dojít k jejich vyzrazení a ve výsledku k ohrožení činnosti těchto služeb, potažmo života
nebo zdraví jejich pracovníků).
Úprava dalších odchylek od správního řádu by systematicky měla být soustředěna zejména
v hlavě XVII (Správní řízení a soudní přezkum) zákona o pobytu cizinců. S ohledem na
stávající znění ustanovení § 169 a 170 zákona o pobytu cizinců se však již nejeví jako vhodné
rozšiřovat ustanovení § 169 zákona o pobytu cizinců o další odstavce (již dnes má toto
ustanovení bezmála dvě desítky odstavců), proto bylo posouzeno jako vhodnější nahradit
znění stávajících ustanovení § 169 a 170 novým zněním a mezi ně vložit nová ustanovení
upravující další odchylky od správního řádu. Do jednotlivých ustanovení je pak vždy
tematicky zařazena konkrétní odchylka od správního řádu, a to i s ohledem na systematiku
správního řádu a jednotlivé fáze procesu. Některá navrhovaná ustanovení si přitom nekladou
za cíl vytvoření nových pravidel, ale jsou pouze přijetím stávající úpravy. I tato ustanovení
však bylo třeba do návrhu systematicky zařadit. V neposlední řadě pak bylo třeba doplnit
rovněž speciální ustanovení týkající se soudního přezkumu. Z tohoto důvodu je navrhováno
rovněž doplnění nových odstavců do § 172 zákona o pobytu cizinců.
Níže je uvedeno odůvodnění k návrhu každého jednotlivého ustanovení. S navrhovanou
úpravou výjimek ze správního řádu souvisí i zrušení části ustanovení § 53 zákona o pobytu
cizinců. Rušená ustanovení jsou věcně zapracována, konkrétně do návrhu ustanovení § 169g
a § 169h.
- k § 169
Odstavec 1 zavádí pro řízení, která jsou jako celek nebo jejich část vedena na zastupitelských
úřadech, možnost vedení řízení i v jiném než českém jazyce a jde tedy o ustanovení speciální
vůči § 16 odst. 1 věta první správního řádu. Taková úprava je žádoucí s ohledem
na skutečnost, že 99 % cizinců - žadatelů neovládá český jazyk. Ústní jednání tedy v souladu
s výkonem konzulárních funkcí v přijímajícím státě zastupitelský úřad vede v zásadě v cizím
jazyce (cizích jazycích) v místě obvyklém. Objektivně (navenek) se jedná o takový cizí jazyk,
který je používán v písemném projevu (diplomatické nóty), zastupitelský úřad ověřuje
správnost překladu listin z/do takového jazyka do/z češtiny, resp. je v takovém jazyce
publikována cizojazyčná verze internetové stránky zastupitelského úřadu. Současně ale není
vyloučeno, aby bylo jednání vedeno také v jiném jazyce, pokud je to jazyk, kterému jsou
schopni se dorozumět jak pracovníci zastupitelského úřadu, tak cizinec, a proto není vhodné
rozsah jazyků, které mohou být použity, jakkoli konkretizovat, resp. zužovat.
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Je vhodné, aby zastupitelský úřad dopředu cizince informoval o tom, které jiné jazyky než
čeština mohou být případně použity, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti
se však vždy vyhotovují v českém jazyce, neboť řízení dále pokračuje před správním orgánem
na území. Jednání před zastupitelským úřadem v jiném než českém jazyce nezasahuje
do práva na tlumočníka. Pokud cizinec tohoto práva hodlá využít, uplatní se obecné
ustanovení § 16 správního řádu včetně povinnosti žadatele opatřit si tlumočníka na své
náklady. Pokud jde o jednání, o němž je sepisován záznam nebo protokol v českém jazyce
a bylo se souhlasem cizince jednáno v jiném než českém jazyce je třeba údaj o použitém
jazyku v záznamu nebo protokolu uvést.
Odstavec 2 je speciálním ustanovením (resp. doplněním k povinnosti účastníka řízení z § 16
odst. 2 správního řádu), které má zamezit účelovému prodlužování řízení spočívajícímu
v tom, že účastník nesplní povinnost zakotvenou v uvedeném ustanovení správního řádu,
čímž se nejen mnohdy prodlužuje řízení, ale současně i zvyšují náklady správního orgánu na
řízení. Tímto ustanovením je tak stanoven negativní důsledek nesplnění této povinnosti
vyplývající z obecného právního předpisu, za předpokladu, že se správní orgán nespokojí
s písemností bez úředně ověřeného překladu, jak to ostatně umožňuje i § 16 odst. 2 správního
řádu.
Odstavec 3 zavádí speciální postup, resp. jednoznačný procesní důsledek pro případy, kdy
cizinec, ač veden snahou o využití svého práva na tlumočníka, nesplní základní povinnost
s tímto jeho právem úzce související, a to, že si navzdory poučení správního orgánu neobstará
ve správním orgánem stanovené, přiměřené lhůtě na své náklady tlumočníka nebo osobu
splňujícího zákonem stanovené podmínky pro to, aby byla ustanovena tlumočníkem. Jiným
způsobem nelze dnes nesplnění této procesní povinnosti postihnout a správnímu orgánu pak
v řadě případů nezbývá, než rezignovat na povinnost stanovenou žadateli ve správním řádu
a ustanovit cizinci tlumočníka na náklady správního orgánu, které jsou následně složitě
a neefektivně na cizinci vymáhány prostřednictvím uložení povinnosti podle § 79 správního
řádu. Postup uvedený v tomto odstavci (tedy zastavení řízení) se uplatní ze strany
zastupitelského úřadu pouze do doby zaslání spisu souvisejícího s žádostí Ministerstvu vnitra.
- k § 169a až § 169c
Navrhovaná ustanovení § 169a až § 169c upravují odchylky související s doručováním
v řízeních ve věcech pobytu cizinců. Přestože již dnes existuje zákonná povinnost cizince
hlásit místo pobytu na území i jeho případnou změnu, aby tak byla zajištěna jeho
dosažitelnost pro účely doručování ze strany správního orgánu, praxe se v této oblasti stále
potýká s komplikacemi a naznačuje tak nedostatečnost obecné úpravy doručování.
Správní orgány se potýkají často se situací, že se cizinci v místě hlášeného pobytu nezdržují,
nemají označeny poštovní schránky svým jménem nebo si poštovní zásilky nepřebírají, čímž
doručování v řízení ztěžují a řízení se tak prodlužuje. Ve většině případů se přitom jedná
o řízení o žádostech cizinců.
Ustanovení § 169a má za cíl speciálně upravit postup při doručování cizinci oprávněně
pobývajícímu na území prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, přičemž úprava se
týká doručování písemností v řízení o žádosti podle zákona o pobytu cizinců a písemností
v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu podle § 98a zákona o pobytu cizinců. Cílem
úpravy je zvýšit odpovědnost cizinců za jejich dosažitelnost při doručování. Odlišně
od občanů ČR se cizincům zákonem o pobytu cizinců stanoví povinnost hlásit místo pobytu
na území, tato povinnost se však nijak nepromítá do oblasti doručování písemností. V praxi je
tak správní orgán nucen učinit několik neúspěšných pokusů o doručení písemnosti v řízení,
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často i na různé jemu známé adresy, kde by se cizinec mohl zdržovat, než může konstatovat,
že cizinec je osobou, které se ve smyslu § 25 odst. 1 správního řádu nedaří doručovat,
případně je osobou neznámého pobytu. Návrh tedy explicitně stanoví posloupnost míst
(adres) pro doručení, přičemž doručováno bude cizinci pouze na jedinou takto určenou
adresu. Odpadne tak ve většině případů nutnost opakovaně se pokoušet o doručení na jiné
správnímu orgánu známé adresy (například adresa zaměstnavatele, místo podnikání apod.)
Ze stejného důvodu je také promítnuta výše uvedená ohlašovací povinnost do úpravy
doručování v rámci řízení o zrušení údaje o místě hlášeného pobytu na území uvedeného
v průkazu o povolení k pobytu. Nově již v případě, kdy se cizinci opakovaně nebude dařit
doručovat, nebo v případě, kdy je cizinec neznámého pobytu (přičemž se vychází z teze, že
osobou neznámého pobytu je třeba rozumět osobu neznámého skutečného pobytu, nikoli
osobu, ke které není evidováno žádné místo pobytu – viz např. závěr č. 78 ze dne 22. června
2009 poradního sboru MV ke správnímu řádu nebo nález Ústavního soudu
sp. zn. I. ÚS 264/06 ze dne 8. listopadu 2006), nebude cizinci ustanovován opatrovník, ale
bude mu doručováno pouze veřejnou vyhláškou; jedná se tedy o ustanovení speciální
k ustanovením správního řádu, včetně § 32 odst. 2 správního řádu. V praxi je opatrovník
ustanovován ve většině případů, což řadu řízení prodlužuje a zatěžuje nejen správní orgán, ale
i osoby, které jsou ustanoveny opatrovníkem, přitom se jedná o řízení, které je důsledkem
nesplnění povinnosti cizince. Cizinci zrušením údaje o místě hlášeného pobytu nezaniká
právo pobytu na území jako takové, neplatným se stává pouze jeho průkaz o povolení
k pobytu.
Navrhované ustanovení § 169b upravuje doručování do zahraničí, což je s ohledem na povahu
dotčených správních řízení nutné, neboť současná úprava správního řádu je v tomto ohledu
nedostatečná, zejména nereaguje na specifika řízení o žádostech podaných na zastupitelských
úřadech. Explicitně se tedy stanoví priorita doručování do zahraničí, zejména v řízení
o žádosti podané na zastupitelském úřadu. Současně však není vyloučen ani jiný způsob
doručení, např. na mezinárodní doručenku, pokud by takový postup považoval správní orgán
v konkrétním případě za účelnější.
V § 169b odst. 1 návrhu se definuje místo doručení v případech, kdy je žádost podána
na zastupitelském úřadě, a to jednak jako adresa místa pobytu cizince v cizině, jednak jako
jiná adresa, kterou cizinec správnímu orgánu pro účely doručování v řízení sdělil. Návrh
stanoví, že speciální adresa musí být správnímu orgánu sdělena písemně, což samozřejmě
zahrnuje i elektronickou podobu.
Základním předpokladem pro zrychlení řízení o žádostech podávaných na zastupitelských
úřadech je úprava v ustanovení § 169b odstavec 3. Jedná se o urychlení přesunu dokumentu
od správního orgánu z území na zastupitelský úřad, aby nebylo nutné stejnopis písemnosti
doručovat poštou na zastupitelský úřad v listinné podobě, což je velmi nákladné a zdlouhavé.
Podmínkou je, že zastupitelské úřady budou provádět konverzi dokumentů z moci úřední,
tedy musí být vybaveny příslušným softwarovým vybavením (Czechpoint office), aniž by
však nutně musely být kontaktním místem veřejné správy. Podle § 22 odst. 2 zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů, má takto doručený dokument totožné účinky jako původní (vstupní)
dokument. Tento způsob předávání a doručování písemnosti není povinný, nýbrž fakultativní
(„zpravidla“), aby bylo možné vycházet též z místních podmínek a aktuální vybavenosti
zastupitelských úřadů (datovou schránkou disponuje toliko MZV, nikoli jednotlivé
zastupitelské úřady).
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Ustanovení § 169b odst. 4 stanoví pravidlo pro doručování prostřednictvím zastupitelského
úřadu v případech, kdy zastupitelský úřad doručuje písemnost v listinné podobě, a nikoli
ve formě datové zprávy - stanoví se oprávnění zastupitelského úřadu vyzvat žadatele
k osobnímu převzetí dokumentu, přičemž se logicky předpokládá, že zastupitelský úřad
použije k provedení této výzvy méně formální prostředky (přichází v úvahu výzva provedená
elektronicky bez podepsání elektronickým podpisem, telefonem, telefaxem nebo jinými
technickými prostředky); je totiž samozřejmé, že výzva k převzetí písemnosti nemůže být
písemná a doručovaná podle pravidel o doručování, neboť tím by tento institut sám sebe
popíral. Pokud se takový způsob doručení nezdaří, postupuje zastupitelský úřad již formálním
způsobem, za současného zohlednění místních specifik doručování. Cílem je vzít v potaz
odlišnosti a místní podmínky při doručování do zahraničí, kdy se například často nevrátí
obdoba doručenky a někdy ani samotná písemnost, kterou hodlá zastupitelský úřad doručit.
Pokud taková situace nastane a uplyne lhůta 4 měsíců, doručí se písemnost formou vyvěšení,
kdy s ohledem na odlišnosti doručování do zahraničí, dochází k vyvěšení písemnosti pouze
v elektronické podobě. Uvedený postup nepředstavuje zásah do svrchovanosti jiného státu;
skutečnost, že se písemnost považuje za doručenou, se sice odvíjí od skutečností v tomto
jiném státě, ale důsledky nemá pro tento stát, nýbrž pouze pro Českou republikou vedené
správní řízení.
V těchto případech, kdy správní orgán nemá žádný doklad o doručení či nedoručení
písemnosti, se tedy doručí elektronickou veřejnou vyhláškou, vzhledem k nesmyslnosti
„fyzického“ vyvěšování písemnosti na úřední desce správního orgánu na území i složité
proveditelnosti takového vyvěšení na úřední desce zastupitelského úřadu (vzhledem
k možnostem a specifikům jednotlivých zastupitelských úřadů).
Po dobu 15 dnů musí být písemnost elektronicky zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup (což učiní ten orgán, který písemnost vyhotovil – tzn. orgán, který je v písemnosti
nadepsán) a patnáctým dnem po zveřejnění je stanovena fikce doručení písemnosti. Jde-li
o řízení o uložení povinnosti nebo odnětí práva, uplatní se v dané situaci nevyvratitelná
domněnka, že se nedaří doručovat a cizinci by musel být ustanoven opatrovník.
Cílem návrhu je rovněž umožnit v řízení o vydání pobytových oprávnění reálné využití
doručení na elektronickou adresu, pokud o to žadatel na zastupitelském úřadu požádá
– taková úprava se navrhuje v § 169c. Úprava ve správním řádu je totiž na řízení se
žadatelem, který pobývá v zahraničí, v zásadě nepoužitelná, neboť v určitých případech
(resp. v určitých oblastech) nelze po žadateli požadovat potvrzení doručení písemnosti
zprávou s uznávaným elektronickým podpisem. Proto se podle § 169c považuje pro účely
potvrzení doručení za dostačující jakékoli potvrzení o převzetí i bez uznávaného
elektronického podpisu. V případě nepotvrzení doručení se postupuje již standardně dle
příslušných ustanovení správního řádu a je tedy třeba doručovat, jakoby cizinec o doručení
na elektronickou adresu nepožádal.
- k § 169d
V odstavci 1 se upravuje povinnost podat tam uvedený druh žádostí osobně. Tento výčet
vychází ze stávajícího stavu a není na něm nic měněno. Eliminovány jsou tak případy, kdy
jsou žádosti zastupitelským úřadům zasílány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
žadateli pobývajícími na území České republiky, zároveň je zdůrazněn i zájem státu na osobní
participaci cizince na podání předmětných žádostí. Úprava, která již v současné době platí
ve stávajícím § 169 odst. 16 a § 170 odst. 1 zákona o pobytu cizinců, je motivována také
snahou snížit závislost žadatelů na zprostředkovatelích a přispívá i k celkové efektivitě řízení
o žádosti. V praxi však s ohledem na dosavadní znění dotčených ustanovení vyvstala řada
otázek, které se navrhuje řešit zpřesněním úpravy osobního podání žádosti.
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Odstavec 2 odstraňuje nejasnosti, které byly podle některých právních názorů spojeny se
současnou právní úpravou. Jednoznačně se stanoví, co se rozumí osobním podáním žádosti,
tedy, že se jedná o doručení žádosti přímo osobou žadatele správnímu orgánu, aniž by bylo
přípustné osobní doručení zmocněncem žadatele, když současně musí být splněna forma
a způsob stanovený tímto zákonem, tj. v případech, které stanoví zákon, musí být splněna
podmínka předchozího sjednání termínu k podání žádosti. Z důvodu nutnosti organizace práce
zastupitelských úřadů v návaznosti na zásadu rychlosti a hospodárnosti je rovněž stanoveno,
že podání musí být učiněno v době stanovené pro daný typ pobytového oprávnění. O osobní
podání žádosti podle tohoto zákona se rovněž nejedná, je-li žádost podle zákona o pobytu
cizinců osobně doručena správnímu orgánu do podatelny, protože osoby zaměstnané na
podatelně se bezprostředně nepodílejí na výkonu pravomoci správního orgánu ani nejsou
určeny k přijímání žádostí, které mají být podávány osobně. Osobní podání žádosti podle
navrhované úpravy zákona o pobytu cizinců je tedy speciálním způsobem doručení žádosti
vůči obecným způsobům, které upravuje správní řád. Dále se stanoví výjimka pro osoby,
které běžně zastupuje jejich zákonný zástupce, pokud by podle tohoto zákona nebyly procesně
způsobilé k podání žádosti. I na jejich zákonného zástupce se však vztahuje povinnost
osobního podání žádosti.
Odstavec 3 upravuje možnost upustit od povinnosti osobního podání žádosti zastupitelským
úřadem. Platí, že pokud je spolu se žádostí o pobytové oprávnění, která není podána osobně,
podána také výslovná žádost o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti, které však
zastupitelský úřad nevyhoví, sám zastupitelský úřad řízení usnesením zastaví. Zastupitelský
úřad může od povinnosti osobního podání žádosti upustit také bez výslovně žádosti žadatele.
Pokud však žádost o pobytové oprávnění není podána osobně a absentuje v ní žádost
o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti, žádost vůbec není podána, protože nemá
zákonem předepsanou formu a zastupitelský úřad (pokud sám nerozhodne o tom, že upouští
od povinnosti osobního podání žádosti) postupuje obdobně jako v případě nepřijatelné
žádosti.
Odstavec 4 upravuje možnost upustit od povinnosti osobního podání žádosti ze strany
Ministerstva vnitra, a to pro případy žádosti o udělení nebo o prodloužení víza k pobytu
nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území. Pokud žadatel neuvede a nedoloží důvody
pro upuštění od povinnosti osobního podání žádosti současně s doručením žádosti (kterou
nepodá osobně), žádost nemá zákonem předepsanou formu, a tak není vůbec podána
a Ministerstvo vnitra postupuje obdobně jako v případě nepřijatelné žádosti.
K § 169e
Navrhované opatření umožní Ministerstvu zahraničních věcí přenést činnost spočívající
ve shromažďování žádostí o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobým pobytům
na fyzickou nebo právnickou osobu, tzv. externího poskytovatele služeb. Představuje analogii
k čl. 43 a čl. 17 vízového kodexu. Tato ustanovení vízového kodexu, která upravují spolupráci
členských států s externími poskytovateli služeb v oblasti vydávání krátkodobých
schengenských víz, jsou již od účinnosti vízového kodexu v praxi ze strany České republiky
úspěšně uplatňována. Toto ustanovení má umožnit přenesení tohoto fungujícího modelu
rovněž do oblasti žádostí podávaných žadateli podle zákona o pobytu cizinců.
Účelem je odlehčit přetíženým zastupitelským úřadům v exponovaných teritoriích a zároveň
umožnit nabírání většího počtu žádostí, jakož i zvýšit komfort žadatelů (zejména
z geografického a kapacitního hlediska). Opatření bude možno zavést podle potřeby
v závislosti na daném regionu a druhu, resp. účelu pobytového oprávnění. Zakotvení možnosti
nabírání žádostí prostřednictvím externích poskytovatelů služeb bude mít pozitivní dopad
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na státní rozpočet, neboť v důsledku nabírání vyššího počtu žádostí stoupne rovněž výběr
správních poplatků s těmito žádostmi spojených.
Externí poskytovatel služeb bude oprávněn shromažďovat žádosti, které u něj budou žadatelé
osobně podávat, kontrolovat dokumenty, zpracovávat osobní údaje a případně pořizovat
biometrické údaje, vybírat správní poplatky a předávat je zastupitelskému úřadu, poskytovat
informace o vízovém procesu, vyzvedávat cestovních dokladů na zastupitelském úřadu
a vracet je žadatelům.
Následně budou žádosti předány zastupitelskému úřadu k vyřízení. Z důvodu právní jistoty
žadatelů je explicitně stanoveno, že řízení o žádosti je zahájeno sedmým dnem ode dne
předložení žádosti externímu poskytovateli služeb. Vše další bude plně v kompetenci ZÚ,
externí poskytovatel služeb tedy nebude provádět žádné úkony správního řízení. Konkrétní
výčet úkonů, jejichž výkonem bude externí poskytovatel služeb pověřen, bude stanoven
ve veřejnoprávní smlouvě podle odstavce 1 tohoto ustanovení.
Navrhovaným odstavcem 4 má být externímu poskytovateli služeb umožněno vybírat
za poskytnuté služby servisní poplatek, jehož výše bude stanovena ve smlouvě podle odstavce
1 tohoto ustanovení, a to v závislosti na nákladech, které by externímu poskytovateli služeb
vznikly při provádění úkonů, ke kterým bude podle smlouvy oprávněn. Servisní poplatek
musí být přiměřený k těmto nákladům externího poskytovatele služeb.
Nejedná se o správní poplatek, neboť nebude vybírán státem od soukromých subjektů, ale
bude vybírán externím poskytovatelem služeb od žadatelů za jím poskytnuté služby. Možnost
výběru servisního poplatku je základním předpokladem pro poskytování služeb ze strany
externího poskytovatele služeb a tedy zajištění přenesení oprávnění nabírat žádosti na jiný
subjekt.
Způsob vybírání a vymáhání servisního poplatku a důsledky jeho nezaplacení jsou předmětem
závazkového vztahu mezi externím poskytovatelem služeb a žadatelem.
- k § 169f
Smysl ustanovení je prakticky shodný se současným zněním § 170 odst. 2 zákona o pobytu
cizinců. Pouze je upřesněno, že se jedná o osobní formu podání žádosti. V textu zákona je tak
zakotvena povinnost žadatele sjednat si předem termín pro podání žádosti. Termín bude
sjednáván na určitý den a hodinu za účelem podání žádosti. I nadále je tak v zákoně obsažena
existence objednávkového systému na zastupitelském úřadě (pro žádosti o pobytová
oprávnění), kterým se realizuje povinnost osobního podání žádosti na zastupitelském úřadě.
Je na rozhodnutí zastupitelského úřadu, zda z kapacitních důvodů objednávkový systém
využije. Aby bylo možné předejít snahám o obcházení tohoto rezervačního systému, upravuje
se v novém ustanovení o nepřijatelnosti žádosti nový důvod spočívající v nesjednání termínu
podání žádosti. Institutem upuštění od povinnosti osobního podání žádosti pak lze reagovat
na individuální situace, při nichž by nebylo vhodné rezervaci k podání žádosti vyžadovat.
- k § 169g
I nadále se stanoví povinnost cizince, který žádá na zastupitelském úřadu, aby podal žádost
pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je občanem, popřípadě ve státě, jenž vydal
cestovní doklad, jehož je držitelem, nebo ve státě, ve kterém má povolen dlouhodobý nebo
trvalý pobyt. Výjimka stejně jako ve stávající úpravě platí pro cizince, který je uveden ve
vyhlášce č. 429/2010 Sb. Novum tohoto ustanovení je tak pouze v tom, že slučuje tuto
povinnost jak pro účely žádosti o udělení dlouhodobého víza, tak pro účely žádosti o vydání
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povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu do jednoho ustanovení. Současně se
navrhuje zrušit § 53 odst. 1 zákona o pobytu cizinců.
- k § 169h
Institut nepřijatelnosti žádosti v navrhovaném ustanovení má nahradit institut nepřípustnosti
žádosti o udělení dlouhodobého víza. V této souvislosti se navrhuje zrušit § 53 odst. 3 a 4
zákona o pobytu cizinců.
Cílem navrhovaného ustanovení je především zefektivnit řízení v případech, kdy je zjevné, že
žádost v podobě, v jaké byla podána, nemůže být z formálního hlediska úspěšná.
Nepřijatelnost žádosti lze považovat za vhodnější institut, než je nepřípustnost žádosti
o udělení dlouhodobého víza v současné právní úpravě, kdy už v jazykovém vyjádření tohoto
institutu je zřejmý jeho účel - tedy nepřijetí žádosti do řízení, oproti nepřípustnosti, o které
v obecné rovině hovoří již správní řád (i když jde o zjevnou právní nepřípustnost).
Aby nedocházelo k zaměňování těchto dvou institutů, byla zvolena jako vhodnější varianta
nepřijatelnost žádosti. Jako důvody nepřijatelnosti se stanoví dostatečně závažné okolnosti
odpovídající povaze tohoto institutu vzhledem k tomu, že nepřijatelnost znamená, že řízení
o žádosti není ani zahájeno.
Odstavec 1 uvádí důvody nepřijatelnosti žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo
prodloužení doby jeho platnosti a doby pobytu na toto vízum, žádosti o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu. Důvod podle odstavce 1 písm. a) je reakcí
na nesplnění povinnosti registrace k podání žádosti. Současná praxe se setkává se snahou
o obcházení registračního systému, což pak mimo jiné brání v podání žádosti dalším
cizincům, kteří tuto povinnost řádně respektují.
Podle odstavce 1 písm. b) se navrhuje stanovit jako nepřijatelnou takovou žádost, která byla
podána na nepříslušném zastupitelském úřadu.
Odstavec druhý se oproti prvému vztahuje výhradně na žádosti o udělení dlouhodobého víza
a žádosti o prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto
vízum.
Důvod podle odstavce 2 písm. a) by měl zefektivnit řízení o žádostech, která jsou podmíněna
správním poplatkem za přijetí žádosti, v případech, kdy cizinec tento správní poplatek
nezaplatí. Důsledkem nesplnění této povinnosti je pak nepřijetí takové žádosti.
Důvod podle odstavce 2 písm. b) se týká případů, kdy cizinec nepředloží některou
z náležitostí, tj. nepředloží kompletní náležitosti (např. nepředloží žádný doklad
o prostředcích k pobytu, doklad obdobný výpisu z evidence rejstříku trestů apod.). Pokud
náležitosti doloží, ale tyto náležitosti, resp. některá z nich, budou mít vady (formální
či obsahové), musí již správní orgán žadatele vyzvat k odstranění vad. Cílem ustanovení
tohoto písmene je, stejně jako ve stávající úpravě nepřípustnosti žádosti o udělení
dlouhodobého víza, především zamezit předkládání žádostí o udělení dlouhodobého víza
bez jakýchkoli náležitostí. Zastupitelské úřady musí zpracovávat množství žádostí
podávaných v zahraničí, a proto je vhodné, aby minimálně na zastupitelských úřadech byly
žádosti předkládány včetně všech zákonných náležitostí.
Praxe se přitom setkává i s případy, kdy jsou žádosti předkládány bez náležitostí cíleně, a to
především pokud jsou předkládány zprostředkovateli cizinců, kteří po výzvě správního orgánu
k doplnění žádosti toto doplnění cizincům dále účtují. Druhotným cílem této úpravy je tedy
i zamezení takovému neúčelnému jednání, které je na úkor zájmů cizinců.
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Důvod podle odstavce 2 písm. c) stanoví, že žádost je také nepřijatelná, pokud nebyla podána
na úředním tiskopisu. Povinnost podat žádost o udělení dlouhodobého víza na úředním
tiskopisu je stanovena v § 53 odst. 1 zákona o pobytu cizinců a povinnost podat žádost
o prodloužení platnosti dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto vízum v § 60
odst. 1 zákona o pobytu cizinců.
Důvod podle odstavce 2 písm. d) odpovídá i současné právní úpravě nepřípustnosti žádosti
o udělení dlouhodobého víza a je výrazem nedodržení povinnosti cizince poskytnout otisky
prstů nebo obrazový záznam.
Důvod podle odstavce 2 písm. e) se týká případů, kdy cizinec nesplní svou zákonem
stanovenou povinnost obstarat si na vlastní náklady v přiměřené lhůtě tlumočníka, ačkoli byl
o této povinnosti zastupitelským úřadem řádně poučen.
Odstavec 3 pak stanoví, v jakých případech zjišťuje nepřijatelnost žádosti zastupitelský úřad
a v jakých Ministerstvo vnitra, a dále postup v případě podání nepřijatelné žádosti. Pokud je
podána nepřijatelná žádost, nepovažuje se řízení o žádosti za zahájené a obdobně jako
v případě nesplnění povinnosti osobního podání žádosti se důvod nepřijatelnosti cizinci
písemně sdělí a vrátí se listiny, které byly součástí nepřijatelné žádosti. Z hlediska formy se
jedná opět o sdělení podle části čtvrté správního řádu. Cílem je tedy zakotvení efektivního
postupu správního orgánu pro vypořádání se se zjevnými vadami, jako je např. podání žádosti
na nepříslušném zastupitelském úřadu. Nejde však o zavedení postupu nepodléhajícího žádné
kontrole, důvody nepřijatelnosti jsou striktně vymezeny zákonem a proti tomuto postupu
správního orgánu je možné podat stížnost podle § 175 správního řádu.
Ve vztahu k žádostem, které mají být podle zákona podány osobně, ale žadatel je bez uvedení
důvodů osobně nepodá, (tzn. k žádostem, které nesplňují zákonem předepsanou formu podání,
a tedy vůbec nejsou podány) se stanoví, že se uplatní obdobný postup jako v případě
nepřijatelných žádostí – zastupitelský úřad nebo Ministerstvo vnitra cizinci písemně sdělí, že
žádost nebyla podána, učiní o tom usnesení do spisu a vrátí žadateli tiskopis žádosti, veškeré
předložené doklady a správní poplatek (pokud byl uhrazen).
- k § 169i
Ustanovení v odstavci 1 stanoví nástroj ke zvýšení efektivity správního orgánu, kterým je
odstranění formálního kroku spočívajícího v přerušení řízení, a to v případech, kdy není
podána bezvadná žádost a vyžaduje se vyzvání žadatele k odstranění vad. Automaticky neběží
lhůta pro vydání rozhodnutí, a to ode dne, kdy správní orgán učinil výzvu k odstranění vad
podání (žádosti nebo jejích náležitostí), do doby odstranění vytýkaných vad nebo marného
uplynutí správním orgánem stanovené lhůty, aniž by muselo dojít k formálnímu kroku
spočívajícímu v přerušení řízení usnesením. Tento krok je dle dosavadní obecné právní
úpravy a praxe činěn téměř ve všech případech a jeví se jako nadbytečný. Možnost takového
postupu je předvídána i unijním právem (viz např. čl. 5 odst. 4 směrnice 2011/98/EU).
Odstavec 2 je promítnutím skutečnosti, že v řízení o vydávání pobytových oprávnění je jako
správní orgán činný nezbytně i zastupitelský úřad, u něhož je žádost podávána, a má tedy
první možnost odstranit nedostatky podání (za předpokladu, že se nejedná o nepřijatelnou
žádost).
Odstavec 3 pak stanoví oprávnění zastupitelského úřadu učinit v rámci řízení i jiný než
písemný úkon, s čímž ostatně v zákonem stanovených případech počítá i § 15 odst. 1
správního řádu. I ve stávající praxi je řízení o udělení dlouhodobého víza z velké části vedeno
méně formálním způsobem, než je tomu v případě řízení o vydání povolení k pobytu, proto je
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žádoucí, aby byl tento způsob komunikace zákonem regulován a byl tak v daném řízení
považován za právně přijatelný. Pokud nejsou vady žádosti odstraněny na základě tímto
způsobem učiněné výzvy, zastupitelský úřad musí učinit výzvu písemně.
- k § 169j a 169k
Navrhované ustanovení obsahuje speciální právní úpravu, resp. oprávnění správního orgánu
vyslechnout účastníka řízení, neboť správní řád, s výjimkou sporného řízení, neupravuje
výslech účastníka, ale pouze výslech svědka. Výslech účastníka řízení je však v řízeních
týkajících se pobytových oprávnění nepostradatelnou součástí správního procesu, vzhledem
k tomu, že je třeba zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a na základě takto
zjištěných skutečností je třeba vyloučit možné obcházení zákona (např. uzavření účelového
sňatku). V souvislosti s tím se rovněž navrhuje výslovně stanovit, že na výslech účastníka
řízení se ustanovení správního řádu o důkazu svědeckou výpovědí použijí obdobně. Rovněž
se použije § 59 správního řádu o předvolání, toto ustanovení správního řádu však není
omezeno toliko na svědka či účastníka řízení, nýbrž se vztahuje na jakoukoli osobu, jejíž
osobní účast při úkonu v řízení je k provedení úkonu nutná.
Odstavec 3 navrhovaného ustanovení upravuje situace, kdy jsou prováděny výslechy dvou
účastníků řízení nebo účastníka řízení a svědka, které spolu souvisejí. Cílem tohoto opatření je
zejména efektivním způsobem vést správní řízení a předcházet obcházení zákona. Tato úprava
výslovně upravuje možnost správního orgánu vyslechnout tyto osoby současně nebo
bezprostředně po sobě, aniž by mohly využít práva na účast při výslechu toho druhého
a do doby provedení obou výslechů nemají ani právo nahlédnout do protokolu o výslechu
druhé vyslýchané osoby. Cílem je, aby v průběhu správního řízení nemohlo dojít
ke znehodnocení výslechu, jakožto mnohdy zcela zásadního a jedinečného zdroje informací
o skutečném stavu věci. Současně navrhovaná úprava počítá se situací, kdy se jedna z
předvolaných osob k výslechu nedostaví a zmaří tak účel souvisejícího výslechu – v takovém
případě je správní orgán oprávněn výslech neprovést ani s druhou osobou, která se k výslechu
dostavila, a předvolat obě osoby na jiný termín. Cílem je v tomto případě zamezit možnému
účelovému jednání spočívajícímu v tom, že se k výslechu, který měl být výslechem
souvisejícím, záměrně dostaví jen jedna z předvolaných osob.
Vzhledem k tomu, že autentická výpověď je vždy klíčová pro posouzení věci, zejména, aby se
předešlo možnému obcházení zákona, navrhuje se v § 169j odst. 4 upravit možnost zástupce
účastníka řízení nebo jiné osoby se k obsahu výslechu vyjádřit až po jeho skončení. Právo
vyjádřit se k obsahu výslechu a k obsahu protokolu má samozřejmě i účastník řízení. Případné
námitky je třeba do protokolu zaznamenat a reagovat na ně podle jejich obsahu (např. typicky
půjde o odstranění nesrovnalostí v tlumočení). Zároveň je nutné umožnit, aby byly vysvětleny
případné nepřesnosti a zkreslení, ke kterým by mohlo dojít.
V § 169j odst. 5 se pozitivně stanoví pravidlo, na kterém se již zásadně ustálila i judikatura
správních soudů, totiž že účastník řízení a svědek (popřípadě jiná osoba, která své právo
účastnit se výslechu odvozuje od vyslýchaných osob – typicky zmocněnec) nejsou oprávněni
pořizovat obrazový záznam výslechu nebo pohovoru. Toto pravidlo se samozřejmě uplatní
i v případech, kdy je výslech prováděn za použití videokonferenčního zařízení. Důvodem
normy je ochrana úředních osob provádějících výslech, jejich osobnostních práv
i bezpečnosti, stejně jako ochrana účelu výslechu před jeho zmařením.
S ohledem na potřebu pohovorů a výslechů již při podání žádosti je v § 169j odst. 6 speciálně
upravena možnost spojit výslech a pohovor již s podáním žádosti (zejména u žádostí
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podávaných na zastupitelských úřadech je taková praxe žádoucí a odpovídající i současné
právní úpravě pohovorů a neodporující již současné právní úpravě výslechů).
Podle § 169k odst. 1 bude v řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo
trvalému pobytu podané na zastupitelském úřadu zastupitelský úřad provádět nově nikoli
výslech, ale pohovor, a to ve stejné formě, jak je upraveno v § 57 odst. 2 zákona o pobytu
cizinců. O takovém pohovoru sepisuje zastupitelský úřad záznam, který je použitelným
důkazem v řízení.
Na základě § 169k odst. 2 se pak zastupitelskému úřadu přiznává oprávnění na žádost
Ministerstva vnitra vyslechnout i jiného účastníka řízení, např. cizince, se kterým je vedeno
řízení o zrušení povolení k pobytu, který momentálně pobývá v zahraničí. I dnes je na základě
dožádání Ministerstva vnitra takový výslech prováděn, nicméně navrhované ustanovení má
odstranit případné pochybnosti o tom, zda zastupitelský úřad může takový výslech provést.
k § 169l (výslech prováděný za použití videokonferenčního zařízení)
V návaznosti na návrh zavedení institutu „videokonferencí“ do řízení před správními soudy
(§ 172a), jsou upraveny také podmínky použití videokonferenčního zařízení při provádění
výslechu účastníka nebo svědka ve správních řízeních podle zákona o pobytu cizinců.
Videokonferenční zařízení je technické zařízení pro přenos obrazu nebo zvuku. Zákon
předpokládá možnost využít videokonferenční zařízení k provádění výslechu. Na rozdíl
od využití videokonferenčního zařízení k zajištění účasti cizince nebo jiné osoby u jednání
soudu (§ 172a) je v tomto případě využití videokonferenčního zařízení vázáno na provádění
jednoho konkrétního úkonu (provádění výslechu). Jednou z forem provádění výslechu je
právě výslech prováděný za využití technických prostředků (videokonferenčního zařízení).
Je proto zcela na úvaze správního orgánu, který výslech provádí, jakou formou provádění
výslechu zvolí a za jakých podmínek bude výslech prováděn. Vždy však musí být
respektovány zákonné mantinely.
Cílem tohoto ustanovení je zefektivnění činnosti správního orgánu. V praxi budou výslechy
za využití videokonferenčního zařízení prováděny především v případě, kdy se správní orgán
(oprávněná úřední osoba) a osoba, jejíž výslech má být prováděn, nacházejí v takové
vzdálenosti nebo na takovém místě, že se vzhledem k časové a ekonomické náročnosti jeví
provedení výslechu standardní formou (za současné fyzické přítomnosti obou stran) jako
neefektivní. Půjde zejména o případy, kdy se osoba, jejíž výslech má být prováděn, nachází
v zařízení pro zajištění cizinců, věznici, vazební věznici nebo v ústavu zabezpečovací
detence.
V žádném případě však využitím videokonferenčního zařízení nesmí být zkrácena procesní
práva osoby, která je vyslýchána. Zejména musí být umožněna přítomnost zástupce osoby,
jejíž výslech má být proveden, na místě, kde se tato osoba fyzicky nachází. Vyslýchaná osoba
bude před provedením výslechu za použití videokonferenčního zařízení poučena o způsobu
provádění výslechu za využití videokonferenčního zařízení. Bude také oprávněna v průběhu
výslechu uplatňovat námitky proti kvalitě obrazového nebo zvukového přenosu.
Odmítnutí výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení se považuje za odmítnutí
výpovědi. O této skutečnosti však správní orgán vyslýchanou osobu předem poučí.
Dále se upravují práva a povinnosti vyslýchajícího a vyslýchané osoby, která se vážou
k specifickým okolnostem zajišťování účasti vyslýchaného u výslechu prostřednictvím
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videokonferenčního zařízení. Cílem této úpravy je zajistit hladký průběh celého výslechu
a reagovat tak na situace, které se mohou v praxi vyskytnout.
Pomocí videokonferenčního zařízení se může provádění výslechu zúčastnit i tlumočník.
- k § 169m a § 172 odst. 8
Podle článku 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, je základní
povinností státu zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích
demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot. Tento závazek státu
představuje mj. neopominutelný korektiv zákonodárce při přijímání zejména těch zákonů,
jejichž aplikace má výrazné bezpečnostní aspekty. Cílem zákonodárce musí být taková právní
úprava, která orgánům veřejné moci umožní plnit své úkoly v maximálním rozsahu
v demokratickém právním státě přípustném, a to jak v jednotlivých případech (tím, že bude
mít rozhodující správní orgán k dispozici relevantní informace), tak v komplexu jejich
činností (tím, že použití takových informací nebude znamenat jiné – další – ohrožení
bezpečnosti). To ovšem může být v některých konkrétních případech řízení ve věci podle
zákona o pobytu cizinců spojeno s nutností omezení některého procesního práva cizince.
Posouzení proporcionality omezení takového práva cizince a práva obyvatel České republiky
(potažmo schengenského prostoru) na poskytování bezpečnosti ze strany státu musí být
orgánem veřejné moci prováděno vždy s maximálním úsilím. Návrhu právní úpravy
předcházelo důkladné posouzení souladu navrhovaného řešení s ústavním pořádkem
i mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána (především s Úmluvou
o ochraně lidských práv a základních svobod). Teze, podle které v případech, kdy je velmi
zřetelný bezpečnostní zájem státu, přichází v úvahu, aby nebyly uplatněny všechny běžné
procesní záruky spravedlivého procesu (zejm. právo vyjádřit se ke všem prováděným
důkazům stanovené v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), byla recentně
posuzována jak Ústavním soudem (mj. v usnesení sp. zn. III. ÚS 3044/10 ze dne 18.11.2010),
tak Evropským soudem pro lidská práva (ve věci Regner proti České republice; rozsudkem
ze dne 26. listopadu, který se týká téže věci jako bezprostředně výše citované usnesení
Ústavního soudu), přičemž oba dospěly k závěru, že je tato teze správná.3 Z nálezu Ústavního
soudu sp. zn. II. ÚS 377/04 lze dovodit, že podmínkou omezení těchto procesních práv je,
že zákonodárce umožní „zákonnou formou realizaci přiměřených záruk na ochranu soudem,
byť na ochranu i značně zvláštní a diferencovanou“. Preferenci ochrany základních
bezpečnostních zájmů České republiky ještě umocňuje ustálená judikatura Ústavního soudu,
podle které cizinec nemá ústavně zaručené subjektivní právo na pobyt na území České
republiky.
Ustanovení odstavce 1 navazuje na § 17 odst. 3 správního řádu, podle kterého – stanoví-li tak
zvláštní zákon – se část písemností uchovává odděleně mimo spis. Cílem tohoto ustanovení je
toliko zavedení speciální právní úpravy správním řádem předvídané (obdobně jako je tomu
např. v zákoně č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů, v zákoně č. 38/1994, o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění
pozdějších předpisů, apod.). Úprava jednoznačně nastavuje způsob nakládání s utajovanými
informacemi v řízení tak, aby byla zajištěna jejich lepší ochrana, a ve svém důsledku tak

3

Oba tyto soudy (stejně jako předtím Nejvyšší správní soud a Městský soud v Praze) schválily postup podle
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších
předpisů, který je koncipován obdobně jako nyní navrhovaná úprava.
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i lepší ochrana zdrojů informací. To ovšem není nutně spojeno s omezením práv účastníka
řízení.
Účastník řízení má být v maximální možné míře seznámen s důvody rozhodnutí při současné
maximální možné ochraně utajovaných informací.
Správní řád konstruuje nemožnost nahlížení do písemnosti vedené mimo spis (účastník řízení
má právo toliko nahlížet do spisu). Přitom ale stále platí obecné ustanovení § 36 odst. 3
správního řádu (ve znění novely navrhované ve sněmovním tisku 929), podle kterého musí
být účastníkům řízení, o jejichž právním nároku se v řízení rozhoduje, před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, to však pouze
v podobě, která nezmaří účel utajení těchto podkladů. Ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu
(ve znění novely navrhované ve sněmovním tisku 929) dále stanoví, že pokud se nerozhoduje
v řízení o právním nároku účastníka, není takový účastník oprávněn seznámit se s podklady
rozhodnutí, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 správního řádu uchovávány odděleně mimo
spis.
Podle navrženého odstavce 2 se stanoví, že podklady, které jsou utajovanou informací, mají
být v odůvodnění rozhodnutí identifikovány, a to zejména s ohledem na potenciálně
navazující přezkum rozhodnutí (identifikace podkladu musí být provedena tak, aby ani ta
nemohla způsobit újmu České republice). Současně má být rozhodnutí odůvodněno v rozsahu
všech relevantních neutajovaných informací.
Oproti odstavci 2 má být v odstavci 3 přímo zákonem vedena distinkce mezi podklady
rozhodnutí, které jsou toliko utajovanou informací, a podklady, které jsou rovněž utajovanou
informací, správní orgán je má k dispozici od policie nebo zpravodajských služeb České
republiky (tedy bezpečnostních složek, jejichž zákonným posláním je ochrana bezpečnosti
České republiky) a tyto podklady (resp. informace nebo stanovisko) svědčí o těch
nejzávažnějších ohroženích pro Českou republiku. V takovém případě se, stejně jako je tomu
v platné právní úpravě rozhodování o udělení státního občanství, v odůvodnění rozhodnutí
podle zákona o pobytu cizinců nebo v informaci o důvodech neudělení víza pouze
poznamená, že důvodem takového rozhodnutí nebo neudělení víza je ohrožení bezpečnosti
státu. Uvedený postup slouží výlučně ochraně základních bezpečnostních zájmů státu a jako
takový představuje legitimní a přiměřené omezení; nelze připustit, aby se cizinec, jehož
působení ohrožuje základní bezpečnostní zájmy státu, mohl seznámit s obsahem stanoviska
nebo informace policie nebo zpravodajské služby, když by takový postup mohl vážně ohrozit
operativně pátrací úkony policie a zpravodajských služeb a v důsledku i lidské životy.
Z hlediska ochrany uvedených zájmů nelze stanoviska policie nebo zpravodajské služby,
resp. informace v těchto stanoviscích uvedené, v řízení detailně zmiňovat nebo odkazovat
na tyto informace v odůvodněních rozhodnutí nebo důvodech neudělení víza, neboť uvedení
takových skutečností v odůvodnění rozhodnutí (nebo v informaci o neudělení víza) by mělo
za následek prozrazení utajovaných informací, jež jsou v těchto stanoviscích obsaženy, což by
bylo z hlediska bezpečnosti státu krajně nežádoucí. Ovšem i proti těmto rozhodnutím se lze
odvolat, a tak nepřichází v úvahu libovůle rozhodujícího správního orgánu. Správní orgán
může v těchto případech rozhodnout o vyloučení odkladného účinku odvolání podle § 85
správního řádu – za splnění podmínek ve správním řádu uvedených (z důvodů podle § 85
odst. 2 správního řádu a odůvodněním podle § 85 odst. 4 správního řádu). Pokud správní
orgán rozhodne o vyloučení odkladného účinku, doručením rozhodnutí zaniknou ze zákona
současně také oprávnění k pobytu podle § 47 odst. 4 nebo 6, podle § 60 odst. 4 nebo podle
§ 87y.
Pokud se jedná o žalobu podanou proti rozhodnutí ve věci podle zákona o pobytu cizinců,
může soud na základě navrhovaného ustanovení § 172 odst. 8 rozhodnout o tom, že účastníku
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řízení nebo jeho zástupci sdělí nezbytnou část obsahu utajované informace, pokud na základě
jím provedeného přezkumu zjistí, že tím nemůže být způsobena újma zájmům České
republiky, výslovně ohrožení bezpečnosti státu, jeho svrchovanosti, územní celistvosti,
demokratických základů, životů nebo zdraví osob nebo činnosti zpravodajských služeb České
republiky nebo policie. Pro toto rozhodnutí je soud povinen si dopředu vyžádat vyjádření
orgánu, o jehož stanovisko či informaci se jedná. Je zřejmé, že nelze nikterak zasahovat
do nezávislosti soudní moci, soud by však vyjádření příslušného orgánu vydávajícího
stanovisko měl vzít při svém rozhodování v potaz, s ohledem na důsledky, které by
zpřístupněním informace nebo stanoviska mohly nastat, zejména pokud by takový postup
mohl vážně ohrozit operativně pátrací úkony policie nebo zpravodajských služeb, potažmo
i život nebo zdraví osob. Rozhodne-li předseda senátu o sdělení nezbytné části obsahu
stanoviska nebo informace, ustanovení § 45 odst. 6 soudního řádu správního se použije
obdobně, tj. je třeba řádně poučit osobu, která se s příslušnými utajovanými informacemi
bude seznamovat. Nutnost úpravy, která soudu umožní přezkoumat nejen otázku zákonnosti
rozhodnutí zakládajícího se na informaci, která účastníku řízení nebyla zpřístupněna, ale též
samotnou otázku zpřístupnění či nezpřístupnění stanoviska či informace, vychází zejména
z rozsudku Soudního dvora Evropské unie (velkého senátu) ze dne 4. června 2013, ve věci
C-300/11, jejímž předmětem byla žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku
267 Smlouvy o fungování EU, podaná rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales)
(Civil Division) (Spojené království) ze dne 19. května 2011, došlým Soudnímu dvoru dne
17. června 2011, v řízení ZZ proti Secretary of State for the Home Department.
- k § 169n
Oproti informacím, které jsou předmětem navrhovaného § 169m, navrhované ustanovení
nepočítá s tím, že by informace poskytované zastupitelským úřadem mohly být podkladem
pro vydání rozhodnutí v řízeních o žádostech o vydání povolení k dlouhodobému nebo
trvalému pobytu podaných na zastupitelském úřadu. Informace a poznatky zastupitelského
úřadu získané v zahraničí se vedou odděleně mimo spis a nejsou zpřístupňovány cizinci ani
jeho zástupci. Obdobně jako v případě informací bezpečnostních složek i informace
poskytované zastupitelským úřadem jsou citlivé povahy. Nezřídka se vyjadřují k různým
aspektům situace ve státě, kde zastupitelský úřad působí a reprezentuje Českou republiku
a mohou být zásadní pro bilaterální vzájemné vztahy. Jejich zpřístupnění by tak mohlo ohrozit
zahraničně politické zájmy země a není žádoucí ani z bezpečnostních důvodů vzhledem
k tomu, že v zemích, kde zastupitelské úřady působí, je mnohdy ohrožena bezpečnost, život
nebo zdraví pracovníků těchto úřadů a jejich rodinných příslušníků, kterým za situace, kdy
pobývají na území cizího státu, nemůže být ani poskytnuta ochrana ze strany bezpečnostních
složek České republiky.
Informace poskytnuté zastupitelským úřadem nemohou být samy o sobě důvodem
pro zamítnutí žádosti. Tyto informace jsou však důležitou součástí řízení o žádosti zejména
s ohledem na to, že mohou zásadním způsobem indikovat, jaké další dokazování má správní
orgán provést, tak aby zjistil všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu.
- k § 169o
Navrhované ustanovení vychází ze stávajícího ustanovení týkajícího se závazných stanovisek
Úřadu práce České republiky. Ustanovení je nutným předpokladem realizace řádného
prodlužování platnosti zaměstnaneckých karet. Závazné stanovisko Úřadu práce je zásadním
pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty nebo pro vydání zaměstnanecké karty podle
§ 42g odst. 6 zákona o pobytu cizinců a souvisí s potřebou ochrany trhu práce České
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republiky. Z hlediska komplexnosti navrhované úpravy je tato úprava zapracována do nového
samostatného ustanovení.
- k § 169p
Navrhované ustanovení v odstavci 1 zavádí specialitu ve vztahu k realizaci práva žadatele,
který podal žádost na zastupitelském úřadu, na nahlížení do spisu. Primárně má být nahlíženo
do spisu u toho správního orgánu, který má předmětný spis u sebe (tzn. u Ministerstva vnitra).
V případech, kdy cizinec hodlá své právo na nahlížení do spisu uplatnit, ale nemůže tak učinit
na území České republiky u Ministerstva vnitra (protože cizinec nemá na území žádného
zmocněnce a sám pobývá v cizině), Ministerstvo vnitra zašle zastupitelskému úřadu
k nahlížení žadatelem toliko kopii spisu, popř. jeho části. Tuto kopii může zastupitelský úřad
cizinci případně i ponechat.
Odstavec 2 upřesňuje postup správního orgánu při realizaci práva žadatele na vyjádření
k podkladům pro vydání rozhodnutí v případě žádosti podané na zastupitelském úřadu.
Vzhledem k tomu, že se jedná především o možnost vyjádřit se k obsahu podkladů
rozhodnutí, stanoví se povinnost správního orgánu informovat cizince o tom, z jakých
podkladů bude správní orgán při svém rozhodování vycházet a jaký je jejich podstatný obsah.
Tento postup je stanoven pro žádosti podané na zastupitelském úřadě, neboť v případě žádostí
podaných na území může žadatel jednoduše využívat možnosti nahlédnutí do podkladů.
Naproti tomu u žádostí podávaných na zastupitelských úřadech je značně neefektivní zasílat
zastupitelskému úřadu vždy celý spis, neboť by to řízení neúměrně prodlužovalo. Tímto
postupem nedochází k derogaci práva žadatele nahlížet do spisu. Pokud bude žadatel chtít
tohoto práva využít, bude to možné – stejně jako v případě nahlížení do spisu bude žadateli
zpřístupněna kopie spisu, popř. jeho části. O tomto právu se účastník řízení poučuje v souladu
s § 4 odst. 2 správního řádu.
- k § 169q
Navrhované ustanovení zavádí povinnost správního orgánu dát policii podnět k zahájení
řízení o správním vyhoštění v případě, že řízení o žádosti o vydání nebo prodloužení
oprávnění k pobytu na území nebo řízení ve věci zrušení platnosti oprávnění k pobytu
na území, vyjdou-li najevo skutečnosti, o nichž se lze důvodně domnívat, že by mohly být
důvodem pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění cizince. Cílem ustanovení je tedy
zvýšení efektivity řízení v případech, kdy existuje zájem státu na ukončení pobytu cizince
na území. Není totiž účelné, aby byla vedena dvě řízení (včetně navazujících řízení
odvolacích a soudních), je-li důvodné se domnívat, že je dán důvod pro rozhodnutí
o správním vyhoštění cizince. Policie je povinna bez zbytečného odkladu poté, co obdrží
uvedený podnět, ministerstvo vyrozumět o tom, zda řízení o správním vyhoštění bylo
zahájeno a bylo-li zahájeno, jak bylo ve věci rozhodnuto.
Pokud dojde k vyhoštění cizince, zaniká tím jeho oprávnění k pobytu ze zákona, aniž by
o tom bylo vedeno další řízení. Řízení již zahájené u ministerstva se zastaví ze zákona
na základě nově navrhovaného ustanovení týkajícího se zastavení řízení. Tímto opatřením se
tedy zjednodušuje řízení v případech, kdy je důvod pro ukončení pobytu cizince natolik
zásadní, že je zároveň důvodem k vyhoštění cizince. Naproti tomu, pokud policie zjistí, že
nelze rozhodnout o správním vyhoštění cizince, ministerstvo standardně dokončí jím zahájené
řízení. Tato skutečnost nevylučuje případné pozdější rozhodnutí o zamítnutí žádosti nebo
o zrušení povolení k pobytu cizince, bude-li s ohledem na závažnost důvodů pro toto
rozhodnutí takový závěr odůvodněn, a to i přestože zjištěné skutečnosti nebyly dostačující
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pro rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, které by pro cizince znamenalo citelnější
a závažnější následek.
- k § 169r
V souladu s § 66 odst. 1 písm. h) správního řádu (řízení o žádosti správní orgán usnesením
zastaví z dalších důvodů stanovených zákonem) se v odstavci 1 upravuje řada speciálních
důvodů pro zastavení řízení o žádosti. V rámci dosavadní praxe vyšlo najevo, že řadu situací,
které se v řízení objevují, není možné efektivně řešit podle obecné právní úpravy. Většina
z písmen navrhovaného ustanovení je však převzata ze stávajícího znění § 169 odst. 8 zákona
o pobytu cizinců.
Novým důvodem pro zastavení řízení oproti stávající úpravě je písmeno k). Zde se stanoví
procesní důsledek pro případy, kdy cizinec, ač veden snahou o využití svého práva
na tlumočníka, nesplní základní povinnost s tímto jeho právem úzce související, a to že si
navzdory poučení správního orgánu ve lhůtě stanovené správním orgánem neobstará na své
náklady tlumočníka splňujícího zákonem stanovené podmínky. Jiným způsobem nelze dnes
nesplnění této procesní povinnosti postihnout a správnímu orgánu pak v řadě případů
nezbývá, než rezignovat na povinnost stanovenou žadateli ve správním řádu a ustanovit
cizinci tlumočníka na své náklady, které jsou následně složitě a neefektivně na cizinci
vymáhány prostřednictvím uložení povinnosti podle § 79 správního řádu.
Okruh důvodů pro zastavení řízení se dále nově [v písmeni l)] rozšiřuje o případy, kdy cizinec
podal na území žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, ač k tomu
nebyl podle § 42k odst. 3 oprávněn. Toto omezení působnosti úpravy povolení
pro vnitropodnikově převedené zaměstnance je stanoveno v čl. 2 odst. 2 směrnice
2014/66/EU.
Oproti důvodům uvedeným v odstavci 1 se důvody uvedené v odstavci 2 uplatní automaticky
a k zastavení řízení dojde ze zákona, jakmile nastane skutečnost v tomto ustanovení uvedená.
Jde v zásadě o důvody, u nichž nelze předpokládat zásah do právního postavení cizince.
Je tedy např. nadbytečné vést řízení o žádosti o vydání nebo prodloužení jiného pobytového
oprávnění, když cizinci bylo vydáno povolení k trvalému pobytu, které je nejvyšším
pobytovým statusem, nebo stane-li se cizinec občanem České republiky anebo v některých
případech občanem Evropské unie. Rovněž se ze zákona zastaví řízení o žádosti o vydání
nebo prodloužení pobytového oprávnění cizinci, kterému byl v průběhu tohoto řízení
pravomocně uložen trest soudního vyhoštění nebo v případě, že se rozhodnutí o jeho
správním vyhoštění stalo vykonatelným. Tyto důvody vedou automaticky ze zákona k zániku
platnosti všech pobytových oprávnění cizince a stejným způsobem je tedy třeba procesně
vyřešit i probíhající řízení o žádosti tohoto cizince, kdy už není účelné o této žádosti dále
rozhodovat. Cílem je co nejrychlejší ukončení řízení i pobytu cizince na území. Odstavec 3
potom stanoví, že o skutečnosti, kterou je zastavení řízení ze zákona, se vydá usnesení, které
se pouze poznamenává do spisu a žadatel se o něm vyrozumí.
V odstavci 4 se navrhuje vymezit případy, kdy zastupitelský úřad zastaví řízení o žádosti
o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho platnosti, o žádosti
o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, o žádosti o vydání povolení
k přechodnému pobytu a o žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu.
Důvod podle odstavce 4 písm. a) je výrazem nedodržení zákonné písemné formy žádosti
– tedy formy úředního tiskopisu.
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Důvod podle odstavce 4 písm. b) by měl zefektivnit postup v případě řízení o žádostech, která
jsou podmíněna správním poplatkem za přijetí žádosti a cizinec tento správní poplatek
nezaplatí.
Důvod podle odstavce 4 písm. c) se uplatní toliko v případech žádostí o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podaných na zastupitelském úřadu a týká se případů,
kdy cizinec nepředloží některou ze stanovených náležitostí, resp. nepředloží kompletní
náležitosti (např. nepředloží žádný doklad o prostředcích k pobytu, doklad obdobný výpisu
z evidence rejstříku trestů apod.). Pokud náležitosti doloží, ale tyto náležitosti, resp. některá
z nich, budou mít vady, musí již správní orgán žadatele vyzvat k odstranění vad.
Důvod podle odstavce 4 písm. d) upravuje zastavení řízení v případě podání žádosti o vydání
potvrzení o přechodném pobytu na území občanem Evropské unie nebo žádosti o vydání
povolení k přechodnému pobytu na zastupitelském úřadu. Oba instituty jsou svázány
s pobytem cizince na území. Nelze tedy vydat potvrzení o přechodném pobytu na území
občanovi Evropské unie, který na území České republiky nepobývá. Stejně tak rodinný
příslušník občana Evropské unie, který by podal žádost o vydání povolení k přechodnému
pobytu, aniž by doprovázel nebo následoval občana Evropské unie na území, nemůže být se
svou žádostí úspěšný, neboť sama směrnice 2004/38/ES počítá s tím, že rodinný příslušník
nejdříve vstoupí na území hostitelského členského státu a následně podává žádost
o pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud zde bude pobývat déle
než 3 měsíce.
Podle odstavce 5 ministerstvo zastaví vyjmenovaná řízení o žádosti v případě, že žádost
podaná na území není podána v zákonem stanovené formě – na úředním tiskopisu. V těchto
případech se ve vztahu k pobytu cizince neuplatní tzv. fikce platnosti pobytového oprávnění
upravená v § 47 odst. 4 a 6 zákona o pobytu cizinců.
- k § 169s
Jedná se o zachování platné právní úpravy odložení věci, pokud je podána žádost o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území a tato žádost není opatřena
potvrzením orgánu činného v trestním řízení o splnění podmínek podle § 42e odst. 1 zákona
o pobytu cizinců (v současnosti § 169 odst. 13 zákona o pobytu cizinců ve znění novely
provedené zákonem č. 314/2015 Sb.).
- k § 169t
Navrhované ustanovení § 169t v zásadě přejímá existující úpravu lhůt pro vydání rozhodnutí.
Stejně jako doposud platí, že se vedle této úpravy lhůt pro vydání rozhodnutí, nadále uplatní
§ 71 odst. 3 až 5, protože tato ustanovení nejsou speciální úpravou zákona o pobytu cizinců
dotčena. Mimo jiné tedy platí, že nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník řízení,
který jej způsobil, např. svou nečinností.
Ve většině případů se zde jedná o úpravu speciálních lhůt pro vyřízení žádostí,
resp. pro vydání rozhodnutí. Stávající úprava lhůt je zachována a není tedy nijak podstatně
zasahováno do současného stavu. Výjimkou je doplnění speciální lhůty pro vyřízení žádosti
o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání v § 169t odst. 2.
Navrhuje se, aby žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání
byla vyřízena ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti, tedy ve lhůtě kratší, než je 90denní
lhůta pro vyřízení standardních žádostí o dlouhodobá víza. Při rozhodování o vydání
souvisejícího povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, které je
jednou z podmínek pro udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, se
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vychází ze správního řádu (jedná se tedy v zásadě o 30denní lhůtu, pokud není třeba nařídit
další jednání nebo šetření apod.). Mělo by tak být vyhověno požadavku stanovenému v čl. 18
odst. 1 směrnice 2014/36/EU, tedy aby bylo o žádosti o „povolení za účelem sezónní práce“
rozhodnuto nejpozději do 90 dnů od dne podání úplné žádosti.
Odstavec 1 přejímá úpravu dnes obsaženou v § 170 odst. 3 zákona o pobytu cizinců. Zároveň
je tento odstavec doplněn a upřesněn tak, aby byl zřejmý postup v případě, kdy je
ve výjimečných případech tato lhůta prodloužena na základě přímo použitelného předpisu
EU, kterým je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července
2009 o kodexu Společenství o vízech (viz čl. 23). Vzhledem k tomu, že směrnice 2004/38/ES
je ve vztahu k vízovému kodexu zvláštním právním předpisem (viz např. čl. 5 odst. 2
směrnice, kde se stanoví, že víza se rodinným příslušníkům udělují v nejkratší možné lhůtě a
zrychleným postupem), měly by být případy, kdy je doba zpracování žádosti o vízum podané
rodinným příslušníkem občana EU delší než zákonem stanovená 14denní lhůta, výjimečné a
zpracování žádosti v této delší lhůtě by mělo být vždy řádně zdůvodněno. Zastupitelský úřad
proto písemně informuje žadatele o prodloužení lhůty pro udělení víza a o předpokládaném
termínu rozhodnutí o jeho žádosti. Písemnou informací se rozumí i její zaslání elektronickou
formou, přičemž o prodloužení lhůty se nevydává usnesení.
V odstavci 6 písmeno a) jsou upraveny speciální lhůty pro vyřízení žádostí, resp. vydání
rozhodnutí v případě žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu. Nově se zde v bodě 3
stanovuje lhůta pro vyřízení žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
společného soužití rodiny s držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie. Lhůta
pro vydání rozhodnutí byla v těchto případech stanovena na 90 dnů ode dne podání žádosti,
což koresponduje s ustanovením článku 19 odst. 4 směrnice 2014/66/EU.
Nově se stanoví i lhůta pro vyřízení žádostí o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny s držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování, a to v délce 90 dnů. Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování se
vydává cizincům, kteří hodlají na území České republiky uskutečnit tzv. významnou investici,
a poskytuje jim určitá zvýhodnění oproti standardnímu pobytovému oprávnění za účelem
podnikání, vzhledem k tomu, že se jedná o nástroj na podporu ekonomické migrace, která by
měla být pro Českou republiku přínosem. Jedním z takových zvýhodnění jsou i příznivé
podmínky pro sloučení rodiny, v tomto případě nastavení kratší než standardní lhůty
pro rozhodnutí o žádosti rodinného příslušníka investora o sloučení rodiny na území. Příznivé
podmínky pro sloučení rodiny je Česká republika podle směrnice 2009/50/ES zavázána
poskytnout i držitelům modré karty (viz recitál 23 a čl. 15 směrnice), proto se zároveň s touto
úpravou zkracuje i lhůta pro vyřízení žádostí o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny s držiteli modré karty na území (ze 180 na 90 dnů).
V písm. b) se stanoví lhůta pro rozhodnutí o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování, a to na 30 dní ode dne podání žádosti (ve zvlášť složitých případech ji
lze prodloužit na 60 dnů), která je tedy podstatně kratší než 90denní lhůta pro rozhodnutí
o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání. Vychází se z toho, že žádosti o toto
pobytové oprávnění nebudou tak početné, jako je tomu v případě víz za účelem podnikání,
a že tedy budou možné o nich rozhodovat v takto krátké lhůtě. Jedná se opět o jedno ze
zvýhodnění pro žadatele o toto povolení.
Dále se nově v písmenu e) upravuje lhůta pro vydání rozhodnutí v případě žádosti o vydání
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie. Také tato lhůta byla v souladu se směrnicí
2014/66/EU (článek 15 odst. 1) stanovena na 90 dnů.
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Ve všech ostatních případech uvedených v odstavci 6 zůstávají nadále zachovány stávající
lhůty pro vydání rozhodnutí. V zájmu větší přehlednosti zákona jsou nyní lhůty pro vydání
rozhodnutí seřazeny dle jednotlivých druhů pobytových oprávnění.
Pokud jde o odstavce 7 až 10, zásadně je převzata úprava provedená do zákona o pobytu
cizinců zákonem č. 314/2015 Sb., která řešila situace, kdy po vydání rozhodnutí vyjdou
najevo nové skutečnosti, které by jinak byly důvodem zamítnutí žádosti. Speciální postup
dříve (tedy před novelizací provedenou zákonem č. 314/2015 Sb.) upravený v § 169 odst. 10
se však vztahoval pouze na žádosti podané na zastupitelských úřadech. Současně s ohledem
na zásadní specifika správního řízení o oprávněních k pobytu, kdy není vydáváno písemné
vyhotovení rozhodnutí, ale je vydáván pouze doklad, nebylo v praxi zcela zřejmé, který
okamžik je třeba v rámci vydání pobytového oprávnění považovat za vydání rozhodnutí, a
tedy od kterého okamžiku, a zda vůbec, je možné postup dříve upravený použít. V souvislosti
se zavedením biometrických průkazů o povolení k pobytu současně dochází k situacím, kdy
správní orgán navenek vůči cizinci formou výzvy k pořízení biometrických údajů o povolení
k pobytu v zásadě deklaruje, že cizincově žádosti bude vyhověno, nicméně časový okamžik
mezi odesláním výzvy a konečným předáním průkazu o povolení k pobytu může činit i
několik týdnů, přičemž tato zcela zásadní změna nebyla v tomto ustanovení doposud
zohledněna. Navíc v rámci specifického řízení o vydání nebo prodloužení pobytového
oprávnění cizinců běžně nastávají situace, které i po zaslání výzvy k pořízení biometrických
údajů nebo po vyznačení víza za účelem převzetí povolení k pobytu není možné přehlížet, a je
třeba se s nimi ještě v tomtéž řízení vypořádat. Současně dochází k situacím, kdy i po zaslání
výzvy k pořízení biometrických údajů nebo po vyznačení víza za účelem převzetí povolení k
pobytu dojde k procesní nesoučinnosti cizince, na kterou je poté třeba reagovat zastavením
řízení.
Jasně se tedy definuje okamžik, který se považuje za vydání rozhodnutí o vydání povolení
k pobytu nebo prodloužení jeho platnosti, a tímto okamžikem je předání průkazu o povolení
k pobytu, resp. předání rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu. Tento přesně
definovaný okamžik ve správním řízení je určen proto, aby nadále nevznikaly pochybnosti
o tom, kdy se kladné rozhodnutí považuje za vydané, přičemž se vychází z toho, že jde
o okamžik, kdy je s konečnou platností realizován pobyt žadatele. Před jeho realizací je však
třeba, aby cizinec splnil další procesní povinnosti, resp. vyvinul potřebnou součinnost
za účelem dokončení řízení (přijel na území, dostavil se k pořízení biometrických údajů
a následně na výzvu k převzetí průkazu, resp. k převzetí písemného vyhotovení rozhodnutí,
jde-li o povolení k trvalému pobytu), jinak bude řízení o jeho žádosti zastaveno, aniž by bylo
nutné zvažovat, zda již nedošlo k vydání rozhodnutí, neboť tento okamžik bude výslovně
určen zákonem (odstavec 7).
V odstavci 8 se navrhuje stanovit, že pokud Ministerstvo vnitra hodlá vyhovět žádosti cizince
o vydání vyjmenovaných pobytových oprávnění, odešle cizinci výzvu k poskytnutí údajů
nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, resp. výzvu k převzetí příslušného
dokladu. Tato výzva však není úkonem směřujícím k vydání rozhodnutí ve smyslu § 71 odst.
2 písm. a) správního řádu (kterou by bylo možno považovat za vydání rozhodnutí), protože
vydáním rozhodnutí se podle odstavce 7 rozumí až převzetí jmenovaných dokladů.
Odstavcem 9 se speciálně s ohledem na specifika vydávání rozhodnutí a vyřizování žádostí o
pobytová oprávnění stanoví stavění běhu lhůty pro vydání rozhodnutí, přičemž jsou
zohledněny situace, kdy správní orgán již prakticky dokončil řízení a vyzval cizince k nutné
součinnosti (např. aby se dostavil k pořízení údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení
k pobytu nebo aby se dostavil pro již vyrobený průkaz o povolení k pobytu apod.). Další
aktivita v určených dobách, kdy je lhůta stavěna, je již na cizinci a nelze správnímu orgánu
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přikládat k tíži, pokud se cizinec na základě řádně doručené výzvy nedostaví. Toto ustanovení
je důležité zejména s ohledem na možnost jasně posoudit případné žádosti o uplatnění
opatření proti nečinnosti nebo žaloby v tomto směru a souvisí též s jasnou definicí okamžiku
vydání rozhodnutí u kladně vyřízených žádostí. Nelze ale předpokládat, že by správní orgán
byl schopen např. u prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu ve 30 dnech
žádost posoudit a současně bez přerušení běhu lhůty v uvedených případech též pořídit
biometrické údaje a vydat průkaz o povolení k pobytu. To je vyloučeno již stávající úpravou,
která předpokládá, že cizinec je povinen převzít průkaz o povolení k pobytu do 60 dnů ode
dne pořízení biometrických údajů. Současně navrženou úpravou není nijak narušena možnost
ochrany před případnou nečinností správního orgánu, neboť pokud by např. v době
po odeslání výzvy k pořízení biometrických údajů a pořízení biometrických údajů došlo
k nečinnosti spočívající v tom, že by správní orgán nevyzval cizince k převzetí vyrobeného
průkazu o povolení k pobytu, potom by tato nečinnost mohla být řešena žádostí o uplatnění
opatření proti nečinnosti, případně žalobou u soudu. I tato zvláštní úprava je tedy plně
odůvodněná specifiky tzv. cizineckého správního řízení.
V odstavci 10 se stanoví, že pokud dojde v době od odeslání výzvy k poskytnutí údajů
nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, resp. výzvy k převzetí jmenovaných
dokladů, sdělí ministerstvo žadateli, že se odeslaná výzva stala bezpředmětnou. Ministerstvo
pak pokračuje v řízení, které směřuje k zamítnutí žádosti.
Odstavec 11 přejímá úpravu dosavadního § 169 odst. 4. Za účelem snížení administrativní
zátěže správního orgánu se však nově stanoví výjimka z povinnosti policie informovat
účastníka řízení o tom, že rozhodnutí o správním vyhoštění nebylo možné vydat ve lhůtě
7 dnů od zahájení řízení, a to pouze pro případ řízení vedeného policií poté, co bylo její
rozhodnutí zrušeno odvolacím orgánem nebo soudem.
V odstavcích 7 až 9 se rovněž zohledňují výše zdůvodněné změny provedené v reakci na nové
znění § 1 odst. 3 zákona o pobytu cizinců (viz např. § 87b odst. 4, § 87g odst. 8 atd.). Stejně
jako v těchto a dalších ustanoveních zákona upravujících pobytová oprávnění vydávaná
občanům EU a jejich rodinným příslušníkům se i zde reaguje na potřebu legislativně upravit
druhy dokladů, které budou vydávány občanům Švýcarska a států EHP a jejich rodinným
příslušníkům, na které se vztahuje právo volného pohybu rovnocenné takovému právu občanů
Evropské unie a jejich rodinných příslušníků.
- k § 170
Navrhované ustanovení § 170 je co do odstavců 1 až 4 pouze potvrzením stávající úpravy,
která upravuje speciálně stanovené lhůty pro podání odvolání, zejména proti rozhodnutí
o správním vyhoštění nebo povinnosti opustit území.
Tato ustanovení je ze systematického hlediska třeba nově zařadit, a to do nově znějícího
§ 170, kdy pravidla zakotvená ve stávajícím § 170 jsou přesunuta do jiných ustanovení.
Je také vhodnější, aby speciální ustanovení týkající se opravných prostředků byla upravena
v zákoně na jednom místě.
Novinkou navrhovaného ustanovení je pouze odstavec 5, podle kterého se v případě
vyloučení odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí, byla vydána na základě informace
nebo stanoviska policie nebo zpravodajské služby České republiky podle navrhovaného
ustanovení § 169m odst. 3, na základě nichž vyšlo najevo, že cizinec je ohrožením
pro bezpečnost státu. V těchto případech existuje zásadní zájem státu na tom, aby cizinec
na území České republiky nadále nepobýval. Pokud tedy správní orgán vyloučí odkladný
účinek odvolání proti takovému rozhodnutí, spolu s doručením rozhodnutí zaniká také
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oprávnění k pobytu na tzv. fikci platnosti pobytového oprávnění podle § 47 odst. 4 nebo 6,
podle § 60 odst. 4 nebo podle § 87y.Správní orgán může vyloučit odkladný účinek na základě
§ 85 správního řádu.
Nově se také doplňuje do odstavce 1 "průkaz o povolení k pobytu pro cizince", který bude
vydáván rodinným příslušníkům občanů Švýcarska a států EHP a namísto „průkazu
o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“ se ponechává pouze souhrnný „průkaz
o povolení k trvalému pobytu“, který bude nově vydáván jak občanům EU a jejich rodinným
příslušníkům, tak i občanům států EHP a Švýcarska a jejich rodinným příslušníkům. I zde se
tak promítají výše zdůvodněné změny provedené v reakci na nové znění § 1 odst. 3 zákona
o pobytu cizinců (viz např. § 87b odst. 4, § 87g odst. 8 atd.). Stejně jako v těchto a dalších
ustanoveních zákona upravujících pobytová oprávnění vydávaná občanům EU a jejich
rodinným příslušníkům se i zde reaguje na potřebu legislativně upravit druhy dokladů, které
budou vydávány občanům Švýcarska a států EHP a jejich rodinným příslušníkům, na které se
vztahuje právo volného pohybu rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie a jejich
rodinných příslušníků.
K bodu 198 – k § 170a odst. 6
Jedná se o legislativně technickou změnu, která má odstranit v dosavadním znění zákona
existující dvě poznámky č. 51 rozdílného obsahu. K uvedenému stavu došlo v souvislosti
s novelou zákona o pobytu cizinců provedenou zákonem č. 314/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony, kdy vedle již existující poznámky k ustanovení § 47 odst. 8 a § 87y
(vložené zákonem č. 204/2015 Sb.) byla do zákona zapracována poznámka stejného číselného
označení k § 170a odst. 6, ale zcela odlišného obsahu.
K bodům 199 a 200 – k § 171
S ohledem na nejasnosti spojené s výkladem ustanovení § 171 písm. a) zákona o pobytu
cizinců, které jsou zřejmé i z rozhodování Městského soudu v Praze, který v téže věci vydal
dvě odlišná rozhodnutí (viz usnesení ze dne 12.9.2014 č.j. 6 A 163/2014-16 a rozsudek ze dne
5.2.2015 č.j. 8 A 128/2013-28-31), je třeba výslovně stanovit, že ze soudního přezkumu jsou
vyloučena nejen rozhodnutí o neudělení víza, ale též rozhodnutí o žádosti o nové posouzení
důvodů neudělení víza. Totéž platí i pro rozhodnutí o odepření vstupu na území [§ 171
písm. b)].
Vyloučení soudního přezkumu u stanoveného okruhu rozhodnutí je v souladu s čl. 36 Listiny
základních práv a svobod, který zákaz vyloučení soudního přezkumu vztahuje pouze
k základním právům a svobodám stanoveným Listinou.
Jak bylo uvedeno výše, i v těchto případech se uplatní správní přezkum (u Komise
pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců). Vyloučení soudního přezkumu u výše uvedeného
úzkého okruhu rozhodnutí tak neznamená, že by v těchto případech mohlo docházet k libovůli
správního orgánu při rozhodování.
K bodu 202 – k § 172a – zavedení možnosti využití videokonferencí v řízeních před soudy
Na základě připomínky Ministerstva spravedlnosti je navrhováno zavedení institutu tzv.
„videokonferencí“ v rámci soudního řízení správního v řízeních o žalobách proti
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rozhodnutím vydaným na základě zákona o pobytu cizinců resp. v řízeních o žalobách proti
rozhodnutím vydaným na základě zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
Navrhovaná změna zákona má primárně za cíl upravit stávající legislativu ve prospěch
účastníků řízení, zejména žalobců (tj. osob žádajících mezinárodní ochranu nebo osob,
na které se vztahuje zákon o pobytu cizinců). Navrhovaná právní úprava totiž zavádí
do soudního řízení správního možnost zajistit účast žalobce a jiných osob na jednání pomocí
videokonferenčního zařízení. To inter alia umožní, aby se rozhodování ve věcech cizineckých
a azylových vedlo rychle a efektivně.
Zavedení videokonferencí by v souvislosti s předpokládaným nárůstem věcí v této oblasti
mohlo významný způsobem přispět k zefektivnění a zrychlení daného řízení, bez toho aniž by
bylo nutné personálně posilovat správní soudy, což by si kladlo nemalé finanční nároky
na státní rozpočet.
Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že se prozatím nejeví jako vhodné upravit institut
videokonferencí v rámci soudního řádu správního. Takováto změna si totiž žádá důkladné
analýzy. Navíc není postaveno najisto, zdali by použití videokonferencí bylo smysluplné
i v jiných soudních řízeních správních, která se v drtivé většině odehrávají bez nařízení
jednání.
Možnost používat videokonference v rámci soudních řízení je obvyklá i v jiných členských
státech EU (např. ve Švédsku, Velké Británii, Rakousku atd.). V civilních přeshraničních
případech vyplývá pro členské státy EU přímo z unijního práva. V trestním řízení je
zakotvena v § 111a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších
předpisů. Jinak řečeno jedná se o etablovaný institut, jehož využití by v praxi nemělo činit
žádné potíže. Zavedení videokonferencí ve věcech azylového řízení a řízení ve věcech pobytu
cizinců nebrání ani unijní právo.
Co se praktické realizace týče, navrhované rozšíření využití videokonference by využilo
stávající kapacity krajských soudů, u kterých jsou již videokonference používány zejména
v rámci trestního řízení. Využití videokonferencí ve výše navrhovaném rozsahu by
předpokládalo vybavení zařízením pro videokonferenci vybraná zařízení (např. ZZC BěláJezová) a i dovybavení některých krajských soudů. Nicméně lze předpokládat rychlou
návratnost takovéto investice, a to díky ušetřeným nákladům na straně Ministerstva vnitra
a Policie České republiky za transport a doprovod účastníků řízení a jiných osob na jednání
soudu.
K souladu s ústavním pořádkem ČR
Videokonference mohou přispět k usnadnění a urychlení řízení, mohou též přinést úsporu
nákladů, především pokud jde o cestovní náhrady nebo náklady spojené s převozem účastníků
řízení. Provádění videokonferencí však nemůže být v rozporu s právem na spravedlivý proces.
Přísluší soudu ubezpečit se, že použití tohoto prostředku v každém konkrétním případě
sleduje nějaký legitimní cíl a že způsob jeho provedení je slučitelný s požadavky
na respektování práv podle čl. 6 EÚLP.
Z pohledu ústavně-právního jsou ve vztahu k použití videokonferencí v rámci soudního řízení
obzvláště důležité čl. 37 odst. 3 Listiny, podle něhož jsou si všichni účastníci v řízení rovni,
a čl. 38 odst. 2 Listiny, který stanoví, že "každý má právo, aby jeho věc byla projednána
veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem
prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem."
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Co se rovnosti účastníků řízení týče, tato navazuje na obecné pojetí rovnosti a zákazu
diskriminace. To předpokládá, že se subjekty práva má být zacházeno v zásadě stejně,
a pokud je již přikročeno k odlišnému zacházení, musí k tomu být objektivní a racionálně
ospravedlnitelný důvod. Rovnost v řízení je jednak samostatným principem, jednak se váže
k realizaci řady zásad spravedlivého procesu (například rovnost musí být zachována, pokud
jde o přístup k soudu, v právu na přístup k právní pomoci v řízení, pokud jde o navrhování
důkazů a jejich provádění atd.). Zásada rovnosti tak svým způsobem prostupuje celým
soudním řízením. Tento ústavní princip je následně rozvíjen v jednotlivých soudních
procesních řádech, přičemž obsah jejich jednotlivých ustanovení je v zásadě stejný: rovné
postavení účastníků spojuje s povinností soudu zajistit stejné možnosti uplatňování práv.
Ustanovení § 36 s. ř. s. hovoří o rovném postavení účastníků řízení, přičemž soud je povinen
jim poskytnout "stejné možnosti k uplatnění jejich práv a poskytnout jim poučení o jejich
procesních právech a povinnostech v rozsahu nezbytném pro to, aby v řízení neutrpěli újmu."
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že navrhovaná právní úprava nemůže nijak narušit výše
zmíněný princip rovnosti. Soud má totiž jednoznačnou povinnost poučit osobu, jejíž
přítomnost je zajišťována prostřednictvím videokonferenčního zařízení, jakož i ostatní
účastníky řízení, o způsobu zajišťování účasti na jednání prostřednictvím videokonferenčního
zařízení. Stejně tak musí být umožněna přítomnost zástupce v místě, odkud se zajišťuje
přítomnost účastníka řízení a je možné vznášet námitky proti kvalitě obrazového nebo
zvukového přenosu, přičemž o námitce soud rozhodne neprodleně. Je-li námitka důvodná,
učiní předseda senátu kroky k nápravě a není-li náprava možná, nebo je-li spojena se
značnými obtížemi, bude jednání odročeno. (K ověření, zda došlo ke snížení kvality přenosu
obrazu nebo zvuku v praxi využije v případě potřeby jiná komunikační zařízení.) Lze proto
uzavřít, že navrhovaná právní úprava obsahuje dostatečné záruky proti znevýhodnění jedné
ze stran sporu.
Rovněž je třeba zdůraznit, že videokonferenční zařízení je technické zařízení pro přenos
obrazu a zvuku. Videokonference jsou souborem interaktivních telekomunikačních
technologií, které umožňují simultánní vzájemnou komunikaci dvou nebo více míst
prostřednictvím obousměrných video a audio přenosů. Z výše uvedeného jednoznačně
vyplývá, že smyslem užití videokonferenčního zařízení je v prvé řadě zajištění přítomnosti u
jednání za situace, kdy se osoba, jejíž přítomnost je zajišťována, z různých důvodů nenachází
v místě konání jednání soudu. Dané osobě tudíž v souvislosti s užitím videokonferencí může
být právo na účast na jednání soudu odepíráno jen stěží. Právě naopak užití
videokonferenčního zařízení usnadňuje účast na jednání soudu, přičemž díky užitým
technologiím je tato účast ve všech ohledech srovnatelná s tím, jako kdyby se daná osoba
nacházela přímo v místě jednání soudu. Konečně je třeba zdůraznit, že pokud by snad nějaké
pochybnosti ohledně kvality přenosu obrazu nebo zvuku vyvstaly, je možno proti kvalitě
přenosu vznášet námitky.
Navrhuje se zavedení možnosti zajistit účast osoby u jednání soudu v řízení o žalobě proti
rozhodnutí vydanému podle zákona o pobytu cizinců prostřednictvím videokonferenčního
zařízení. Cílem tohoto ustanovení je zefektivnění činnosti správních soudů. Rozhodnutí, zda
v konkrétním případě bude videokonferenční zařízení využito, bude záviset na rozhodnutí
soudu. V žádném případě však využitím videokonferenčního zařízení nesmí být zkrácena
procesní práva osoby, jejíž účast u jednání soudu je zajišťována prostřednictvím
videokonferenčního zařízení (zejména musí být umožněna přítomnost zástupce této osoby
na místě, kdy se tato osoba fyzicky nachází).
Dále se upravují práva a povinnosti předsedy senátu a vzdálené osoby, které se vážou
k specifickým okolnostem zajišťování účasti vzdálené osoby u jednání soudu prostřednictvím
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videokonferenčního zařízení. Cílem této úpravy je zajistit hladký průběh celého jednání
a reagovat tak na situace, které se mohou v praxi vyskytnout.
Pomocí videokonferenčního zařízení může být zajištěna i přítomnost tlumočníka u jednání
soudu.
K bodu 204 - k § 176c odst. 2
Cílem změny v odstavci druhém je jasně stanovit, jaký druh nákladů je cizinec, který je
zajištěn z důvodu jeho předání podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
(tzv. dublinského nařízení), povinen uhradit a odstranit přetrvávající pochybnosti
o povinnostech dotčeného cizince. Explicitně se tedy stanoví, že do nákladů spojených se
zajištěním cizince podle předpisu Evropské unie se započítávají náklady související pouze se
samotným zajištěním v zařízení pro zajištění cizinců. Z čehož jasně vyplývá, že se
nezapočítávají náklady spojené se samotnou realizací transferu (přepravy) z území České
republiky. Typicky je tedy možné požadovat úhradu za služby spojené s pobytem v zařízení
pro zajištění cizinců, jako je stravné nebo ubytování. Úhradu nákladů spojených s vlastním
transferem, neboli přemístěním, do odpovědného členského státu, tedy např. cestovní výlohy,
jako jsou peněžní prostředky za letenky nebo autobusové jízdenky jak cizince, tak i například
eskorty, nelze po cizinci požadovat i s ohledem na ustanovení článku 30 odst. 1 dublinského
nařízení, které stanoví, který členský stát hradí náklady spojené s přemístěním cizince.
Je rovněž nutné dále uvést, že dublinské nařízení sice explicitně nedefinuje pojem přemístění
do odpovědného členského státu, nicméně z kontextu celého dublinského nařízení
a souvisejících předpisů, zejména pak z prováděcího nařízení Komise (ES) č. 1560/2003
a ze systematického a teleologického výkladu těchto předpisů je možné jednoznačně dovodit,
že přemístěním se rozumí akt vycestování cizince do odpovědného členského státu. Po cizinci
nelze tedy požadovat úhradu nákladů spojených s fyzickým vycestováním.
K bodu 205 – k 178e (bezdlužnost)
Stanoví se, kdo je podle zákona o pobytu cizinců považován za osobu bezdlužnou,
resp. za osobu nemající dluhy vůči státu. V dosavadní úpravě byla používána konstrukce,
na základě níž musel cizinec doložit příslušný doklad o tom, že nemá nedoplatky
u příslušných orgánů. Po doplnění zákona o novou úpravu karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování by
se však podmínka spočívající v bezdlužnosti objevovala opakovaně, proto bylo vhodnější
definovat tento institut uceleně na jednom místě a v příslušných ustanoveních zákona pouze
požadovat splnění této podmínky. Obdobně je pojem bezdlužnosti řešen např. v § 56 zákona
307/2013 Sb., o povinném značení lihu. Specifika navržené úpravy vycházejí ze zvláštní
úpravy účasti cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění a rovněž ze skutečnosti, že
ministerstvo nemá přímý přístup k takovým údajům, proto je třeba, aby cizinec doložil
příslušná potvrzení.
K bodu 206 – k § 180b odst. 2
Navrhuje se upravit znění § 180o odst. 2 ve vazbě na obsah ustanovení § 49 tak, aby
identifikační průkaz, který Ministerstvo zahraničních věcí vydává členům personálu
zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR
nebo jejich rodinným příslušníkům, nebyl pouze dokladem totožnosti, ale současně
i povolením k dlouhodobému pobytu vydávaným Ministerstvem zahraničních věcí.
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K bodu 207 – k § 181a
Vláda svým nařízením podrobněji rozvede podmínky pro vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem investování, pokud jde o otázku významné investice - stanoví konkrétní
nutnou výši investovaných peněžních prostředků a nutný počet vytvářených pracovních míst,
jakož i podíl, v jakém lze investování peněžních prostředků nahradit investováním jiného
majetku. Nařízením rovněž stanoví maximální počet statutárních orgánů, členů statutárních
orgánů nebo prokuristů obchodní korporace pro účely posouzení podstatného vlivu na její
podnikání a nejnižší podíl cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování jako společník obchodní korporace, v této obchodní korporaci.
Návrh nařízení vlády by mělo vládě předkládat Ministerstvo průmyslu a obchodu, neboť je
znalé prostředí v oblasti investování na území České republiky a zároveň je orgánem, který je
příslušným pro posouzení ekonomického nebo jiného významného přínosu pro Českou
republiku.
K čl. II. – Přechodná ustanovení
Navrhovaným ustanovením je zajištěna kontinuita zahájených řízení, která se dokončí podle
dosavadních předpisů.
V souvislosti s transpozicí směrnice 2014/36/EU a se zavedením víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání je třeba upravit i situace, které mohou nastat po účinnosti
tohoto zákona. Cizinci, kterým bylo vydáno povolení k zaměstnání podle § 96 zákona
o zaměstnanosti, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a na základě
toho jim byla vydána zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 3 zákona o pobytu cizinců,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou i po účinnosti tohoto
zákona žádat o prodloužení zaměstnanecké karty (bylo-li jim zároveň prodlouženo povolení
k zaměstnání). Řízení o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty i práva a povinnosti s ní
související se v tomto případě řídí podle zákona o pobytu cizinců, ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Bude se jednat o časově omezené případy, vzhledem
k tomu, že i podle dosavadní právní úpravy v § 96 zákona o zaměstnanosti je povolení
k zaměstnání vydáváno nejdéle na dobu 6 měsíců v kalendářním roce.
Přechodné ustanovení navrhované v bodě 3 souvisí se zrušením vydávání průkazu o povolení
k trvalému pobytu občana Evropské unie (viz návrh úpravy § 87r) a vydáváním průkazu
o povolení k pobytu pro cizince (viz návrh úpravy § 87o), které je důsledkem změny obsahu
§ 1 odst. 3 zákona. Jejich cílem je zajistit bezproblémový přechod na novou právní úpravu.
ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu
K bodu 1 – k § 26 odst. 6
Uvedená změna je transpozicí směrnice 2014/36/EU, podle níž má Česká republika zajistit,
aby se třetí strany, které mají podle vnitrostátního práva oprávněný zájem na dodržování této
směrnice a kterými jsou subjekty, jako jsou odbory nebo jiná sdružení, mohly se souhlasem
sezónního pracovníka jeho jménem, nebo na jeho podporu účastnit jakéhokoli správního nebo
občanskoprávního řízení, s výjimkou postupů a rozhodnutí týkajících se krátkodobých víz,
za účelem provádění směrnice 2014/36/EU, vzhledem k tomu, že tato směrnice se vztahuje
i na přímé pracovní vztahy mezi sezónními pracovníky a zaměstnavateli.
Zatímco navrhované ustanovení řeší možnost třetích stran, které mají podle vnitrostátního
práva oprávněný zájem na dodržování směrnice 2014/36/EU, účastnit se řízení jménem
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(v zastoupení) sezónního pracovníka, možnost jejich účasti na řízení na podporu sezónního
pracovníka vyplývá ze stávajícího znění § 93 občanského soudního řádu, který dává řízení
neúčastnícím se osobám možnost ovlivnit jeho průběh tím, že do něj vstoupí za účelem
podpory (pomoci) některé z procesních stran.
K bodu 2 – k § 26 odst. 7
Legislativně technická úprava související s výše uvedeným vložením nového odstavce 6.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o státním zastupitelství
Z dosud platné právní úpravy nevyplývá možnost opatřit si znalecký nebo tlumočnický úkon
potřebný pro výkon působnosti státního zastupitelství. Byť je potřeba vyžadování znaleckých
nebo tlumočnických úkonů v rámci mimotrestní působnosti státního zastupitelství prozatím
výrazně nižší než při výkonu působnosti státního zastupitelství v trestním řízení, je žádoucí
tuto možnost výslovně upravit (a to např. i ve vztahu k agendě žalob na ochranu veřejného
zájmu podle § 66 odst. 2 soudního řádu správního). Postup při přibírání znalce nebo
tlumočníka včetně rozhodování o odměně a náhradě nákladů spojených se znaleckým nebo
tlumočnickým úkonem se upravuje obdobně jako v trestním řádu. Tím samozřejmě není
dotčena možnost, aby odborná vyjádření poskytl státnímu zástupci přímo odborný
zaměstnanec státního zastupitelství.
Bez zajištění možnosti přibírat tlumočníky nebude možno dozor realizovat. Vzhledem k tomu,
že je nezbytné tuto možnost zajistit, je potřeba tak učinit právě v zákoně o státním
zastupitelství, nikoli v jiném právním předpisu. Úpravu je také třeba pojmout dostatečně
obecně.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Na základě implementace směrnic 2014/36/EU a 2014/66/EU bude rozšířen okruh
oprávněných osob ve vztahu k nároku na pohřebné, přídavek na dítě a rodičovský příspěvek
podle tohoto zákona.
Na pohřebné budou mít nárok cizinci, kterým bylo vydáno krátkodobé vízum za účelem
sezónního zaměstnání nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání
a cizinci, kterým byla vydána karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie, nebo jejich
rodinní příslušníci, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu a zároveň tito
rodinní příslušníci mají na území České republiky bydliště.
Jedná se o splnění požadavku implementace článku 23 odst. 1 písm. d) směrnice 2014/36/EU,
který se týká rovného zacházení v oblasti práva sociálního zabezpečení u sezónních
pracovníků definovaného nařízením č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního
zabezpečení. Při implementaci bylo využito možnosti vyloučit právo na rovné zacházení
v oblasti rodinných dávek (přídavek na dítě a rodičovský příspěvek), které je zakotveno
v článku 23 odst. 2 písm. i) směrnice 2014/36/EU, a to s ohledem na dočasnou povahu pobytu
sezónních pracovníků, proto sezónní pracovníci budou mít nárok jen na pohřebné.
Dále se jedná o splnění požadavku implementace článku 18 odst. 2 písm. c) směrnice
2014/66/EU, který se týká rovného zacházení v oblasti práva sociálního zabezpečení
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definovaného nařízením č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a to
u osob převedených v rámci společnosti přijatých podle směrnice 2014/66/EU a jejich
rodinných příslušníků. Zároveň bylo využito možnosti omezit právo na rovnost zacházení
v oblasti rodinných dávek, které je zakotveno v článku 18 odst. 3 a to u osob, jimž bylo
povoleno pobývat a pracovat na území členského státu po dobu nepřesahující devět měsíců.
Na rodičovský příspěvek tak budou mít nárok osoby převedené v rámci společnosti podle
směrnice 2014/66/EU, kterým byla vydána alespoň na dobu devíti měsíců karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karta vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci, pokud jim
bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu a tito rodinní příslušníci mají na území České
republiky zároveň bydliště.
Na přídavek na dítě budou mít nárok nezaopatřené děti cizinců, kterým byla vydána alespoň
na dobu devíti měsíců karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie
za předpokladu, že těmto nezaopatřeným dětem a s nimi společně posuzovaným osobám bylo
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, a pokud tyto nezaopatřené děti a s nimi společně
posuzované osoby mají na území České republiky zároveň bydliště.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o azylu
K bodům 1 a 2 (§ 10 odst. 2 písm. a) a f))
V rozsahu údajů vyžadovaných od žadatele o udělení mezinárodní ochrany při poskytování
údajů k podané žádosti absentuje položka „pohlaví“, ač jde o důležitý údaj a ne vždy je zjevný
z ostatních údajů. Doplňují se rovněž údaje o manželovi nebo partnerovi, což jsou údaje
důležité pro případné sloučení rodiny.
K bodu 3 – k § 33a
Navrhuje se zavedení možnosti zajistit účast osoby u jednání soudu v řízení o žalobě proti
rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany, rozhodnutí o zajištění žadatele o udělení
mezinárodní ochrany podle § 46a a proti rozhodnutí o nepovolení vstupu na území podle § 73
prostřednictvím videokonferenčního zařízení. Cílem tohoto ustanovení je zefektivnění
činnosti správních soudů. Rozhodnutí, zda v konkrétním případě bude videokonferenční
zařízení využito, bude záviset na rozhodnutí soudu. V žádném případě však využitím
videokonferenčního zařízení nesmí být zkrácena procesní práva osoby, jejíž účast u jednání
soudu je zajišťována prostřednictvím videokonferenčního zařízení.
Dále se upravují práva a povinnosti předsedy senátu a vzdálené osoby, které se vážou
k specifickým okolnostem zajišťování účasti připojeného u jednání soudu prostřednictvím
videokonferenčního zařízení. Cílem této úpravy je zajistit hladký průběh celého jednání
a reagovat tak na situace, které se mohou v praxi vyskytnout.
Pomocí videokonferenčního zařízení může být zajištěna i přítomnost tlumočníka u jednání
soudu.
K bodu 4 - k § 49
Souvisí se změnou v § 58. Skončení řízení je důvodem neplatnosti průkazu žadatele,
písmeno d) je tedy nadbytečné.
K bodům 5 až 7 – k § 54a odst. 1 a 3
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V odstavci 1 se opravuje terminologická nepřesnost a prodlužují se lhůty pro podání žádosti
dobrovolný návrat. V odstavci 3 se dále zpružňuje přijímání žádostí o dobrovolný návrat.
Stanovuje se, za jakých podmínek je možné žádost o dobrovolný návrat podat i před právní
mocí rozhodnutí soudů.
K bodu 8 – k § 58
Jedná se pouze o technickou změnu reagující na nový obsah termínu „žadatel o udělení
mezinárodní ochrany“, kterou přinesla novela provedená zákonem č. 314/2015 Sb.
K bodům 9 až 11 – k § 65 odst. 4, 5 a 6
Dochází k drobným technickým zpřesněním a úpravám, aby vydávání a platnost cestovních
průkazů totožnosti lépe odpovídala lhůtám, ve kterých dochází k rozhodování zejména
Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti. Dosavadní způsob stanovování platnosti
cestovního průkazu nebyl pružný a platnost byla pevně časově omezena, což nevyhovuje
účelům, pro které je cestovní průkaz totožnosti vydáván.
K bodům 12 a 13 – k § 82 odst. 2 a 5
K odst. 2: Vzhledem k tomu, že na adresu, kde se cizinec zdržuje alespoň 15 dní, lze
doručovat písemnosti, je vhodné prodloužit možnost opuštění pobytového střediska právě
až na 15 dní v měsíci.
K odst. 5: U tzv. dublinských případů postačuje obecný režim opouštění pobytového
střediska.
K bodu 14 – k § 85b odst. 1
Jedná se pouze o technickou změnu reagující na nový obsah termínu „žadatel o udělení
mezinárodní ochrany“, kterou přinesla novela provedená zákonem č. 314/2015 Sb.
K bodu 15 - k § 92c
Oznámení o krátkodobém opuštění pobytového střediska bude od žadatelů přijímat Správa
uprchlických zařízení.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
K bodu 1 – k § 47o
Na základě implementace směrnice 2014/66/EU bude rozšířen okruh oprávněných osob
ve vztahu k nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle tohoto zákona.
Jedná se o splnění požadavku implementace článku 18 odst. 2 písm. c) směrnice 2014/66/EU,
který se týká rovného zacházení v oblasti práva sociálního zabezpečení definované nařízením
č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a to u osob převedených v rámci
společnosti a přijatých podle směrnice 2014/66/EU a jejich rodinných příslušníků. Zároveň
bylo využito možnosti omezit právo na rovnost zacházení v oblasti rodinných dávek, kterou
příspěvek na úhradu potřeb dítěte je, které je zakotveno v článku 18 odst. 3, a to u osob, jimž
bylo povoleno pobývat a pracovat na území členského státu po dobu nepřesahující devět
měsíců. Na příspěvek na úhradu potřeb dítěte tak budou mít nárok nezletilé nezaopatřené děti
svěřené do pěstounské péče osobě převedené v rámci společnosti podle směrnice 2014/66/EU,
které byla vydána alespoň na dobu devíti měsíců karta vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
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Evropské unie, jestliže těmto dětem bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu a tyto děti
mají na území České republiky zároveň bydliště.
K bodu 2 – k § 61 odst. 6
Legislativně technická úprava související s úpravou navrženou v bodě 1.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Cílem změny v ustanovení odstavce 6 je umožnit povolení změny jména a příjmení,
popřípadě jména nebo příjmení i fyzickým osobám, kterým byla udělena jedna z forem
mezinárodní ochrany tzv. doplňková ochrana na území České republiky. Důvodem pro žádost
o změnu jména a příjmení jsou zejména případy, kdy došlo v České republice ke změně
pohlaví. Právě z důvodu změny pohlaví je cizincům doplňková ochrana udělována,
pocházejí-li ze států, kde tato léčba není umožněna či by za ni mohli být cizinci po návratu
vystaveni nežádoucím jednáním ze strany státních orgánů. Vzhledem k tomu, že většině
případů nečelí cizinci individuálnímu pronásledování, není jim udělován azyl, na který
dosavadní úprava zákona o matrikách pamatuje, ale právě doplňková ochrana. I když je
doplňková ochrana považována za nižší formu mezinárodní ochrany, než je udělení azylu,
nelze od osoby, která požívá statutu doplňkové ochrany, požadovat, aby se s žádostí o změnu
jména či příjmení obracela na příslušné úřady svého domovského státu, neboť i tato forma
ochrany se může udělit z důvodu ochrany dotčené osoby před státními orgány domovského
státu. Navrhovaná změna rovněž souvisí s trendem připodobňování obsahu práv a povinností
osob s udělenými oběma formami mezinárodní ochrany. Tento trend vychází zejména
z tzv. kvalifikační směrnice (2011/95/EU).
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o zbraních
Navrhovaná změna zpřesňuje dosavadní úpravu – skutečnost, že je cizinec rodinným
příslušníkem občana Evropské unie oprávněným pobývat na území České republiky, se
prokazuje dokladem, kterým je pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie
(ministerstvo vnitra vydává cizinci povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty).
„Členským státem“ je na základě legislativní zkratky zavedené v § 10 odst. 3 zákona
o zbraních také smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarská
konfederace. Rodinný příslušník občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace s povoleným přechodným pobytem
na území České republiky se prokazuje dokladem, kterým je průkaz o povolení k pobytu
pro cizince.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna soudního řádu správního
K bodu 1 – k § 34 odst. 5
Legislativně technická úprava související s úpravou navrženou v bodě 2.
K bodu 2 – k § 35 odst. 6
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Uvedená změna je transpozicí směrnice 2014/36/EU, podle níž má Česká republika zajistit,
aby se třetí strany, které mají podle vnitrostátního práva oprávněný zájem na dodržování této
směrnice a kterými jsou subjekty, jako jsou odbory nebo jiná sdružení, mohly se souhlasem
sezónního pracovníka jeho jménem, nebo na jeho podporu účastnit jakéhokoli správního nebo
občanskoprávního řízení, s výjimkou postupů a rozhodnutí týkajících se krátkodobých víz,
za účelem provádění směrnice 2014/36/EU, vzhledem k tomu, že tato směrnice se vztahuje
i na přímé pracovní vztahy mezi sezónními pracovníky a zaměstnavateli.
Konkrétně budou moci tyto právnické osoby zastupovat cizince pobývající na území České
republiky na vízum k pobytu na 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání ve věcech
vyplývajících ze zákona o pobytu cizinců nebo ze zákona o zaměstnanosti.
Zatímco navrhované ustanovení řeší možnost třetích stran, které mají podle vnitrostátního
práva oprávněný zájem na dodržování směrnice 2014/36/EU, účastnit se řízení jménem
(v zastoupení) sezónního pracovníka, možnost jejich účasti na řízení na podporu sezónního
pracovníka vyplývá ze stávajícího znění § 34 soudního řádu správního, který umožňuje
uplatňovat v soudním řízená práva nejenom účastníkům takového řízení, ale rovněž i dalším
osobám, které se mohou postavit na stranu žalobce či žalovaného a intervenovat v jeho
prospěch.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
Osobní působnost zákona o uznávání odborné kvalifikace se rozšiřuje o kategorii sezónních
pracovníků a osob převáděných v rámci společnosti ve smyslu transponované směrnicové
úpravy, a to za účelem zajistit touto úpravou formulovaný režim zacházení na úseku uznávání
odborných kvalifikací.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
K bodu 1 – k § 3 odst. 1 písm. c)
Pro účely plnění informační povinnosti podle § 87 odst. 1 a 2, vysílání na pracovní cesty
podle § 93, plnění evidenční povinnosti podle 102 odst. 2 a kontrolní činnosti Státního úřadu
inspekce práce a oblastních inspektorátů práce podle § 126 je v souvislosti s transpozicí
směrnice 2014/66/EU navrhováno doplnění definice zaměstnavatele. Důvodem je, že
příslušná entita se sídlem na území České republiky, do níž je cizinec vnitropodnikově
převeden v rámci společnosti ve smyslu článku 3 písm. b) předmětné směrnice, nemusí být
přímým zaměstnavatelem tohoto cizince (pracovněprávní vztah cizince byl založen již
ve třetím státě), třebaže fakticky vztah mezi touto entitou vykazuje prvky pracovněprávního
vztahu zaměstnavatele a zaměstnance.
K bodu 2 – k § 5 písm. e)
Jedná se o úpravu spojenou s novelou zákona o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, resp. transpozicí směrnice 2014/66/EU, která zavádí kartu
vnitropodnikově převedeného zaměstnance a kartu vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie. Touto úpravou se rozšíří výklad pojmu
nelegální práce, za jejíž výkon lze uložit příslušné sankce.
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Současně dochází ke sjednocení pojmů v rámci zákona o zaměstnanosti, kdy se namísto
pojmu povolení k pobytu na území České republiky vydané podle zákona o pobytu cizinců
na území České republiky, zavádí jednotně pojem oprávnění k pobytu na území České
republiky [oprávnění k pobytu je již dnes použito v § 100 písm. d) a v § 147c odst. 4 písm. h)
zákona o zaměstnanosti]. Uvedené zajistí, že držitelé krátkodobých a dlouhodobých víz
nebudou v právní nejistotě ohledně možnosti výkonu práce na základě víz a povolení
k zaměstnání, protože v současnosti zákon o pobytu cizinců na území České republiky
odlišuje povolení k pobytu a dlouhodobá a krátkodobá víza. Rovněž budou eliminovány
problémy, které stávající znění zákona o zaměstnanosti působí osobám, které mají volný
přístup na trh práce a do České republiky cestují pouze na základě cestovního dokladu,
případně osobám, které pobývají na území České republiky (po dobu 90 dnů během
jakéhokoliv období 180 dnů) na základě oprávnění k pobytu vydaného některým členským
státem EU.
V bodě 1 jsou provedeny pouze legislativně technické změny.
K bodu 3 – k § 5 písm. g)
V souvislosti s transpozicí čl. 3 písm. b) směrnice 2014/66/EU, definující pojem „převedení
v rámci společnosti“, je navrhováno do § 5 zákona o zaměstnanosti doplnit definici pojmu
„vnitropodnikové převedení“.
K bodu 4 – k § 5a
Pro účely plnění informační povinnosti podle § 87 odst. 1 a 2, nemožnosti vydání povolení
k zaměstnání ve smyslu § 89 odst. 4 a vysílání na pracovní cesty podle § 93 je v souvislosti
s transpozicí směrnice 2014/66/EU navrhována definice zaměstnání a to z obdobného důvodu
jako je uvedeno v odůvodnění k bodu 1, to znamená, že pro uvedené účely je zaměstnáním
vnitropodnikové převedení definované v § 5.
K bodu 5 – k § 8a odst. 1 písm. m)
Navrhovaná změna § 8a odst. 1 písm. m) je zpřesněním dosavadní úpravy – v navrhovaném
ustanovení se upřesňuje, pro účely vydání kterých dokladů podle zákona o pobytu cizinců se
potvrzuje doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání – jedná se konkrétně o vydání
potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného příslušníka občana
Evropské unie nebo povolení k trvalému pobytu; rovněž se v tomto ustanovení provádí úprava
v souvislosti s transpozicí směrnice 2014/36/EU.
K bodům 6 a 7 – k § 37a odst. 2 a 3
Legislativně technická úprava související se změnami provedenými v ustanovení § 37a
zákona o zaměstnanosti.
K bodu 8 – k § 37a odst. 4
Předpokladem zařazení volných pracovních míst do centrální evidence volných pracovních
míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo do centrální evidence volných
pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty bude to, že místa budou nabízena
a zveřejněna alespoň po dobu 30 dnů od jejich oznámení krajské pobočce Úřadu práce České
republiky. Vzhledem k tomu, že má být takové volné místo primárně určeno pro uchazeče
o zaměstnání, zájemce o zaměstnání a osoby s volným přístupem na trh práce České
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republiky, musí se tyto osoby o takovém místě dozvědět, tedy mělo by být povinně
zveřejněno. Teprve po jejich neobsazení by mělo místo být obsazováno cizinci.
K bodu 9 – k § 37a odst. 7 písm. c) a d)
Nově se stanoví další důvody pro nezařazení nebo vyřazení volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo držiteli modré karty z centrální evidence
volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo držiteli modré
karty. V rámci správy centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnaneckých karet se ukázalo, že množství důvodů, na základě kterých je možné místo
vyřadit nebo nezařadit, je nedostačující požadavkům praxe. Smyslem novelizace je, aby se to,
že zaměstnavatel porušuje povinnosti vyplývající z jeho postavení, projevilo i v možnosti
přijmout, resp. nepřijmout do zaměstnání občana třetího státu.
K bodu 10 a 12 – k § 66, § 87 odst. 1 větě první a druhé, § 93, § 98 úvodní části ustanovení,
§ 98a a k § 102 odst. 2 větě třetí
Jedná se o úpravu spojenou s novelou zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
resp. transpozicí směrnice 2014/66/EU, kterou se zavádí nový druh oprávnění - karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Agentura práce nebude moci dočasně přidělit
k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance. Zaměstnavatel bude mít informační povinnost vůči Úřadu práce
České republiky nově i v případě držitele karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance.
Cizinec, držitel karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, může být zaměstnavatelem
vyslán na pracovní cestu, jestliže to odpovídá povaze jím vykonávané práce, pro kterou byla
udělena karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance se nebude vyžadovat v případě, bude-li cizinec vyslán na území
České republiky svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou
právnickou nebo fyzickou osobou, výlučně za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace
tohoto cizince potřebných k výkonu jeho práce u tohoto zahraničního zaměstnavatele mimo
území České republiky a rovněž se karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebude
vyžadovat v případech uvedených v § 98 zákona o zaměstnanosti. Dále bude zaměstnavatel
povinen vést evidenci držitelů karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, kteří k němu
byli převedeni.
K bodu 11 – k § 87 odst. 1 větě první a k § 102 odst. 1
Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnami v novelizačním bodě 28.
K bodu 13 – k § 87 odst. 1 větě druhé
Jedná se o úpravu spojenou s novelou zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
resp. transpozicí směrnice 2014/66/EU, kterou se zavádí nový druh oprávnění - karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Zaměstnavatel bude mít informační povinnost
vůči Úřadu práce České republiky i v případě, že nastane skutečnost, na jejímž základě se již
karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebude vyžadovat.
K bodu 14 – k § 89 odst. 1, § 89 odst. 3, § 93, § 102 odst. 1 a v § 147c odst. 4 písm. h)
Jedná se o úpravu spojenou s novelou zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
resp. transpozicí směrnice 2014/66/EU, kterou se zavádí nový druh oprávnění - karta
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vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Cizinec, držitel karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance, bude moci vykonávat zaměstnání pro zaměstnavatele, ke kterému
byl převeden, ode dne vydání potvrzení o splnění podmínek pro vydání karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance do dne ukončení řízení o jeho žádosti. Tím není dotčeno jeho
oprávnění pracovat po dobu 90 dnů v kterémkoli období 180 dnů na základě § 98 s) zákona
o zaměstnanosti. Dále se jedná o úpravu související s úpravou provedenou v bodě 13. Rovněž
se rozšiřuje rozsah poskytovaných údajů předávaných Ministerstvem vnitra nebo Policií
České republiky Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce, Státnímu úřadu inspekce
práce a oblastním inspektorátům práce pro výkon státní správy na úseku zaměstnanosti
o informace týkající se držitelů karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance.
K bodům 15, 24, 30 a 33 – k § 89 odst. 2, § 95 odst. 3, § 100 písm. d) a k § 147c písm. h)
- ke zrušení věty druhé v § 89 odst. 2
Jedná se o legislativně technickou úpravu související s vložením nového odstavce 3
v ustanovení § 89.
- k § 89 odst. 2 věta první, § 95 odst. 3, § 100 písm. d) a k § 147c písm. h)
Jedná se o sjednocení pojmů v rámci zákona o zaměstnanosti, kdy se namísto pojmu povolení
k pobytu na území České republiky vydané podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky, zavádí jednotně pojem oprávnění k pobytu na území České republiky [oprávnění
k pobytu je již dnes použito v § 100 písm. d) a v § 147c odst. 4 písm. h) zákona
o zaměstnanosti; v těchto ustanoveních se navíc nově upřesňuje, že se jedná o oprávnění
k pobytu na území České republiky]. Uvedené zajistí, že držitelé krátkodobých
a dlouhodobých víz nebudou v právní nejistotě ohledně možnosti výkonu práce na základě víz
a povolení k zaměstnání, protože v současnosti zákon o pobytu cizinců na území České
republiky odlišuje povolení k pobytu a dlouhodobá a krátkodobá víza. Rovněž budou
eliminovány problémy, které stávající znění zákona o zaměstnanosti působí osobám, které
mají volný přístup na trh práce a do České republiky cestují pouze na základě cestovního
dokladu, případně osobám, které pobývají na území České republiky (po dobu 90 dnů během
jakéhokoliv období 180 dnů) na základě oprávnění k pobytu vydaného některým členským
státem EU.
K bodu 16 – k § 89 odst. 3
Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřehlednění § 89.
K bodu 17 – k § 89 odst. 4
Jedná se o řešení situace, kdy během řízení o prodloužení povolení k zaměstnání vyprší
platnost původního povolení k zaměstnání, a to stanovením oprávnění k výkonu zaměstnání
po skončení platnosti původního povolení k zaměstnání na dobu do rozhodnutí o prodloužení
povolení k zaměstnání (za předpokladu, že cizinec podá svoji žádost o prodloužení v zákonné
lhůtě a že je oprávněn legálně pobývat na území České republiky). Oprávněním cizince
k pobytu na území se rozumí v těchto případech i tzv. fikce pobytu, tedy pobyt cizince
na území na dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu, které již není platné, ale
považuje se za platné do doby právní moci rozhodnutí o žádosti o vydání povolení,
resp. o jeho prodloužení, příp. prodloužení víza (viz § 47 a § 60 zákona o pobytu cizinců).
V průběhu řízení o žádosti o prodloužení povolení k zaměstnání může totiž nastat situace, kdy
správní orgán nebude ve zvlášť složitých případech schopen vyřídit žádost o prodloužení
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povolení k zaměstnání ve lhůtě 30 dnů. Cizinec může tedy být v těchto případech zaměstnán
pouze za předpokladu, že je oprávněn legálně pobývat na území České republiky.
K bodu 18 – k § 89 odst. 5
Navrhovaná změna je důsledkem nové úpravy povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování v zákoně o pobytu cizinců. V navrhovaném ustanovení se upřesňuje, že výjimka
z pravidla, podle nějž povolení k zaměstnání nelze vydat nebo prodloužit v případě, že cizinec
je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem než zaměstnání vydaného
podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, se nevztahuje nejen na držitele
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, ale i na držitele povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování vydané podle zákona o pobytu cizinců
na území České republiky. Stejně tak, jako se umožňuje držitelům obecného povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, aby si požádali pro účely výkonu zaměstnání
o povolení k zaměstnání, se toto umožňuje i držitelům povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování. Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování se vydává
cizincům, kteří hodlají na území České republiky uskutečnit tzv. významnou investici,
a poskytuje jim i určitá zvýhodnění oproti standardnímu pobytovému oprávnění za účelem
podnikání, vzhledem k tomu, že se jedná o nástroj na podporu ekonomické migrace, která by
měla být pro Českou republiku přínosem. Možnost získat povolení k zaměstnání by tedy
v případě držitelů povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování měla být alespoň
taková, jaká již dnes existuje pro držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
podnikání.
K bodu 19 – k § 91 odst. 2 písm. a) a b)
Jedná se o úpravu provedenou v souvislosti s transpozicí směrnice 2014/36/EU a sjednocení
požadavků pro vydání povolení k zaměstnání. Rozšíření náležitostí, které je nutné přiložit
potřebných k podání žádosti o vydání povolení k zaměstnání. Bude potřeba, aby kromě jiných
náležitostí byly k žádosti doloženy: pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo
smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní
smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, doklady osvědčující odbornou způsobilost
pro výkon požadovaného zaměstnání; u regulovaného povolání doklady dokládající splnění
podmínky podle jiného právního předpisu.
K bodu 20 – k § 91 odst. 4
Jedná se o úpravu provedenou v souvislosti s transpozicí směrnice 2014/36/EU. Určuje další
povinné náležitosti, které musí obsahovat pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti
a smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní
smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, která bude dokládána k žádosti o vydání povolení
k zaměstnání.
K bodu 21 – k § 94 odst. 1 větě druhá
Jedná se o úpravu v souvislosti s transpozicí směrnice 2014/36/EU. Platnost povolení
k zaměstnání, které bylo vydáno na dobu kratší než 6 měsíců, lze prodloužit, nejdéle však tak,
aby celková doba platnosti povolení k zaměstnání nepřekročila 6 měsíců v kterémkoli období
12 měsíců po sobě jdoucích (viz rovněž čl. 15 odst. 1 směrnice 2014/36/EU, který odkazuje
na maximální dobu uvedenou v čl. 14 odst. 1 této směrnice). V případě, že sezónní
202

zaměstnanec hodlá být zaměstnán u jiného zaměstnavatele, může si požádat o nové povolení
k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. V tomto případě požádá cizinec
Úřad práce České republiky o vydání nového povolení k zaměstnání. Doklad o zahájení řízení
ve věci vydání nového povolení k zaměstnání cizinec neprodleně předloží Ministerstvu vnitra.
Pokud dojde k odnětí povolení k zaměstnání v důsledku porušení povinnosti na straně
zaměstnavatele, tedy např. proto, že zaměstnavatel cizince zaměstnával v rozporu s vydaným
povolením k zaměstnání (tj. např. v případě nelegální práce), bude mít sezónní zaměstnanec
navíc tzv. ochrannou lhůtu v délce 30 dní, po kterou se mu vízum za účelem sezónního
zaměstnání nezruší a v rámci níž bude mít možnost doložit vydání nového povolení
k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti (viz § 37a zákona o pobytu cizinců).
K bodu 22 – k § 94 odst. 1 větě čtvrté
K situaci na trhu práce bude Úřadem práce České republiky nově přihlíženo při prodloužení
povolení k zaměstnání ve všech případech kromě povolení k zaměstnání vydávaného dle § 95
zákona o zaměstnanosti a § 97 zákona o zaměstnanosti. V ostatních případech je potřeba
zjistit, zdali na dané pracovní místo neexistuje vhodný kandidát z řad uchazečů o zaměstnání,
zájemců o zaměstnání nebo osob s volným přístupem na trh práce České republiky.
K bodu 23 – k § 94 odst. 2
Jedná se o úpravu v souvislosti s transpozicí směrnice 2014/36/EU. Z důvodu ochrany
sezónního zaměstnance se stanoví, že i žádost o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání
sezónního zaměstnance musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení k zaměstnání
sezónního zaměstnance.
K bodu 25 – k § 95 odst. 5
Jedná se o úpravu provedenou v souvislosti s transpozicí směrnice 2014/36/EU. V důsledku
transpozice byly v ustanovení § 91 odst. 4 nově stanoveny další povinné náležitosti, které
musí obsahovat pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti a smlouva o smlouvě budoucí,
v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní
činnosti, které budou dokládány k žádosti o vydání povolení k zaměstnání, ty se však nebudou
vztahovat na vyslané cizince podle § 95 zákona o zaměstnanosti.
K bodu 26 – k § 96
Jedná se o komplexní úpravu sezónního zaměstnávání provedenou v souvislosti s transpozicí
směrnice 2014/36/EU. Povolení k zaměstnání se bude vyžadovat i v případě, že cizinec bude
sezónním zaměstnancem zaměstnávaným činností závislou na ročním období. Za činnost
závislou na ročním období bude považována činnost, která je vázána na určitou roční dobu
podle opakující se události nebo typu události na základě sezonních podmínek, v jejichž
průběhu jsou potřeby, pokud jde o pracovní sílu, podstatně větší než u běžného typu činností.
Povolení k zaměstnání bude v tomto případě vydáváno na dobu maximálně 6 měsíců
v kterémkoli období 12 měsíců po sobě jdoucích a pouze, pokud bude předložena pracovní
smlouva na dobu určitou, dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou nebo smlouva
o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu
na dobu určitou nebo dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou obsahující ustanovení,
ze kterých jednoznačně vyplyne, že měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než
základní sazba měsíční minimální mzdy; týdenní pracovní doba musí v každém z obou
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základních pracovněprávních vztahů činit nejméně 15 hodin. V případě zaměstnání na další
pracovní pozici se splnění podmínky týdenní pracovní doby v rozsahu nejméně 15 hodin,
za současného trvání základního pracovněprávního vztahu nebude nevyžadovat. Jestliže bude
vydáno povolení k zaměstnání sezónnímu zaměstnanci, bude mu rovněž poskytnuta také
písemná informace o právech a povinnostech sezonního zaměstnance včetně informací
o postupech při podávání stížností pro porušení pracovněprávních předpisů.
Povolení k zaměstnání pro sezónního zaměstnance se tedy bude vydávat na dobu maximálně
6 měsíců v kterémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích. Obdobím 12 měsíců se rozumí
období bezprostředně předcházející každému dni povoleného zaměstnání a s tím souvisejícího
pobytu sezónního zaměstnance v ČR. Jedná se tedy o pohyblivé 12měsíční období, které je
třeba posuzovat zpětně, ke každému dni předpokládané doby zaměstnání sezónního
zaměstnance na území. Hodlá-li například cizinec pracovat a pobývat na území ČR v rámci
sezónního zaměstnání nejprve po dobu 4 měsíců v období od 1.1.2017 do 1.5.2017
a po skončení zaměstnání a odjezdu z ČR, následně požádá o nové povolení k zaměstnání
k výkonu sezónní práce podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, a to na období 4 měsíců
v období od 1.10.2017 do 1.2.2018, je třeba posoudit, zda v každém zpětně posuzovaném
12měsíčním období, nepřesáhne povolená doba jeho zaměstnání maximum 6 měsíců.
Ve zpětně posuzovaných 12měsíčních obdobích 1.10.2017 - 1.10.2016, 1.11.2017-1.11.2016
a 1.12.2017-1.12.2016 by byla vždy naplněna maximální 6měsíční délka povoleného
zaměstnání sezónního pracovníka. V období od 1.1.2018 do 1.1.2017 by se však již jednalo
o délku 7 měsíců, proto lze v tomto případě vydat sezónnímu zaměstnanci povolení
k zaměstnání podle § 96 odst. 1 pouze na 2 měsíce, tedy s maximální délkou platnosti
do 1.12.2017.
Sezónní zaměstnanec tedy může vykonávat sezónní zaměstnání celkem až po dobu 6 měsíců
v kterémkoli období 12 měsíců, přičemž mu může pro tyto účely být vydáno několik povolení
k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.
Měl by tak být naplněn požadavek směrnice 2014/36/EU na maximální dobu pobytu v rámci
kteréhokoli období 12 měsíců.
Seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období, bude stanoven
vyhláškou.
K bodu 27 – k § 98 písm. b)
Bude umožněn volný přístup na trh práce rodinným příslušníkům člena diplomatické mise,
konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkům zaměstnance mezinárodní vládní organizace
se sídlem na území České republiky, bez ohledu na mezinárodní smlouvu, která by
zajišťovala reciprocitu.
K bodu 28 - § 98 písm. s) a t)
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo modrá karta se nebude vyžadovat v případě krátkodobé mobility ve smyslu
čl. 21 směrnice 2014/66/EU. Osoby, které mají povolení k pobytu vnitropodnikově
převedeného zaměstnance vydané jiným členským státem Evropské unie a budou zde pobývat
v době celkově nepřesahující 90 dnů v kterémkoliv období 180 dnů, budou mít volný přístup
na trh práce v ČR.
V současné době jsou udělována dlouhodobá víza v zájmu České republiky, která však
znemožňují cizinci vykonávat pracovní činnost na území České republiky. Z tohoto důvodu je
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nezbytná úprava předmětného ustanovení tak, že povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta,
karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta se nebude vyžadovat
v případě cizince, jehož výkon práce na území České republiky je v zájmu České republiky.
Tento zájem je písemně deklarován na úrovni člena vlády.
K bodu 29 – k § 99
Jedná se o úpravu provedenou v souvislosti s transpozicí směrnice 2014/36/EU a sjednocení
důvodů pro nevydání povolení k zaměstnání. V ustanovení § 99 zákona o zaměstnanosti se
doplňují stávající důvody, pro které nelze cizinci vydat povolení k zaměstnání, a to pokud jím
předložené dokumenty byly získány podvodným způsobem, či padělány, pozměněny, nebo
v nich byly uvedeny nepravdivé údaje, dále pokud jeho zaměstnavateli byla v období
4 měsíců předcházejících podání žádosti o povolení k zaměstnání pravomocně uložena pokuta
za umožnění výkonu nelegální práce, anebo pokud byla jeho zaměstnavateli v období
3 měsíců předcházejících podání žádosti o vydání povolení k zaměstnání pravomocně uložena
pokuta vyšší než 50 000 Kč za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů
nebo za porušení povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, jejichž dodržování
kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, anebo byl-li na majetek
jeho zaměstnavatele na základě pravomocného rozhodnutí soudu prohlášen konkurs a tento
konkurs doposud nebyl zrušen. Dodržení zásady proporcionality při rozhodování Úřadu práce
České republiky tím není dotčeno.
K bodu 31 – k § 100 odst. 2
Jedná se o zrušení možnosti správního uvážení Úřadu práce České republiky v souvislosti
s odejmutím povolení k zaměstnání ve stanovených případech. V souvislosti s transpozicí
směrnice 2014/36/EU se ve stanovených případech zavádí povinnost povolení k zaměstnání
odejmout. Dodržení zásady proporcionality při rozhodování Úřadu práce České republiky tím
není dotčeno.
K bodu 32 – k § 126 odst. 4
Jedná se o úpravu spojenou s novelou zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
resp. transpozicí směrnice 2014/66/EU, kterou se zavádí nový druh oprávnění - karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance.
K přechodným ustanovením
Řízení o žádosti o vydání povolení k zaměstnání a o žádosti o prodloužení platnosti povolení
k zaměstnání bude dokončeno podle právní úpravy účinné v době, kdy cizinec požádal
o vydání těchto povolení.
V souvislosti s transpozicí směrnice 2014/36/EU a se zavedením víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání je třeba upravit situace, které mohou nastat po účinnosti
tohoto zákona. Cizinci, kterým bylo vydáno povolení k zaměstnání podle § 96 zákona
o zaměstnanosti, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a na základě
toho jim byla vydána zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 3 zákona o pobytu cizinců,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou i po účinnosti tohoto
zákona žádat o prodloužení zaměstnanecké karty (za předpokladu, že jim bylo zároveň
prodlouženo povolení k zaměstnání).
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Řízení o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty i práva a povinnosti s ní související se
v tomto případě řídí podle zákona o pobytu cizinců, ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona. Bude se jednat o časově omezené případy, vzhledem k tomu, že
i podle dosavadní právní úpravy v § 96 zákona o zaměstnanosti je povolení k zaměstnání
vydáváno nejdéle na dobu 6 měsíců v kalendářním roce. Stejně tak řízení o prodloužení
platnosti povolení k zaměstnání vydaného podle § 96 zákona o zaměstnanosti, ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která byla zahájena po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadní právní úpravy.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna školského zákona
Okruh osob požívajících stejného zacházení jako občané Evropské unie se rozšiřuje
o kategorii sezónních pracovníků ve smyslu transponované směrnicové úpravy; změnou se
naplňuje směrnicový požadavek poskytnutí rovného zacházení vzhledem k občanům
členského státu.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
K bodu 1 – položka 116
Navrhuje se změna koncepce výběru správního poplatku za povolení k pobytu vydávaného
cizinci. Konkrétně dochází k rozdělení stávajícího správního poplatku (tj. poplatek
za „povolení k pobytu“) do dvou samostatných poplatků (tj. poplatek za přijetí žádosti
o vydání povolení k pobytu a poplatek za vydání průkazu o povolení k pobytu). Důvodem je
skutečnost, že v případech, kdy žádosti cizince o vydání povolení k pobytu není vyhověno
(tj. cizinci povolení k pobytu není vydáno), jdou veškeré náklady k tíži správního úřadu.
Se zřetelem k tomu se navrhuje rozdělení správního poplatku na dva samostatné poplatky,
kdy správní poplatek za přijetí žádosti pokryje náklady úřadu na provedené správní řízení,
zatímco správní poplatek za vydání průkazu o povolení k pobytu v sobě zahrnuje ostatní
náklady, včetně nákladů na vyhotovení tohoto průkazu. Součet výše těchto poplatků zůstává
zachován.
Nově se stanovuje, že správní poplatek za vydání průkazu o povolení k pobytu bude rovněž
vybírán v případech dodatečného přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího
rezidenta v Evropském společenství (resp. Evropské unii) na území České republiky. Tento
poplatek bude vybírán ve stejné výši, jako je tomu dosud v obdobných případech u rodinných
příslušníků občanů Evropské unie.
Přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství
(Evropské unii) na území České republiky je upraveno § 83 odst. 2 zákona o pobytu cizinců;
v kladném případě se cizinci vydá nový průkaz o povolení k pobytu, v němž je tento status
zaznamenán.
V části zmocnění se sjednocuje metoda výpočtu snížení správního poplatku.
K bodu 2 – položka 144A
V souvislosti s transpozicí směrnice 2014/36/EU se navrhuje provést dílčí úpravu zákona
o správních poplatcích, a to položky 144A přílohy Sazebníku poplatků. Článek 16 směrnice
2014/36/EU ukládá členským státům povinnost zavést zjednodušení opětovného vstupu
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pro státní příslušníky třetích zemí, kteří již byli v minulosti přijati jako sezónní zaměstnanci
a zároveň během předchozích pobytů splňovali všechna kritéria a podmínky pobytu.
Při transpozici výše uvedené směrnice do českého právního řádu byla zvolena varianta
přednostního posouzení žádosti a zároveň osvobození od poplatku za přijetí žádosti.
Žadatel, který splní podmínky pro aplikaci tohoto zjednodušeného postupu, bude osvobozen
od poplatku za žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání.
Podmínkou pro použití tohoto zjednodušeného postupu je, že žadateli nebyla v období 5 let
předcházejících podání žádosti zrušena platnost žádného z víz k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání, která mu byla v tomto období udělena. Uvedený zjednodušený postup
se uplatní, i pokud došlo ke zrušení platnosti víza za účelem sezónního zaměstnání, pokud
ke zrušení platnosti tohoto víza (resp. všech takových víz) došlo v důsledku porušení
povinnosti na straně zaměstnavatele, tedy např. proto, že sezónnímu zaměstnanci bylo odňato
povolení k zaměstnání, protože jej zaměstnavatel zaměstnával v rozporu s vydaným
povolením k zaměstnání (tj. např. v případě nelegální práce), anebo proto, že zaměstnavatel
nesplnil požadavky na ubytování, které zajišťoval nebo zprostředkovával sezónnímu
zaměstnanci, a tomu z tohoto důvodu byla zrušena platnost jeho víza.
K čl. XV – Přechodné ustanovení
Změnu koncepce výběru správního poplatku za povolení k pobytu vydávaného cizinci je
nutno spojit s přechodným ustanovením, podle kterého se tato úprava bude vztahovat toliko
na případy žádostí, které jsou podány až za účinnosti navrhované novelizace. Pokud cizinec
podá žádost ještě před nabytím účinnosti návrhu zákona (tedy v době, kdy samotné podání
žádosti ještě podle zákona nebude spojeno se správním poplatkem) a k vydání povolení,
o které cizinec žádá, dojde až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, cizinec bude povinen
zaplatit správní poplatek podle znění zákona o správních poplatcích účinného před nabytím
účinnosti navrhované novelizace.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o sociálních službách
K bodu 1
Navrhovaná změna zpřesňuje dosavadní úpravu – skutečnost, že je cizinec rodinným
příslušníkem občana Evropské unie oprávněným pobývat na území České republiky, se
prokazuje dokladem, kterým je pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie
(ministerstvo vnitra vydává cizinci povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty).
Uvedená forma dokladu o přechodném pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie se
promítá i do stávajícího ustanovení zákona o sociálních službách týkajícího se rodinných
příslušníků občanů EU.
K bodům 2 a 3
Na základě implementace směrnic 2014/66/EU a 2014/36/EU bude rozšířen okruh
oprávněných osob ve vztahu k nároku na příspěvek na péči podle zákona o sociálních
službách.
Na příspěvek na péči budou mít nárok cizinci, kterým bylo vydáno krátkodobé vízum
za účelem sezónního zaměstnání nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního
zaměstnání, a dále cizinci, kterým byla vydána karta vnitropodnikově převedeného
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zaměstnance nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci, pokud jim bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu a pokud tito rodinní příslušníci mají na území České republiky
bydliště.
Jedná se o splnění požadavku implementace článku 23 odst. 1 písm. d) směrnice 2014/36/EU,
který se týká rovného zacházení v oblasti práva sociálního zabezpečení definovaného
nařízením č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a to u sezónních
pracovníků, a článku 18 odst. 2 písm. c) směrnice 2014/66/EU, který se týká rovného
zacházení v oblasti práva sociálního zabezpečení definovaného nařízením č. 883/2004
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení u osob převedených v rámci společnosti a jejich
rodinných příslušníků.
K bodu 4
Směrnice 2014/66/EU a 2014/36/EU se nevztahují na systém sociálních služeb. Rozšíření
okruhu oprávněných osob se proto nevztahuje na poskytování všech druhů sociálních služeb.
Těmto osobám bude možné poskytnout na základě § 4 odst. 3 zákona o sociálních službách
pouze některé služby sociální prevence uvedené v tomto ustanovení.
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákoníku práce
K bodu 1
V souvislosti s transpozicí směrnice 2014/66/EU se do poznámky pod čarou č. 1 v § 1
písm. c) doplňuje odkaz na uvedenou směrnici. Současně se doplňuje odkaz i na směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním
zaměstnávání, neboť v souvislosti s přijetím směrnice 2008/104/EU nedošlo k novelizaci
zákoníku práce, byť tento obsahuje transpoziční ustanovení.
K bodu 2
V souladu s požadavkem čl. 18 odst. 1 směrnice 2014/66/EU se rozšiřuje osobní rozsah § 319
zákoníku práce i na cizince, který je držitelem karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance a rovněž na cizince pobývající a pracující v rámci krátkodobé mobility
ve smyslu článku 21 směrnice 2014/66/EU, kteří sice nejsou držiteli karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance, avšak jako držitelé povolení k pobytu vnitropodnikově
převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie mají také přístup
na český trh práce. Speciálně pro oblast odměňování těchto cizinců se zavádí pravidlo
o odměňování srovnatelného zaměstnance.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o Policii České republiky
Současné znění § 27 odst. 2 zákona o policii umožňuje policistovi zajistit cizince
pouze do doby, než orgán, který rozhoduje o ukončení pobytu na území České republiky nebo
o správním vyhoštění, doručí cizinci rozhodnutí o ukončení pobytu nebo sdělení o zahájení
řízení o správním vyhoštění. Z dosavadní praxe vyplývá, že zajištění cizince ve smyslu
ustanovení § 27 zákona o policii je ve většině případů nutné ukončit v okamžiku zahájení
správního řízení o vyhoštění, tj. v okamžiku, kdy je cizinci správním orgánem předáno sdělení
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o zahájení správního řízení o správním vyhoštění. Není tak možné dokončit řízení o správním
vyhoštění a doručit cizinci rozhodnutí o správním vyhoštění na místě, ztíženo je rovněž
vydání rozhodnutí o zajištění podle zákona o pobytu cizinců. Vzhledem k tomu, že podle
§ 118 zákona o pobytu cizinců je správní vyhoštění ukončením pobytu cizince na území, je
možné upravit text § 27 odst. 2, tak že cizinec může být zajištěn do doby, než bude cizinci
doručeno rozhodnutí o ukončení pobytu.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 348/2008 Sb., o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely
získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky, je v současné době
neaplikovatelná. Na základě změny § 182a odst. 1 provedené novelou zákona o pobytu
cizinců č. 314/2015 Sb. přijala vláda nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti
českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, které upravuje obdobnou
problematiku jako výše uvedená vyhláška.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Účinnost
S ohledem na implementační závazky České republiky vůči Evropské unii je nutné zajistit
nabytí účinnosti co nejdříve. Z tohoto důvodu se navrhuje nabytí účinnosti tohoto zákona
patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Výjimkou je zavedení nové pravomoci státního zastupitelství ve vztahu k zařízením
pro zajištění cizinců (§ 148). Tento nový institut by měl být zaveden do praxe od 1. ledna
roku 2018.
Odložená účinnosti je navrhována i u § 158 odst. 8 písm. f), který nabývá účinnosti prvním
dnem třináctého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení tohoto zákona. Tímto
ustanovením se reaguje na nedostatek současné úpravy spočívající v absenci obrazového
záznamu, například fotografie, v agendovém informačním systému cizinců, který využívají
orgány veřejné moci, například Vězeňská služba ČR. Lhůta pro úpravu informačních systémů
je odhadována až na 12 měsíců z důvodu potřeby zajistit investiční prostředky na úpravu
těchto informačních systémů a zabezpečit zpracování a otestování navrhované úpravy.
V Praze dne 28. listopadu 2016

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.

Ministr vnitra:
Milan Chovanec v. r.
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě
dělené účinnosti rozveďte
Zpracovatel / zástupce předkladatele:
Ministerstvo vnitra

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodu 164,
který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, a čl.
I bodu 181, který nabývá účinnosti prvním dnem
třináctého kalendářního měsíce následujícího po
jeho vyhlášení.

Implementace práva EU: Ano
- termín stanovený pro implementaci: 30. 9. 2016, resp. 29. 11. 2016
- jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU? Ano
2. Cíl návrhu zákona
Cílem návrhu zákona je v souladu se směrnicí 2014/66/EU usnadnit mobilitu osob převedených
v rámci společnosti uvnitř Unie a omezit administrativní zátěž spojenou s jejich pracovním
zařazením. Za tímto účelem je stanoven zvláštní režim mobility uvnitř Evropské unie.
Dalším cílem návrhu zákona je v souladu se směrnicí 2014/36/EU účinné řízení migračních toků
a zajištění uspokojivých pracovních a životních podmínek sezónních zaměstnanců stanovením
spravedlivých a transparentních pravidel pro přijetí a pobyt a vymezením práv sezónních
zaměstnanců při současném poskytnutí stimulů a záruk, jejichž cílem je zabránit překračování
délky pobytu nebo tomu, aby se dočasný pobyt stal trvalým.
Dále se do zákona o pobytu cizinců vkládají nová pravidla pro vstup a pobyt zahraničních
investorů. Cílem nově zřízeného pobytového oprávnění pro zahraniční investory je zejména
nastavení příznivějších podmínek, které přispějí k tomu, že se Česká republika stane pro
zahraniční investory lákavější destinací. Zároveň by tato ekonomická migrace měla představovat
i značný přínos pro stát, kraj či jednotlivé obce. Cílem je podpořit příliv přímých zahraničních
investic a zároveň zvýšit konkurenceschopnost České republiky.
S ohledem na specifika správního řízení ve věcech pobytu cizinců se ukázalo jako nutné posílit
odchylky právní úpravy správního řízení ve věcech pobytu cizinců od obecné úpravy správního
řádu. Cílem je posílit bezpečnostní aspekty správního řízení a minimalizovat zneužívání
stávajících procesních pravidel.
Návrhem dochází také ke zpřesnění terminologie v úpravě rodinných příslušníků občanů
Evropské unie, tak aby tato terminologie lépe odpovídala právu Evropské unie. Vzhledem
k tomu, že s touto změnou není spojena změna práv nebo povinností cizince, nejsou dopady této
změny dále blíže analyzovány.
3. Agregované dopady návrhu zákona
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3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano
Obě směrnice implementované tímto návrhem počítají se zařazením cizinců ze třetích zemí
do kategorií osob oprávněných čerpat nepojistné sociální dávky (např. pohřebné, přídavek na dítě,
rodičovský příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a příspěvek na péči). Počet nově
oprávněných osob se bude odvíjet od počtu žadatelů o jednotlivá pobytová oprávnění. V současné
době nelze odhadovat vývoj na českém a zahraničním trhu práce, a proto není možné přesně
vyčíslit dopad na veřejné rozpočty. Ze statistických údajů o vývoji výdajů na nepojistné sociální
dávky a počtu jejich příjemců však jednoznačně vyplývá, že z hlediska celkových čísel mají
dávky poskytované jak občanům členských států EU, tak občanům tzv. třetích států marginální
význam.
Zefektivnění doručování písemností cizincům pobývajícím během řízení v zahraničí – 6.5 mil. Kč
z rozpočtu Ministerstva vnitra a 2,783 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch kapitoly
Ministerstva zahraničních věcí.
Zavedení dozoru státních zastupitelství nad zařízeními pro zajištění cizinců –10,190 mil. Kč
v roce 2018 a 8,98 mil. Kč v následujících letech.
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano
Zavedením povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování získá Česká republika
konkurenční výhodu oproti ostatním státům v získávání investorů, přenosu know-how a budování
nových pozic na trhu.
Pozitivní dopad by měla mít i podpora cirkulární migrace ve formě zjednodušení pravidel pro
vstup a pobyt za účelem sezónního zaměstnání a usnadnění mobility osob převedených v rámci
společnosti uvnitř Unie spojené s omezením administrativní zátěže spojené s pracovním
zařazováním těchto osob.
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano
Navrhovaná úprava pobytu za účelem investování sníží administrativní zátěž významných
investorů při vstupu a pobytu na území, tím že jim bude umožněno získat povolení
k dlouhodobému pobytu na území až na dva roky bez nutnosti předchozího pobytu na základě
dlouhodobého víza. Vytvoření novému druhu pobytového oprávnění pro zahraniční investory
podpoří příliv přímých zahraničních investic a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.
Pozitivní dopad na podnikatelské prostředí by mělo mít i zavedení zvláštního režimu mobility
uvnitř Evropské unie pro držitele platného povolení pro osobu převedenou v rámci společnosti.
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne
3.5 Sociální dopady: Ano
V souvislosti s transpozicí směrnic 2014/36/EU a 2014/66/EU se implementují i požadavky
na rovné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení, a to v případě sezónních pracovníků a osob
převedených v rámci společnosti. Rozšiřuje se tak okruh oprávněných osob z některých
nepojistných sociálních dávek - u sezónních zaměstnanců se jedná o pohřebné a příspěvek na péči
a v případě vnitropodnikově převáděných zaměstnanců o pohřebné, přídavek na dítě, rodičovský
příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a příspěvek na péči. Při implementaci bylo zároveň
využito možnosti omezení rovného zacházení v případě sezónních pracovníků a u osob
převedených v rámci společnosti a jejich rodinných příslušníků, možnost poskytovat některé
z těchto dávek tak byla zúžena.
Novelou zákoníku práce bude i cizincům, kteří jsou držiteli karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným
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členským státem Evropské unie, zajištěno právo na stejné zacházení, jako osobám, na něž se
vztahuje směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (např. maximální
délka pracovní doby, minimální délka dovolené, atd.).
Novelou zákona o státní sociální podpoře, zákona o sociálně-právní ochraně dětí a zákona
o sociálních službách bude rozšířen okruh oprávněných osob ve vztahu k nároku na pohřebné,
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a příspěvek na péči.
3.6 Dopady na spotřebitele: Ne
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne
Žádné z navržených regulačních opatření nebude mít dopad na rovnost mužů a žen ani
na dodržování zákazu diskriminace.
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne
3.10 Korupční rizika: Ne
K zavedení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování se potenciálně váže riziko
korupčního jednání. Budou však nastaveny systémové pojistky, které by měly toto riziko
minimalizovat.
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ano.
S ohledem na specifika správního řízení ve věcech pobytu cizinců se ukázalo jako nutné posílit
odchylky právní úpravy správního řízení ve věcech pobytu cizinců od obecné úpravy správního
řádu. Uvedené má vést právě k zmíněnému posílení bezpečnostních aspektů správního řízení
a minimalizaci zneužívání stávajících procesních pravidel. Navrhovaná úprava tedy povede
ke zvýšení bezpečnosti.
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1. Důvod předložení a cíle
1.1.

Název

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Tematické okruhy jednotlivých regulačních opatření
Vzhledem k rozsahu předložené novely je pro lepší přehlednost analýza jednotlivých
regulačních opatření uváděna samostatně po jednotlivých tematických okruzích:
A) Sezónní zaměstnávání – vztah k právu EU
B) Vnitropodnikové převedení – vztah k právu EU
C) Povolení k pobytu za účelem investování
D) Posílení bezpečnostních aspektů migračního procesu
E) Změny v předpisech v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí
Česká republika ctí a plně respektuje závazky, které pro ni vyplývají z unijního práva. Jedním
z těchto závazků je i povinnost uvést český právní řád do souladu s oběma výše uvedenými
směrnicemi. Navrhovaná novelizace zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, a dalších souvisejících zákonů tak realizuje
povinnost transpozice výše uvedených směrnic a zavádí do národní právní úpravy 2 nová
pobytová oprávnění pro tzv. sezónní zaměstnance a pro osoby převedené v rámci společnosti.
Většina úprav v souvisejících zákonech je pak přímým důsledkem změn provedených
v zákoně o pobytu cizinců.
Nad rámec povinností vyplývajících pro Českou republiku z členství v Evropské unii dochází
ke zpřesnění současné právní úpravy v několika dalších oblastech. Tyto změny reagují
na nedostatky, které odhalila praxe a na něž je nutno adekvátním způsobem reagovat. To se
týká především posílení bezpečnostního aspektu migračního procesu. Návrh nové úpravy
podnikání je motivován snahou učinit Českou republiku přitažlivější pro velké zahraniční
investory, kterým bude umožněno získat dlouhodobý pobyt na základě povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování až na 2 roky bez podmínky předchozího
pobytu na území na základě víza.
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Sezónní zaměstnávání
1.2 Definice problému
Evropská unie připravila v minulých 10 letech na základě Plánu politiky legální migrace
balíček směrnic upravujících vstup a podmínky zaměstnání vybraných kategorií
ekonomických migrantů: vysoce kvalifikovaných pracovníků, sezónních pracovníků,
vnitropodnikově převáděných pracovníků (klíčový personál a specialisté) a praktikantů
(stážistů) odměňovaných mzdou. Část těchto směrnic již byla do českého právního řádu
transponována (např. vysoce kvalifikovaní pracovníci).
V roce 2014 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU
ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí
za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci (dále jen „směrnice 2014/36/EU“) Členské
státy Evropské unie mají lhůtu do 30. září 2016, aby uvedly v účinnost právní a správní
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.
Směrnice 2014/36/EU má přispět k účinnému řízení migračních toků pro konkrétní kategorii
sezónní dočasné migrace a k zajištění uspokojivých pracovních a životních podmínek
sezónních zaměstnanců stanovením spravedlivých a transparentních pravidel pro přijetí
a pobyt a vymezením práv sezónních zaměstnanců při současném poskytnutí stimulů a záruk,
jejichž cílem je zabránit překračování délky pobytu nebo tomu, aby se dočasný pobyt stal
trvalým. Pravidla stanovená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES
o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně
pobývajících státních příslušníků třetích zemí by současně měla přispět k tomu, aby se
z takového dočasného pobytu nestal pobyt nepovolený.
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
a) zákon o pobytu cizinců
V současnosti neexistuje žádné specifické pobytové oprávnění za účelem sezónního
zaměstnání. Cizinec, který na území České republiky vykonává sezónní zaměstnávání, musí
v současné době získat zaměstnaneckou kartu (typ povolení k dlouhodobému pobytu), která je
mu Ministerstvem vnitra vydána pouze pod podmínkou, že mu Úřad práce ČR vydá povolení
k zaměstnání podle § 96 zákona o zaměstnanosti.
V roce 2015 bylo na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí podáno přes 4 700 žádostí
o zaměstnaneckou kartu, kladně vyřízeno bylo přes 3 700 žádostí. Nelze statisticky rozlišit,
kolik z nich bylo vydáno sezónním zaměstnancům. Pouze z odhadů počtu vydaných povolení
k zaměstnání podle § 96 zákona o zaměstnanosti (sezónní zaměstnání), lze orientačně určit, že
půjde řádově o stovky osob ročně.
b) zákon o zaměstnanosti
Zákon o zaměstnanosti v současné době upravuje sezónní zaměstnání v ustanovení § 96.
Podle zmíněného ustanovení se povolení k zaměstnání vyžaduje v případě, že cizinec bude
sezónním zaměstnancem zaměstnávaným činnostmi závislými na střídání ročních období,
avšak nejdéle na dobu 6 měsíců v kalendářním roce, pokud mezi jednotlivými zaměstnáními
na území České republiky uplyne doba nejméně 6 měsíců.
Povolení k zaměstnání cizince vydává krajská pobočka Úřadu práce České republiky. Před
vydáním povolení k zaměstnání je prováděn tzv. test trhu práce: Přednost při obsazování
místa mají evidovaní uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a ostatní osoby s volným
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přístupem na trh práce. Volné místo lze obsadit cizincem pouze v případě, že není k dispozici
dostatek domácích pracovních sil s potřebnou kvalifikací. Za cizince se pro účely
zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle zákona o zaměstnanosti nepovažuje občan
Evropské unie a jeho rodinný příslušník a rodinný příslušník občana České republiky.
c) občanský soudní řád a soudní řád správní
d) zákon o uznávání odborné kvalifikace
e) zákon o státní sociální podpoře, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon
o sociálních službách
f) zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
Stávající právní stav upravený výše uvedenými zákony neodpovídá požadavkům na rovné
zacházení vyplývajícím ze směrnice 2014/36/EU.
g) zákon o správních poplatcích
Stávající stav zákona neumožňuje osvobození od poplatku pro žadatele o vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem zaměstnání, kteří již v minulosti na území za stejným účelem pobývali
a splňovali všechna kritéria a podmínky.

1.4 Popis cílového stavu
a) zákon o pobytu cizinců
Základním cílem je zavést zvláštní postup pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích
zemí, kteří žádají o pobyt v České republice za účelem sezónního zaměstnání a zároveň
jim zajistit s tím související práva. Hlavní rozdíl spočívá ve zjednodušení pravidel pro vstup
a pobyt za účelem sezónního zaměstnání a zajištění ochrany práv migrujících pracovníků.
Ministerstvo vnitra bude udělovat vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního
zaměstnání cizinci, který hodlá na území České republiky pobývat za účelem sezónního
zaměstnání (resp. výkonu činnosti závislé na ročním období) vyžadujícím pobyt na území
delší než 3 měsíce, a kterému bylo Úřadem práce České republiky vydáno k tomuto
účelu povolení k zaměstnání.
Vízum k pobytu nad 90 dní za účelem sezónního zaměstnání bude vydáváno s dobou platnosti
a dobou pobytu maximálně na 6 měsíců (směrnice umožňovala stanovit maximální délku
v rozmezí v rozmezí 5 až 9 měsíců) v rámci kteréhokoli období 12 měsíců. Období 6 měsíců
je dostatečně dlouhou dobou odpovídající potřebám domácího trhu práce a charakteru
sezónních prací. Vízum bude možné prodloužit, vždy však nejdéle v rámci maximální doby
platnosti víza, tedy 6 měsíců.
Smyslem této úpravy je především podpora cirkulární migrace. Zákon proto nepředpokládá
zavádění jazykových či integračních požadavků na cizince.
Žádosti cizinců, kteří již v České republice v průběhu předcházejících 5 let jako sezónní
pracovníci působili a splňují všechny podmínky, o toto vízum budou vyřízeny přednostně.
b) zákon o zaměstnanosti
Cizincům zaměstnávaným v odvětvích zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním
období, bude i nadále vydáváno povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona
o zaměstnanosti. Seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním
období, bude stanoven vyhláškou, přičemž se jedná o zemědělství, zahradnictví a turistický
ruch.
Maximální doba, na kterou je možné vydat povolení k zaměstnání, činí v souladu se
směrnicí 6 měsíců v kterémkoli období 12 měsíců po sobě jdoucích. Sezónnímu zaměstnanci
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může být pro tyto účely vydáno několik povolení k zaměstnání Platnost povolení
k zaměstnání, které bylo vydáno na dobu kratší než 6 měsíců, lze prodloužit, nejdéle však tak,
aby celková doba platnosti povolení k zaměstnání nepřekročila 6 měsíců.
c) občanský soudní řád a soudní řád správní
Cizinci pobývající na území na vízum za účelem sezónního zaměstnání budou moci být
v některých řízeních před soudy zastoupeni právnickou osobou, k jejímž činnostem uvedeným
ve stanovách patří ochrana práv cizinců (neziskové organizace).
d) zákon o uznávání odborné kvalifikace
Cizinci pobývající na území na vízum za účelem sezónního zaměstnání budou zařazeni
do kategorie osob, jejichž odborná kvalifikace se uznává podle tohoto zákona.
e) zákon o státní sociální podpoře, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon
o sociálních službách
Cizinci pobývající na území na vízum za účelem sezónního zaměstnání budou mít
za podmínek tohoto zákona nárok na pohřebné.
f) zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
Cizinci pobývající na území na vízum za účelem sezónního zaměstnání budou mít stejná
práva, jaká vyplývají ze školského zákona občanům Evropské unie.
g) zákon o správních poplatcích
Cizinci, kteří již v České republice v průběhu předcházejících 5 let jako sezónní pracovníci
působili a splňují všechny podmínky, budou osvobozeni od poplatku za přijetí žádosti o toto
vízum.

1.5 Identifikace dotčených subjektů
Cizinci (státní příslušníci třetích zemí) – jedná se o cizince, kteří chtějí na území vstupovat či
pobývat za účelem sezónního zaměstnání. Tito cizinci budou dotčeni přímo a nejvíce, neboť
se mění předpisy, které regulují jejich vstup a pobyt na území České republiky. Cizinci
v postavení sezónního zaměstnance získají větší jistotu v pracovněprávní oblasti a v oblasti
nároků na některé nepojistné dávky.
Zaměstnavatelé – přímo dotčeni změnou právní úpravy budou ti zaměstnavatelé, kteří budou
zaměstnávat sezónní zaměstnance z třetích zemí.
Orgány veřejné moci – jde o subjekty, které jsou právní úpravou ovlivněny přímo.
Dotčenými státními orgány budou Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policie České republiky (dále jen „policie“),
Úřad práce České republiky, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
Nestátní neziskové organizace a centra na podporu integrace cizinců – jde o subjekty,
které nejsou právní úpravou dotčeny přímo, ale jejichž aktivity jsou s aplikací právní úpravy
velmi úzce spojené, a to zejména v oblasti informování cizinců či poskytování sociálního
a právního poradenství.
Další subjekty – zejména Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy
a další podnikatelská uskupení.
1.6 Zhodnocení rizika
V případě neprovedení řádné transpozice směrnice 2014/36/EU může být České republice
uložena ze strany EU finanční sankce. Je proto třeba splnit povinnost řádně a včas
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transponovat právo EU. Proto je nutné přistoupit k novelizaci zákona o pobytu cizinců
a dalších souvisejících předpisů. Navrhovaná podoba transpozice nepřináší žádná rizika.

2. Návrh variant řešení
2.1. Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“:
a) zákon o pobytu cizinců
i.

Transpozice směrnice

Nulová varianta
Vzhledem k povinnosti provést transpozice směrnice 2014/36/EU (viz bod 1.6), je Česká
republika povinna přizpůsobit svůj právní řád požadavkům vyplývajícím z této směrnice,
a proto nepřichází nulová varianta v úvahu.
Varianta novelizace
Vzhledem k tomu, že z důvodů uvedených výše nepřichází nulová varianta v úvahu, jeví se
jako jediné vhodné řešení novelizace zákona o pobytu cizinců na území České republiky.
ii. Druh pobytového oprávnění
Varianta 1 – Dlouhodobý pobyt za účelem sezónního zaměstnání
Směrnice nechává členským státům relativně široký prostor pro uvážení, jaký typ pobytového
oprávnění budou sezónním zaměstnancům vydávat. Je proto možné vydávat i povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem sezónního zaměstnání.
Tato varianta se však nejeví jako vhodná vzhledem ke smyslu a cílům směrnice ani vzhledem
k stávající národní úpravě. Cílem směrnice je podpora cirkulární migrace, resp. pobytu cizince
za účelem výkonu práce závislé na střídání ročních období po dobu maximálně 6 měsíců, a
následné vycestování cizince z území, nikoliv jeho dlouhodobý pobyt na území. K zajištění
práv sezónních zaměstnanců, která vyplývají ze směrnice, se vzhledem k omezené délce
jejich pobytu jeví jako dostatečné upravit jejich pobyt na území na základě dlouhodobého
víza. Upravovat tento krátkodobý pobyt skrze povolení k dlouhodobému pobytu, které
představuje vyšší stupeň pobytového oprávnění, tedy nebylo posouzeno jako vhodné.
Varianta 2 – Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání
Ministerstvo vnitra bude udělovat vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního
zaměstnání cizinci, který hodlá na území České republiky pobývat za účelem sezónního
zaměstnání (resp. výkonu činnosti závislé na ročním období) vyžadujícím pobyt na území
delší než 3 měsíce, a kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání. Vízum k pobytu nad 90 dní
za účelem sezónního zaměstnání bude vydáváno s dobou platnosti a dobou pobytu maximálně
na 6 měsíců. S ohledem na smysl a cíl směrnice a vzhledem k výše uvedenému se tato
varianta jeví jako vhodnější, než úprava pomocí institutu dlouhodobého pobytu.
iii. Jednotný postup pro podávání žádosti
Varianta 1 – Zavedení duálního povolení k dlouhodobému pobytu
Pokud by Česká republika zvolila variantu vydávání povolení k dlouhodobému pobytu, místo
varianty dlouhodobého víza, byla by v souladu se směrnicí povinna zavést jednotný postup
pro podávání a vyřizování žádosti (pobyt na území i povolení k zaměstnání současně).
Tato varianta byla vyhodnocena jako nevhodná. Důvodem je v prvé řadě nevhodnost
možnosti vydávat povolení k dlouhodobému pobytu (viz předchozí bod). Její volbou by navíc
byly zavedeny zcela odlišné systémy pro pobyty za účelem sezónního zaměstnání kratší než 3
měsíce (kde by nadále platila povinnost žádat o povolení k zaměstnání) a pobyty delší než 3
měsíce (vyřizované v rámci jednotného postupu). To by vedlo k nepřehlednosti právní
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úpravy. Toto řešení by navíc vyžadovalo vytvoření samostatné centrální evidence volných
pracovních míst obsaditelných držiteli povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
zaměstnání, kam by byla zařazována volná pracovní místa příslušného charakteru a délky
zaměstnání. Lze předpokládat, že by se o tato pracovní místa neoprávněně pokoušeli žádat
i cizinci, kteří již vyčerpali svých 6 měsíců v každých 12 měsících, a zatěžovali by tak státní
správu nepřípustnými žádostmi.
Varianta 2 - Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání na základě povolení
k zaměstnání
Směrnice umožňuje, aby vydání dlouhodobého víza předcházelo vydání povolení
k zaměstnání. Tato možnost byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Výhody vydávání
dlouhodobého víza namísto povolení k dlouhodobému pobytu byly popsány výše. Postup
vedoucí k vydání pobytového oprávnění za účelem výkonu sezónní práce tak bude obdobný
u pobytu do 3 měsíců i nad 3 měsíce, což přispěje k přehlednosti právní úpravy. Vzhledem
k současné právní úpravě i nastavení systému není možné vydávat dlouhodobé vízum v rámci
jednotného postupu.
iv. Zjednodušení opětovného vstupu
Podle směrnice 2014/36/EU zjednoduší členské státy opětovný vstup státních příslušníků
třetích zemí, kteří byli v daném členském státě přijati jako sezónní zaměstnanci nejméně
jednou za posledních pět let a kteří během každého z těchto pobytů splňovali všechna kritéria
a podmínky dle této směrnice. Směrnice uvádí několik příkladů možných opatření k zajištění
zjednodušeného opětovného vstupu.
Varianta 1 – Osvobození od požadavku předložit jeden nebo více dokumentů
Těmito dokumenty by mohly být: pracovní smlouva, doklad o zdravotním pojištění nebo
doklad o tom, že cizinec má zajištěno náležité ubytování na území. Tato varianta však nebyla
zvolena s ohledem na význam těchto dokumentů. Předložení pracovní smlouvy bude
nezbytným podkladem pro vydání povolení k zaměstnání. Stejně tak je důležité, aby měl
cizinec po celou dobu pobytu na území (tedy i v době, kdy ještě nespadá jako zaměstnanec
do systému veřejného zdravotního pojištění) zajištěno zdravotní pojištění. Ani upuštění
od požadavku na zajištění náležitého ubytování nebylo posouzeno jako vhodné, neboť tato
náležitost je standardně vyžadována u všech žádostí o pobytová oprávnění cizinců na území
České republiky. V zájmu ochrany práv migrujících pracovníků dokonce sama směrnice
ukládá členským státům povinnost vyžadovat důkaz o tom, že sezónní pracovník bude mít
po celou dobu pobytu ubytování, které mu zajišťuje přiměřenou životní úroveň.
Varianta 2 – Vydání několika povolení sezónního pracovníka v rámci jediného správního aktu
Tato možnost by znamenala, že sezónnímu pracovníkovi bude vydáno povolení, které ho
bude opravňovat k opakovanému vstupu a pobytu na území za účelem výkonu sezónní práce.
Vydání povolení k zaměstnání předchází test trhu práce, který provádí Ministerstvo práce
a sociálních věci (MPSV), resp. Úřad práce České republiky. MPSV nemůže spolehlivě
předvídat vývoj situace na trhu práce na několik let dopředu, což by byl nutný předpoklad
pro vydání takového druhu povolení. Proto se se ani tato varianta nejeví jako vhodná.
Varianta 3 – Přednostní posouzení žádosti a upuštění od správního poplatku
Tato varianta počítá s tím, že žadatel, který splní podmínky pro opětovný zjednodušený vstup,
bude zcela osvobozen od poplatku za přijetí žádosti o vydání dlouhodobého víza. Zároveň
bude taková žádost posouzena přednostně (před žádostmi o vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání podanými poprvé). Tato varianta se jevila jako nejvhodnější,
neboť dostatečně zvýhodňuje žadatele, kterého lze pro účely vydání dlouhodobého víza
za účelem sezónního zaměstnání považovat za spolehlivého a zároveň nezasahuje zásadním
způsobem do stávající systematiky řízení o pobytech cizinců na území České republiky.
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b) zákon o zaměstnanosti a další související právní předpisy
i.

Transpozice směrnice

Nulová varianta
Zachování stávající právní úpravy. Vzhledem k povinnosti provést transpozice směrnice
2014/36/EU (viz bod 1.6), je Česká republika povinna přizpůsobit svůj právní řád
požadavkům vyplývajícím z této směrnice, a proto nepřichází nulová varianta v úvahu.
Varianta novelizace
Budou novelizovány příslušné zákony - zákon o zaměstnanosti zákon o státní sociální
podpoře, zákon o sociálně-právní ochraně dětí a zákon o sociálních službách. Navrhovanou
variantou bude zajištěna implementace směrnice 2014/36/EU. Na základě výše uvedeného je
vhodná tato varianta.

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
3.1 Identifikace nákladů a přínosů
Při hodnocení nákladů a přínosů se vychází ze současného stavu, přičemž lze konstatovat, že
transpozice výše uvedené směrnice do českých právních předpisů musí být s ohledem
na hrozbu uložení sankcí provedena.
3.1.1 Návrh řešení
Navrhuje se změna zákona o pobytu cizinců a dalších předpisů, tak, jak je uvedeno výše (1.5).
Varianta novelizace zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti a dalších předpisů
3.2 Náklady
Za transpozici směrnice 2014/36/EU je odpovědné Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce
a sociálních věcí. Na aplikaci a vynucování se podílí zejména Ministerstvo vnitra,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních
věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, policie,
Úřad práce České republiky a Státní úřad inspekce práce. Vzhledem k tomu, že transpozice se
stane součástí existujících zákonů, jimiž jsou mechanismy vynucování již účinně řešeny, je
zřejmé, že tyto nástroje budou využity i pro nově konstituované právní vztahy. Z tohoto
důvodu není nutné stanovovat výši a zdroje finančních prostředků pro realizaci této oblasti,
neboť bude využito stávající struktury, včetně personálního, věcného a finančního zajištění.
3.3 Přínosy
Přínosem zavedení nového pobytového oprávnění v souvislosti s transpozicí uvedené
směrnice by měla být zejména podpora pracovní (především cirkulární) migrace do České
republiky i zefektivnění této agendy. Zavedení nového víza k pobytu nad 90 dnů bude
přínosem pro české zaměstnavatele zejména v případech, kdy budou opakovaně zaměstnávat
stejné sezónní pracovníky. Přednostní vyřízení žádosti zrychlí migrační proces pracovních sil,
které zaměstnavatelé potřebují využít pouze v omezeném časovém období intenzivní práce
v zemědělství, zahradnictví a turistickém ruchu, a časové prodlevy mají na jejich podnikání
negativní dopad. Dle odhadů bude vízum vydáváno stovkám cizinců ročně. Přínosem této
varianty je také to, že Česká republika řádně splní své závazky vyplývající z členství v EU
a vyhne se tím případným sankcím.
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
Z porovnání nákladů a přínosů varianty provést novelu výše zmíněných zákonů jednoznačně
vyplývá, že provedení výše popsaných novelizací těchto zákonů je dle předkladatele
nejvhodnějším řešením.
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Na základě úvah popsaných výše byly zvoleny varianty, které předkladatel považuje
za nejvhodnější, v některých případech (transpozice unijního práva) se dokonce jedná o jediná
možná řešení.
Zhodnocení předpokládaného dopadu z hlediska administrativní zátěže
Předpokládaný dopad navrhovaných změn v zákoně o pobytu cizinců lze z hlediska
administrativní zátěže označit za neutrální. Zavádí se dlouhodobé vízum za účelem sezónního
zaměstnání. Beze změny právní úpravy by cizinci žádali o zaměstnaneckou kartu, kterou
využívají v současné době. Rozsah požadovaných náležitostí se u těchto druhů pobytových
oprávnění nijak zásadně neliší. Pro vydání povolení k zaměstnání se bude nově vyžadovat
pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, která je
v současnosti i nutnou náležitostí žádosti o zaměstnaneckou kartu. V tomto ohledu tedy nelze
konstatovat, že by došlo k nárůstu či k omezení administrativní zátěže, a to ani na straně
žadatelů, ani na straně správních orgánů. Na základě dostupných statistických údajů i údajů
z praxe lze očekávat, že o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání bude
ročně žádat několik stovek osob.
5. Implementace doporučené varianty a vynucování
Implementace a vynucování navrhované varianty řešení je realizováno v rámci existujících
organizačních a kapacitních struktur, a to zejména ústředních správních úřadů a dalších
orgánů veřejné moci. Implementace navržených změn s sebou může přinést dílčí nároky
na navýšení existujících personálních a technických kapacit v případě zvýšeného zájmu
cizinců o nový druh pobytového oprávnění. S vynucováním nejsou spojeny žádné dodatečné
náklady. Návrh počítá s vydáním prováděcí vyhlášky MPSV, která stanoví seznam odvětví,
která zahrnují činnosti závislé na ročním období.
6. Přezkum účinnosti regulace
Přezkum účinnosti navrhované regulace je přímo závislý na provedení přezkumu ze strany
Evropské unie, resp. na případném provedení změn ve směrnici, pro jejíž implementaci je
regulace prováděna. Členské státy EU jsou povinny vyrozumět Evropskou komisi o způsobu
a formě provedení unijního práva. Evropská komise následně vyhodnotí, zda transpozice
proběhla řádně a včas. V případě identifikování nedostatků je následně zahájeno bilaterální
jednání, které má za cíl zjištěné nedostatky odstranit.
K přezkumu účinnosti regulace budou využívány zejména tyto nástroje:
- Analýza kvantitativních údajů na základě statistického sběru dat v rámci jednotlivých
resortů.
Statistické údaje jsou čerpány především z Cizineckého informačního systému,
kvalifikovaných odhadů Úřadu práce ČR ohledně počtu cizinců působících na trhu práce
ČR, statistik výsledků kontrol cizinecké policie, orgánů inspekce práce a celních úřadů
atd. U víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání bude s měsíční
periodicitou sledován statistický rozpad počtu žádostí i vydaných kladných a negativních
rozhodnutí podle státní příslušnosti, pohlaví a věku žadatele, místa podání žádosti, délky
správního řízení, důvodů zamítnutí žádosti a dalších ukazatelů.
- Analýza kvalitativních údajů za účelem identifikace nových trendů a atypických jevů
na základě centrálního sběru informací z hlášení výkonných složek (nabírání žádostí
a povolování pobytu, zaměstnání, kontrolní činnost) jednotlivých státních orgánů,
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- Pravidelná vzájemná výměna informací mezi státními orgány na půdě stálých
meziresortních platforem na expertní úrovni (Analytické centrum pro ochranu státních
hranic a migraci v gesci Ministerstva vnitra) i na úrovni řídící a politické (Koordinační
orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci v gesci Ministerstva vnitra); eventuální
vytvoření interní tematické odborné studie (ad hoc).
- Získávání kvalitativních informací a hodnocení implementace nové legislativy od zástupců
zaměstnavatelů a podnikatelů na úrovni komor a svazů i od odborových organizací v rámci
různých platforem (např. Pracovní skupina pro ekonomickou migraci v gesci Ministerstva
průmyslu a obchodu, Meziresortní orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců
v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí).
- Pravidelné měsíční zpracování analytických interních meziresortních zpráv (Trendy
a poznatky v oblasti migrace a ochrany hranic) i ročních zpráv (Zpráva o situaci v oblasti
migrace a integrace cizinců, Zpráva o situaci oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného
pořádku) zahrnující kvalitativní i kvantitativní údaje.
Současně je možné v rámci legislativních úkolů vlády reagovat na aktuální potřeby praxe
i případné nedostatky v regulaci nebo její neefektivnost zjištěné v praxi. Přezkum účinnosti
regulace bude realizován na základě hodnocení ex post i v oblasti dalších právních předpisů
změněných v důsledku transpozice, zejména v souvislosti se změnami prováděnými v zákoně
o zaměstnanosti.
7. Konzultace a zdroje dat
Návrh novely byl zpracován po podrobných konzultacích a s přihlédnutím k návrhům
a doporučením dotčených útvarů Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva
zahraničních věcí České republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva
spravedlnosti, Ministerstva financí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
S Ministerstvem práce a sociálních věcí byly konzultovány zejména otázky týkající se
vstupu cizích státních příslušníků na český pracovní trh. Navrhované změny zákona o pobytu
cizinců a zákona o zaměstnanosti by tak měly být vzájemně provázány. S Ministerstvem
zahraničních věcí byly konzultovány zejména otázky vstupu cizích státních příslušníků
na území České republiky. Navrhované změny v zákoně o uznávání odborné kvalifikace
a ve školském zákoně jsou předkládány po projednání a se souhlasem gestora této oblasti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V řadě konkrétních případů byly některé
problémy v oblasti transpozice unijního práva konzultovány přímo s Evropskou komisí.
Dominantním zdrojem dat byly statistické údaje ústředních správních úřadů vycházející
z výkonu jejich působnosti. Nejdůležitějšími zdroji pak byly zejména statistické údaje
Ministerstva vnitra týkající se problematiky pobytu cizinců na území České republiky.
V tomto ohledu lze odkázat alespoň na informativní přehledy cizinců se zaevidovaným
přechodným či trvalým pobytem na území České republiky1 či na zprávy o situaci v oblasti
migrace2. V neposlední řadě byly využity i informační zdroje Evropské migrační sítě3 (EMN)
a v řadě konkrétních případů (zejména v oblasti transpozice unijního práva) byly některé
problémy konzultovány přímo s Evropskou komisí.

1
2
3

http://www.mvcr.cz/migrace/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem-cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx
http://www.mvcr.cz/migrace/clanek/zprava-o-situaci-v-oblasti-migrace.aspx
http://emncz.eu/
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Vnitropodnikové převedení
1.2 Definice problému
Stejně jako v případě předchozího tematického okruhu, jde opět o výsledek aktivity Evropské
unie v oblasti vstupu a podmínek zaměstnání vybraných kategorií ekonomických migrantů:
vysoce kvalifikovaných pracovníků, sezónních pracovníků, vnitropodnikově převáděných
pracovníků (klíčový personál a specialisté) a praktikantů (stážistů) odměňovaných mzdou.
V roce 2014 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne
15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí
na základě převedení v rámci společnosti (dále jen „směrnice 2014/66/EU“). Členské státy
Evropské unie mají lhůtu do 29. listopadu 2016, aby uvedly v účinnost právní a správní
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.
Cílem této směrnice je usnadnění mobility osob převedených v rámci společnosti
a omezení administrativní zátěže spojené s jejich pracovním zařazováním.
Důvodem předložení návrhu na změnu zákona a pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti,
zákoníku práce, zákona o státní sociální podpoře, zákona o sociálně-právní ochraně dětí
a zákona o sociálních službách je povinnost České republiky transponovat do národního
právního řádu směrnici 2014/66/EU.
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
a) zákon o pobytu cizinců
Zákon o pobytu cizinců v současné době nezná pobytové oprávnění za účelem převedení
v rámci společnosti.
Cizinec, který je do České republiky vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným
mimo území EU/EHP nebo Švýcarska, ať již se jedná o převod zaměstnance v rámci skupiny
podniků či na základě plnění smlouvy uzavřené mezi dvěma kapitálově nepropojenými
subjekty, musí v současné době získat zaměstnaneckou kartu, která může být vydána pouze
na základě povolení k zaměstnání vydaného Úřadem práce ČR.
V roce 2015 bylo na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí podáno přes 4 700 žádostí
o zaměstnaneckou kartu, kladně vyřízeno bylo přes 3 700 žádostí. Nelze statisticky rozlišit,
kolik z nich bylo vydáno cizincům vyslaným zahraničním zaměstnavatelem. Odhadem by se
mělo jednat o stovky osob ročně.
b) zákon o zaměstnanosti
Ze směrnice 2014/66/EU vyplývá, že má být zaveden nový druh jednotného povolení
k pobytu a práci, který zatím není zákonem o zaměstnanosti upraven. V platné právní úpravě
není vymezena zvláštní kategorie „vnitropodnikově převedení zaměstnanci“, jejich působení
v České republice je nyní umožněno na základě vyslání podle § 95 zákona o zaměstnanosti, je
tedy podmíněno získáním povolení k zaměstnání. Povolení k zaměstnání cizince vydává
krajská pobočka Úřadu práce České republiky, povolení k pobytu (zaměstnaneckou kartu)
vydává Ministerstvo vnitra.
c) zákon o uznávání odborné kvalifikace
d) zákon o státní sociální podpoře, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon
o sociálních službách
Stávající právní stav v oblasti upravené těmito zákony neodpovídá požadavkům na rovné
zacházení vyplývajícím ze směrnice 2014/66/EU.
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e) zákoník práce
Směrnice vyžaduje, aby cizincům, kteří jsou vnitropodnikově převáděni, bylo zajištěno právo
na stejné zacházení, jako osobám, na něž se vztahuje směrnice 96/71/ES o vysílání
pracovníků v rámci poskytování služeb (např. maximální délka pracovní doby, minimální
délka dovolené, atd.). Zákoník práce v současné době tuto kategorii zaměstnanců nezná.
1.4 Popis cílového stavu
a) zákon o pobytu cizinců
Bude zaveden nový typ povolení k dlouhodobému pobytu – „karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance“, kterou bude vydávat Ministerstvo vnitra. Toto pobytové
oprávnění je určeno pro cizince, kteří jsou dočasně vnitropodnikově převáděni v rámci
nadnárodních společností, a to z obchodních korporací se sídlem mimo Evropskou unii
k výkonu práce do jejich odštěpných závodů nebo do obchodních korporací,
resp. dceřiných/sesterských společností se sídlem na území České republiky. Karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance je jednotným povolením, které cizince
opravňuje k pobytu a zároveň k výkonu zaměstnání (pouze) na pozici manažera,
specialisty nebo zaměstnaného stážisty. Cizinec musí před převedením působit u korporace,
ze které je převáděn, nejméně 6 měsíců. V případě vnitropodnikového převádění zaměstnanců
nebude prováděn test trhu práce.
Zavádí se zjednodušený postup (vyřízení žádosti v kratší lhůtě, podání žádosti v zastoupení
přímo v ČR) v případech, kdy je cizinec (žadatel o kartu) nebo obchodní korporace, v níž
nebo do níž má být cizinec převeden, účastníkem programu přijatého za účelem dosažení
ekonomického nebo jiného významného přínosu pro Českou republiku. Tyto programy budou
organizačně zajišťovat věcně příslušné ústřední správní úřady a bude je schvalovat vláda.
Dalším cílem je usnadnění mobility osob převedených do obchodních korporací nebo
odštěpných závodů usazených v Evropské unii (cizinci, kteří byli výše uvedeným
způsobem převedeni do jiného členského státu EU). Bude stanoven režim, na základě kterého
budou tito cizinci oprávněni vstupovat, pobývat a pracovat na území jednoho či více dalších
členských států (tedy i do ČR). Směrnice 2014/66/EU upravuje krátkodobou a dlouhodobou
mobilitu.
Krátkodobá mobilita - pobyty v jiných členských státech než v tom, který vydal povolení
k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, do 90 dnů v kterémkoliv období
180 dnů. V případě krátkodobého převedení do ČR bude tento cizinec pobývat na našem
území na základě práva EU a současně bude oprávněn na území ČR pracovat (§ 98 písm. s)
zákona o zaměstnanosti).
Dlouhodobá mobilita - pobyty v jiných členských státech než v tom, který vydal povolení
k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, v délce přesahující 90 dnů. Pro tyto
cizince se zavádí nový typ povolení k dlouhodobému pobytu – „karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu EU“, kterou bude vydávat Ministerstvo
vnitra. I tato karta je tzv. jednotným povolením, které cizince opravňuje k pobytu a zároveň
k výkonu zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty.
b) zákon o zaměstnanosti
Je nutné provést novelizaci zákona o zaměstnanosti tak, aby odpovídal změnám provedeným
v zákoně o pobytu cizinců. Vnitropodnikově převedeným zaměstnancům a vnitropodnikově
převedeným zaměstnancům jiného členského státu Evropské unie nebudou vydávána povolení
k zaměstnání. Ta budou nadále vydávána pouze cizincům vyslaným do České republiky
zahraničním zaměstnavatelem usazeným v tzv. třetí zemi, který nepatří ke stejnému podniku
14

nebo stejné skupině podniků jako subjekt přijímající vyslané zaměstnance na území České
republiky.
Ministerstvem vnitra bude vydáván nový druh pobytového oprávnění – karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance, která má tzv. duální charakter. Znamená to, že cizinec
(při vnitropodnikovém převedení na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty)
již nemusí podávat zvlášť žádost o povolení k pobytu Ministerstvu vnitra a zvlášť žádat
o povolení k zaměstnání Úřad práce České republiky. Místo toho mu bude na základě jediné
žádosti, o které rozhodne Ministerstvo vnitra, uděleno jediné povolení k pobytu a současně i k
výkonu zaměstnání na území České republiky. V případě vnitropodnikového převádění
zaměstnanců nebude prováděn tzv. test trhu práce, neboť se nebude jednat o převedení na
volné pracovní místo.
c) zákon o uznávání odborné kvalifikace
Cizinci – žadatelé o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebo
držitelé některé z těchto karet – budou zařazeni do kategorie osob, jejichž odborná kvalifikace
se uznává podle tohoto zákona.
d) zákon o státní sociální podpoře, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon
o sociálních službách
Cizinci, kterým byla vydána karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie, budou mít
za podmínek daných těmito zákony nárok na následující nepojistné sociální dávky - pohřebné,
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a příspěvek na péči.
e) zákoník práce
Novelou zákoníku práce bude i cizincům, kteří jsou držiteli karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie, zajištěno právo na stejné zacházení, jako osobám, na něž se
vztahuje směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
(např. maximální délka pracovní doby, minimální délka dovolené, atd.).
1.5 Identifikace dotčených subjektů
Cizinci (státní příslušníci třetích zemí), kteří chtějí na území vstupovat či pobývat na základě
převedení v rámci společnosti. Tito cizinci budou dotčeni přímo a nejvíce, neboť se mění
předpisy, které regulují jejich vstup a pobyt na území České republiky. Cizinci v postavení
„vnitropodnikově převedených zaměstnanců“ již nebudou muset vyřizovat dvě povolení (k
pobytu a k zaměstnání), ale pouze jedno duální povolení, které je navíc bude opravňovat
k pobytu a práci v jiných členských státech Evropské unie, než v tom, který jim duální
povolení vydal. Tito cizinci a jejich rodinní příslušníci budou mít dále možnost nárokovat
některé nepojistné dávky.
Nadnárodní společnosti, obchodní korporace – jde o subjekty, v nichž bude probíhat
vnitropodnikový převod zaměstnance. Cílem je usnadnění mobility osob převedených v rámci
společnosti uvnitř Unie a omezení administrativní zátěže spojené s jejich pracovním
zařazováním v některých členských státech.
Orgány veřejné moci – jde o subjekty, které jsou právní úpravou ovlivněny přímo.
Dotčenými státními orgány budou Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policie České
republiky (dále jen „policie“), Úřad práce České republiky, Státní úřad inspekce práce
a oblastní inspektoráty práce.
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Nestátní neziskové organizace a centra na podporu integrace cizinců – jde o subjekty,
které nejsou právní úpravou dotčeny přímo, ale jejichž aktivity jsou s aplikací právní úpravy
velmi úzce spojené, a to zejména v oblasti informování cizinců či poskytování sociálního
a právního poradenství.
Další subjekty – zejména Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy
a další podnikatelská uskupení.
1.6 Zhodnocení rizika
V případě neprovedení řádné transpozice směrnice 2014/36/EU může být České republice
uložena ze strany EU finanční sankce. Je proto třeba splnit povinnost řádně a včas
transponovat právo EU. Proto je nutné přistoupit k novelizaci zákona o pobytu cizinců
a dalších souvisejících předpisů. Navrhovaná podoba transpozice nepřináší žádná rizika.

2. Návrh variant řešení
2.1. Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“:
a) zákon o pobytu cizinců
i. Transpozice směrnice
Nulová varianta
Se zřetelem k tomu, že se jedná v prvé řadě o zajištění povinnosti transpozice směrnice
2014/66/EU, která vyplývá z práva Evropské unie (viz bod 1.6 Zhodnocení rizika), je Česká
republika povinna přizpůsobit svůj právní řád požadavkům vyplývajícím ze směrnice.
Z tohoto důvodu nepřichází nulová varianta v úvahu.
Varianta novelizace
Navrhovanou variantou se zajišťuje implementace směrnice 2014/66/EU. Vzhledem k tomu,
že z důvodů uvedených výše nepřichází nulová varianta v úvahu, jeví se jako jediné vhodné
řešení varianta novelizace zákona o pobytu cizinců na území České republiky a dalších
souvisejících zákonů.
ii. Zjednodušený postup/podávání žádosti
Směrnice 2014/66/EU umožňuje členským státům zavést zjednodušený postup pro obchodní
korporace (resp. podniky), které byly pro tento účel uznány.
Nulová varianta
Podle směrnice 2014/66/EU není nutné zavádět do národního právního řádu žádný
zjednodušený postup. V případě zvolení nulové varianty by tedy České republice nehrozily
žádné sankce ze strany Evropské unie.
Tato varianta nicméně nebyla zvolena jako vhodná, protože neumožňuje podporovat
ekonomickou migraci pomocí projektů a programů, které jsou v zájmu České republiky.
Pro Českou republiku je naopak výhodné, mít možnost cíleně zaměřit svou podporu do těch
oblastí, v nichž se to jeví jako potřebné.
Varianta novelizace
Tato varianta umožňuje zavést zjednodušený postup pro případ, že je cizinec anebo obchodní
korporace, v rámci níž nebo do níž má být cizinec převeden, účastníkem programu
schváleného vládou za účelem dosažení ekonomického nebo jiného významného přínosu
pro Českou republiku. Tyto programy budou organizačně zajišťovat věcně příslušné ústřední
správní úřady a bude je schvalovat vláda.
Zjednodušený postup bude využit při současném naplnění 2 předpokladů:
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a) zjednodušený postup pro účastníky programů je výslovně uveden v zákoně
b) využití zjednodušeného postupu umožňují podmínky konkrétního programu.
Samotné zjednodušení bude spočívat např. v:
- možnosti, aby žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance podala
Ministerstvu vnitra jménem cizince také obchodní korporace na území ČR (standardně
musí žádost podávat cizinec ve třetí zemi na zastupitelském úřadě ČR)
- možnost nahrazení některých náležitostí žádosti potvrzením vydaným obchodní
korporací, v níž nebo do níž má být cizinec převeden , což by mělo vést ke zrychlení
procedury vedoucí k získání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance.
Tento postup umožňuje, aby do příslušného vládního programu byly zařazeny jen takové
obchodní korporace, které jsou důvěryhodné a splňují podmínky příslušného vládního
programu. Z tohoto důvodu byla tato varianta zvolena jako vhodná.
b) zákon o zaměstnanosti a další související právní předpisy
Nulová varianta
Stávající právní úprava bude zachována. Česká republika je povinna v rámci transpozice
směrnice 2014/66/EU přizpůsobit svůj právní řád požadavkům vyplývajícím z uvedených
směrnic. Z tohoto důvodu nepřichází nulová varianta v úvahu.
Varianta novelizace
Budou novelizovány příslušné zákony - zákon o zaměstnanosti, zákoník práce, zákon o státní
sociální podpoře, zákon o sociálně-právní ochraně dětí a zákon o sociálních službách.
Navrhovanou variantou se zajišťuje implementace směrnice 2014/66/EU a soulad právní
úpravy zahraničního zaměstnávání v zákoně o zaměstnanosti a zákoníku práce a právní
úpravy v oblasti nároků na některé nepojistné dávky s navrhovanou právní úpravou zákona
o pobytu cizinců na území České republiky. Na základě výše uvedeného je vhodná tato
varianta.

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
3.1 Identifikace nákladů a přínosů
Při hodnocení nákladů a přínosů se vychází ze současného stavu, přičemž lze konstatovat, že
transpozice výše uvedených směrnic do českých právních předpisů musí být provedena.
České republice by rovněž mohlo hrozit řízení o porušení smlouvy dle čl. 258 a násl. Smlouvy
o fungování Evropské unie, a to včetně případného uložení sankcí.
3.1.1 Návrh řešení
Navrhuje se tedy změna zákona o pobytu cizinců a dalších předpisů tak, jak je uvedeno výše.
3.2 Náklady – varianta novelizace
Za transpozici směrnice 2014/66/EU je odpovědné Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce
a sociálních věcí. Na aplikaci a vynucování se podílí zejména Ministerstvo vnitra,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních
věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, policie,
Úřad práce České republiky a Státní úřad inspekce práce. Vzhledem k tomu, že transpozice se
stane součástí existujících zákonů, jimiž jsou mechanismy vynucování již účinně řešeny, je
zřejmé, že tyto nástroje budou využity i pro nově konstituované právní vztahy. Z tohoto
důvodu není nutné stanovovat výši a zdroje finančních prostředků pro realizaci této oblasti,
neboť bude využito stávající struktury, včetně personálního, věcného a finančního zajištění.
3.3 Přínosy
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Přínosem zavedení nového pobytového oprávnění v souvislosti s transpozicí uvedené
směrnice by měla být zejména podpora podnikání nadnárodních společností, kterým
poskytuje efektivní specializovaný nástroj pro mobilitu jejich zaměstnanců v rámci EU. Česká
republika zároveň řádně splní své závazky vyplývající z členství v EU a vyhne se tím
případným sankcím.
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
Z porovnání nákladů a přínosů jednotlivých variant, tak jak je uvedeno výše, jednoznačně
vyplývá, že navrhované varianty jsou předkladatelem považovány za nejvhodnější.

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Popis a porovnání jednotlivých variant, včetně zhodnocení jejich přínosu a nákladu je
provedeno výše. Na základě úvah popsaných výše byly zvoleny varianty, které předkladatel
považuje za nejvhodnější, v některých případech (transpozice unijního práva) se dokonce
jedná o jediná možná řešení.
Zhodnocení předpokládaného dopadu z hlediska administrativní zátěže.
Předpokládaný dopad navrhovaných změn v zákoně o pobytu cizinců lze z hlediska
administrativní zátěže označit za pozitivní, a to na straně žadatelů i správních orgánů. Zavádí
se karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Držitel karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance však na rozdíl od současné situace nebude potřebovat povolení
k zaměstnání. V procesu povolování migrace tak odpadne správní řízení o vydání povolení
k zaměstnání vedené Úřadem práce České republiky. Na základě dostupných statistických
údajů i pobytové praxe lze očekávat, že o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
bude ročně žádat několik stovek osob.
5. Implementace doporučené varianty a vynucování
Implementace a vynucování navrhované varianty řešení je realizováno v rámci existujících
organizačních a kapacitních struktur, a to zejména ústředních správních úřadů a dalších
orgánů veřejné moci. Implementace navržených změn s sebou může přinést dílčí nároky
na navýšení existujících personálních a technických kapacit v případě zvýšeného zájmu
cizinců o nový druh pobytového oprávnění. S vynucováním nejsou spojeny žádné dodatečné
náklady.
6. Přezkum účinnosti regulace
Přezkum účinnosti navrhované regulace je přímo závislý na provedení přezkumu ze strany
Evropské unie, resp. na případném provedení změn ve směrnicích, pro jejichž implementaci je
regulace prováděna. Členské státy EU jsou povinny vyrozumět Evropskou komisi o způsobu
a formě provedení unijního práva. Evropská komise následně vyhodnotí, zda transpozice
proběhla řádně a včas. V případě identifikování nedostatků je následně zahájeno bilaterální
jednání, které má za cíl zjištěné nedostatky odstranit.
K přezkumu účinnosti regulace budou využívány zejména tyto nástroje:
- Analýza kvantitativních údajů na základě statistického sběru dat v rámci jednotlivých
resortů.
Statistické údaje jsou čerpány především z Cizineckého informačního systému,
kvalifikovaných odhadů Úřadu práce ČR ohledně počtu cizinců působících na trhu práce
ČR, statistik výsledků kontrol cizinecké policie, orgánů inspekce práce a celních úřadů atd.
U karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance bude s měsíční periodicitou sledován
statistický rozpad počtu žádostí i vydaných kladných a negativních rozhodnutí podle státní
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příslušnosti, pohlaví a věku žadatele, místa podání žádosti, délky správního řízení, důvodů
zamítnutí žádosti a dalších ukazatelů.
- Analýza kvalitativních údajů za účelem identifikace nových trendů a atypických jevů
na základě centrálního sběru informací z hlášení výkonných složek (nabírání žádostí
a povolování pobytu, zaměstnání, kontrolní činnost) jednotlivých státních orgánů.
- Pravidelná vzájemná výměna informací mezi státními orgány na půdě stálých
meziresortních platforem na expertní úrovni (Analytické centrum pro ochranu státních
hranic a migraci v gesci Ministerstva vnitra) i na úrovni řídící a politické (Koordinační
orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci v gesci Ministerstva vnitra); eventuální
vytvoření interní tematické odborné studie (ad hoc).
- Získávání kvalitativních informací a hodnocení implementace nové legislativy od zástupců
zaměstnavatelů a podnikatelů na úrovni komor a svazů i od odborových organizací v rámci
různých platforem (např. Pracovní skupina pro ekonomickou migraci v gesci Ministerstva
průmyslu a obchodu, Meziresortní orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců
v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí).
- Pravidelné měsíční zpracování analytických interních meziresortních zpráv (Trendy
a poznatky v oblasti migrace a ochrany hranic) i ročních zpráv (Zpráva o situaci v oblasti
migrace a integrace cizinců, Zpráva o situaci oblasti vnitřní bezpečnosti
a veřejného pořádku) zahrnující kvalitativní i kvantitativní údaje.
Současně je možné v rámci legislativních úkolů vlády reagovat na aktuální potřeby praxe
i případné nedostatky v regulaci nebo její neefektivnost zjištěné v praxi. Přezkum účinnosti
regulace bude realizován na základě hodnocení ex post i v oblasti dalších právních předpisů
změněných v důsledku transpozice, zejména v souvislosti se změnami prováděnými v zákoně
o zaměstnanosti.
7. Konzultace a zdroje dat
Část novely, kterou se zajišťuje transpozici směrnice 2014/66/EU byla zpracována
po podrobných konzultacích a s přihlédnutím k návrhům a doporučením dotčených útvarů
Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zahraničních věcí České republiky,
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Dílčí otázky byly podle potřeby konzultovány s vybranými odborníky z řad
veřejnosti.
Pracovní skupina pro ekonomickou migraci (dále jen „PSEM“) – tato pracovní skupina
vznikla na Ministerstvu průmyslu a obchodu v roce 2011 jako diskusní platforma pro oblast
ekonomické migrace. Jejími účastníky jsou zástupci státní správy a zástupci podnikatelského
sektoru (Czechinvest, Svaz průmyslu a dopravy, Americká obchodní komora, Škoda Auto
a.s., Rádio svobodná Evropa a další). Od roku 2011 probíhají na půdě této platformy diskuse
k migrační politice a praxi. Dne 8. dubna 2015 proběhlo jednání PSEM, kde jedním z bodů
k projednání byla i příprava legislativních změn týkajících se programů legální migrace.
Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo v rámci projednávané Migrační strategie
cíle spočívající v legislativním zakotvení současných migračních projektů, na jejichž realizaci
se Ministerstvo průmyslu a obchodu podílí. Ministerstvo průmyslu a obchodu považuje
dosavadní migrační projekty za přínos a vítá legislativní zakotvení vládních projektů
a programů v oblasti legální migrace, které mají pozitivní dopad na ekonomiku České
republiky. Členové PSEM, mezi nimiž jsou zejména zástupci soukromých
firem (resp. zaměstnavatelů), rovněž uvítali legislativní zakotvení vládních programů
a projektů.
Czechinvest - od roku 2012 probíhala jednání s vedením CzechInvestu. Jako možné novum
byla diskutována otázka definice některých zaměstnavatelů dle role zaměstnavatele jako
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investora. Zároveň byla diskutována otázka možných „uvítacích balíčků“ pro nově
přicházející investory. Cílem by mělo být nastavení takových pravidel, dle nichž by nebyly
znevýhodňování investoři, na jejichž vstupu a pobytu má Česká republika zájem.
Ve spolupráci mezi CzechInvestem a Ministerstvem průmyslu a obchodu tak vznikly
migrační projekty Welcome Package pro investory (2013) a Zjednodušení vstupu a pobytu
hospodářsky významných partnerů (2014). Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest
ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem práce
a sociálních věcí realizuje tyto migrační projekty pro vybrané cílové skupiny občanů třetích
států (cizinci v postavení statutárních orgánů nebo oprávněných zástupců zahraničních
investorů nebo významných partnerů českých subjektů a vnitropodnikově převádění
zaměstnanci nadnárodních společností s odštěpnými závody v České republice), kteří mohou
jako účastníci projektů ve zrychlené proceduře získat potřebná pobytová oprávnění. Projekty
přinesly cenné zkušenosti v oblasti řízení ekonomické migrace a jsou kladně hodnoceny
ze strany zaměstnavatelů a investorů.
Svaz průmyslu a dopravy (dále jen „SPD“) – od roku 2012 probíhá také intenzivní dialog
se zástupci SPD. SPD už v roce 2012 předložil ministerstvu „Informace o problémech
při zaměstnávání kvalifikovaných cizinců ze třetích zemí“ na základě informací z firem
a návrhy opatření na řešení. V rámci střednědobých opatření, která vyžadují legislativní
změnu, bylo zejména navrženo, aby správní řízení bylo vedeno pouze jedním odpovědným
kontaktním místem, aby celý proces správního řízení trval maximálně 90 dní a aby byl zvýšen
limit pro absenci povolení k zaměstnání dle zákona o zaměstnanosti. V průběhu diskuse pak
byla otevřena otázka možnosti upuštění od testu trhu práce v některých, například vládou
specifikovaných, případech. Jde zejména o profese, které jsou na českém trhu práce
nedostatkové, případně by se upuštění od testu trhu práce mohlo týkat specifických firem
v kombinaci s vybranými profesemi. O tomto návrhu bylo informováno Ministerstvo práce
a sociálních věcí, v jehož kompetenci je daná problematika. Po zavedení zaměstnaneckých
karet se soustředila spolupráce na zavedení institutu „zácviku“ do praxe (zaveden usnesením
vlády) a na provedení úpravy týkající se fikce zaměstnání v souvislosti se zaměstnaneckými
kartami.
Dominantním zdrojem dat byly statistické údaje ústředních správních úřadů vycházející
z výkonu jejich působnosti a kvalitativní poznatky z praxe jejich výkonných složek.
Nejdůležitějšími zdroji pak byly zejména statistické údaje Ministerstva vnitra týkající se
problematiky pobytu cizinců na území České republiky. V tomto ohledu lze odkázat alespoň
na informativní přehledy cizinců se zaevidovaným přechodným či trvalým pobytem na území
České republiky4 či na zprávy o situaci v oblasti migrace5.
V neposlední řadě byly využity i informační zdroje Evropské migrační sítě6 (EMN) a v řadě
konkrétních případů (zejména v oblasti transpozice unijního práva) byly některé problémy
konzultovány přímo s Evropskou komisí.

4

http://www.mvcr.cz/migrace/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem-cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx
http://www.mvcr.cz/migrace/clanek/zprava-o-situaci-v-oblasti-migrace.aspx
6
http://emncz.eu/
5
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Povolení k pobytu za účelem investování
1.2 Definice problému
Stávající právní úprava neumožňuje nastavení příznivějších podmínek pro zahraniční
podnikatele, kteří na území České republiky hodlají uskutečnit významnou investici.
S ohledem na ekonomickou diplomacii i plány v oblasti exportní a proinvestiční politiky je
třeba nastavit flexibilní a vstřícné podmínky pro vstup investorů do České republiky, a to
i vzhledem k jednomu ze závazků z Programového prohlášení vlády ze dne 14. února 2014
(bod 3.5) a vzhledem k realizaci Strategie migrační politiky České republiky schválené
usnesením vlády č. 621 ze dne 29. července 2015.
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Podle současné právní úpravy musí cizinec, který hodlá na území České republiky pobývat
za účelem podnikání déle než 90 dnů, požádat o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
podnikání. Kromě obecných náležitostí žádosti, jako je např. cestovní doklad nebo doklad
o zajištění ubytování, musí prokázat požadovaný účel pobytu, tedy doložit oprávnění
k podnikání (nejčastěji např. tzv. předběžný výpis z živnostenského rejstříku) a dostatečné
prostředky k pobytu za tímto účelem, které umožní jeho realizaci. V současné podobě zákon
vůbec nezohledňuje, zda cizinec hodlá na území České republiky uskutečnit významnou
investici, potenciální přínos jeho podnikání pro ČR, počet vytvořených pracovních míst ani
výši investovaných finančních prostředků.
Za rok 2015 podali cizinci na zastupitelských úřadech ČR přes 1 500 žádostí o dlouhodobá
víza za účelem podnikání, vydáno bylo zhruba stejné množství rozhodnutí (z části se jednalo
o žádosti podané koncem roku 2014), z nich 47 % bylo kladných.

1.4 Popis cílového stavu
Základním cílem nové úpravy je nastavení příznivějších podmínek pro zahraniční
podnikatele, kteří hodlají podnikat a investovat na území České republiky a zároveň posílení
principu, podle něhož by podnikání cizinců na území ČR mělo být pro stát, případně jeho
územní celky, přínosem.
Bude zavedeno nové povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování vydávané
Ministerstvem vnitra. Základní podmínkou bude doložení tzv. významné investice
na území. Realizace této investice pak bude následně posuzována při prodlužování povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování. Nově zavedený institut je motivován snahou
vytvořit prostředí vstřícné k potencionálním investorům a podpořit tak příliv přímých
zahraničních investic a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Žadatelé, kteří
prokážou relevantní přínos jejich podnikání pro Českou republiku, budou mít zvýhodněný
přístup ke vstupu a pobytu na jejím území.
Půjde o alternativu k vízu za účelem podnikání, které bude nadále zachováno. Povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování bude existovat nezávisle na vízu za účelem
podnikání a navazujícím povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání. (Ta budou
vydávána za stejných podmínek jako doposud.)
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
- Bude vydáváno na dobu uskutečnění tzv. významné investice (maximálně na 2 roky).
- Úspěšný žadatel o toto povolení získá přímo povolení k dlouhodobému pobytu.
Odpadne tak potřeba pobývat na území ČR nejprve na dlouhodobé vízum.
- Žadatel nebude muset dokládat některé náležitosti, jako je doklad o ubytování na území
nebo zajištění prostředků k pobytu na území.
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- Zmírnění se bude týkat i pravidel pro sloučení rodiny držitele povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem investování a jeho rodinných příslušníků.
- Lhůta pro rozhodnutí o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
je zkrácena na 30 dní (ve zvlášť složitých případech 60 dnů) a je tedy podstatně kratší než
90denní lhůta pro rozhodnutí o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání.
S ohledem na primární zaměření tohoto institutu je základní podmínkou nezbytnost
prokázání tzv. významné investice.
Složky této investice kumulativně tvoří:
a) investování peněžních prostředků a
b) vytvoření stanoveného počtu pracovních míst (a zachování tohoto pracovního místa
po určitou dobu).
Rozsah investice (tedy výše peněžních prostředků a odpovídající počet pracovních míst) je
s ohledem na potřebu mít možnost aktivně reagovat na aktuální vývoj ekonomické situace
České republiky ponechán úpravě podzákonného předpisu, tj. nařízení vlády. Investice se
považuje za významnou, jsou-li naplněny předpoklady stanovené nařízením vlády.
Splnění této podmínky ověřuje ve svém vyjádření Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Žadatel bude dále povinen předložit podnikatelský záměr. Bude zkoumána věrohodnost a
proveditelnost záměru provést významnou investici a přínos významné investice pro Českou
republiku jako celek, pro jednotlivé kraje nebo obce. Věrohodnost a proveditelnost záměru
uskutečnit významnou investici bude přitom třeba zhodnotit jednak z hlediska toho, zda je
konkrétní osoba či obchodní korporace reálně schopná svému podnikatelskému záměru
dostát, i z hlediska toho, zda je daný podnikatelský záměr proveditelný v tuzemském
prostředí. V rámci posouzení věrohodnosti a proveditelnosti záměru se tak budou hodnotit
kritéria jako je např. technologické řešení záměru, způsob jeho financování,; při hodnocení
přínosu významné investice se zhodnotí například, v jakém sektoru ekonomiky má být záměr
proveden, oblast, ve které má být proveden (z hlediska vlivu na zaměstnanost), přínos vědě
a výzkumu apod.. Podnikatelský záměr musí v každém případě obsahovat konkrétní údaje o
době jeho uskutečnění a popis významné investice, ze kterého bude vyplývat rozsah a způsob
investování na území. S ohledem na působnost Ministerstva vnitra je i v případě posuzování
věrohodnosti, proveditelnosti a přínosu podnikatelského záměru třeba vycházet z podkladu,
kterým bude vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu.
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování vydáno může být vydánotaké
cizinci, který je společníkem, statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo
prokuristou obchodní korporace. Podmínkou pro pobyt této kategorie osob je především
prokázání skutečnosti, že jejich činnost na území bude mít podstatný vliv na podnikání
obchodní korporace. Pro posouzení splnění této podmínky bude třeba opět vycházet
z vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu. Cizinec, který bude žádat o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování pouze z pozice společníka (a nikoli zároveň
statutárního orgánu) obchodní korporace, bude vedle splnění podmínky podstatného
ovlivňování chodu korporace povinen prokázat, že jeho podíl v této obchodní korporaci
dosahuje minimální výše podílu stanovené nařízením vlády. Splnění podmínek pro vydání
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, které jinak musí splnit cizinec
jakožto fyzická osoba, je v tomto případě požadováno po obchodní korporaci, v níž je cizinec
statutárním orgánem nebo jeho členem anebo jejímž je prokuristou nebo společníkem.
1.5 Identifikace dotčených subjektů
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Cizinci (cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,
včetně občana Evropské unie), kteří chtějí na území vstupovat či pobývat za účelem
uskutečnění významné investice. Cizinci budou novou právní úpravou dotčení přímo
a nejvíce, neboť se mění předpisy, které regulují jejich vstup a pobyt na území České
republiky. Cizinci, kteří budou chtít na území ČR uskutečnit významnou investici, budou
moci volit, zda svůj pobyt na území ČR budou chtít realizovat na základě již dnes existujícího
víza za účelem podnikání, nebo zda požádají o povolení k pobytu za účelem investování.
Orgány veřejné moci – jde o subjekty, které jsou právní úpravou ovlivněny přímo.
Dotčenými státními orgány budou Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu,
živnostenské úřady, Ministerstvo zahraničních věcí a Policie České republiky.
Další subjekty – zejména Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy
a další podnikatelská uskupení.
1.6 Zhodnocení rizika
Pokud by nebyla přijata navrhovaná úprava nového druhu pobytového oprávnění určeného
pro zahraniční investory, nevznikne žádný flexibilnější nástroj k podpoře vstupu zahraničních
investorů na území České republiky, což může mít vliv na řadu zahraničních investorů, kteří
se rozhodují, zda svou investici realizovat v České republice nebo raději v jiném státu, jež
bude schopen nabídnout z hlediska pobytového oprávnění pro investory příznivější podmínky.
Zůstal by tak zachován stávající stav, který však nelze považovat za uspokojivý a dostatečný.
Nedošlo by tak k posílení konkurenceschopnosti České republiky.
Se zavedením povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování se potenciálně váže
riziko korupčního jednání. Výskyt tohoto jednání by měly minimalizovat následující
systémové pojistky: cizinec, který je předkladatelem podnikatelského záměru, který je
od investora vyžadován, se při podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování může setkat pouze s pracovníkem zastupitelského úřadu, podává-li žádost
v zahraničí, nebo s pracovníkem Ministerstva vnitra, podává-li žádost na území České
republiky. Ani v jednom z těchto případů se nesetkává s osobou, která o jeho žádosti následně
rozhoduje („systém 4 očí“). Teprve prostřednictvím této osoby, která byla pověřena přípravou
návrhu rozhodnutí, je podána žádost o vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu k otázce
proveditelnosti a věrohodnosti záměru uskutečnit významnou investici a samotného přínosu
významné investice pro stát, kraj nebo obec. Žadatel s pracovníkem resortu průmyslu a
obchodu posuzující jeho záměr nepřichází do kontaktu. Do kontaktu nevstupují ani pracovníci
obou ministerstev. Vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu navíc není pro Ministerstvo
vnitra závazné. Běžný postup, jaký je v současné době uplatňován u pobytových oprávnění za
účelem podnikání, tak bude rozšířen o další článek posuzující splnění podmínek pro povolení
pobytu. Korupční rizika nové právní úpravy nesahají nad rámec stávající legislativy a
procesní praxe.
2. Návrh variant řešení
2.1. Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“:
Nulová varianta
Nebude zaveden nový druh pobytového oprávnění pro zahraniční investory.
Tato varianta se nejeví jako vhodná, neboť zachovává současný nevyhovující stav v oblasti
pobytových oprávnění za účelem podnikání (popsaný výše) a neposiluje tak princip, podle
nějž by ekonomická migrace měla být pro Českou republiku přínosem. Nedošlo by tak
k zatraktivnění vstupu pro zahraniční investory na území České republiky.
Varianta novelizace 1
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V rámci úvah nad možnými způsoby nové úpravy oblasti podnikání byla zvažována varianta
podmínit vydání jakéhokoliv oprávnění k vstupu a pobytu na území za účelem podnikání
doložením podnikatelského záměru i významné investice. Nerozlišovalo by se tak mezi
„drobnými“ podnikateli a zahraničními investory.
Tato varianta by vedla k větší provázanosti mezi pobytem cizince za účelem podnikání
a přínosem tohoto podnikání pro ekonomiku České republiky. Rovněž by přispěla k omezení
negativních jevů spojených s využíváním tohoto typu pobytového oprávnění k pobytům
za jiným účelem.
Zároveň by však uvedená varianta výrazně omezovala možnost pobytu cizince za účelem
podnikání na území České republiky pro velkou skupinu cizinců – typicky drobných a středně
velkých podnikatelů (zejména podnikatelů provozujících živnost volnou, nebo některou
z živností řemeslných), kteří by nebyli schopni splnit podmínku významné investice. Toto
řešení tak nakonec nebylo vyhodnoceno jako vhodné.
Varianta novelizace 2
Zachování současného systému pobytu za účelem podnikání (vízum a po 1 roce povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání) a zavedení nového pobytového oprávnění
pro zahraniční investory (viz pasáž 1.5).
Tato varianta na jedné straně zavádí příznivější režim pro zahraniční investory, kterým
umožní získání povolení k dlouhodobému pobytu, aniž by museli na území nejdříve pobývat
na základě dlouhodobého víza. Na straně druhé pak na rozdíl od varianty 1 nezabrání
ve vstupu na území drobným a středně velkým podnikatelům (nadále nebude specifikována
výše minimální investice). Z uvedených důvodů byla tato varianta zvolena jako vhodná.

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
3.1 Identifikace nákladů a přínosů
Pokud nebude přijata navrhovaná úprava nového druhu pobytového oprávnění určeného
pro zahraniční investory, bude zachován současný nevyhovující stav v oblasti pobytových
oprávnění za účelem podnikání (popsaný výše) a nedojde tak posílení principu, podle nějž by
ekonomická migrace měla být pro Českou republiku přínosem. Nedošlo by tak k zatraktivnění
vstupu pro zahraniční investory na území České republiky.
3.1.1 Návrh řešení
Navrhuje se tedy změna zákona o pobytu cizinců tak, jak je uvedeno výše (1.5, varianta 2).
3.2 Náklady
Z hlediska předkladatele nebyly identifikovány žádné dodatečné náklady spojené se
zavedením povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování. K jistému navýšení
administrativních nákladů dojde na straně Ministerstva průmyslu a obchodu, které bude
zpracovávat vyjádření k věrohodnosti, proveditelnosti a přínosu podnikatelského záměru
investora, avšak s ohledem na nízký předpokládaný počet žádostí bude tato agenda řešena
v rámci stávajících kapacit.
Na straně žadatelů o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování dojde
v porovnání s žádostí o vízum za účelem podnikání k dílčímu zvýšení nákladů spojených
s podáním žádosti o tento typ pobytového oprávnění (předložení podnikatelského záměru
a dalších dokladů). Vzhledem k tomu, že již v drtivé většině případů bude mít potenciální
investor dokumentaci k plánované investici zpracovanou, nepokládáme nárůst nákladů za
nepřiměřený nabízeným výhodám. Bude vždy na rozhodnutí konkrétního žadatele, zda
vynaloží tyto dodatečné náklady a získá výhody spjaté s povolením k dlouhodobému pobytu
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za účelem podnikání, nebo zda využije již existující možnosti a požádá o vízum za účelem
podnikání (kde se výše investice neposuzuje).
3.3 Přínosy
- snížení nákladů a administrativní zátěže pro zahraniční investory (není nutné žádat 2x,
nejprve o vízum a následně o povolení k pobytu),
- vytváření nových pracovních míst a snižování nezaměstnanosti,
- regionální rozvoj a zvyšování kvalifikace v regionech,
- propagace České republiky jako země vstřícné k zahraničním investorům,
- příliv zahraničních investic a
- posílení konkurenceschopnosti České republiky.
Předpokládá se, že povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování bude vydáváno
desítkám cizinců ročně a že o toto povolení budou žádat společníci a cizinci v postavení
statutárních orgánů investorů - právnických osob, takže na každou investici bude průměrně
připadat několik vydaných povolení (v počtu jednotek). S ohledem na výhody plynoucí
z držení povolení k dlouhodobému pobytu a zejména vyřízení žádosti v krátké lhůtě lze
předpokládat, že zahraniční investoři budou namísto dlouhodobých víz za účelem podnikání
v naprosté většině případů využívat právě tento speciální pobytový titul.
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
V případě varianty č. 2 převažují přínosy nad náklady, a proto je vhodné zavést tuto variantu
do praxe.

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Popis a porovnání jednotlivých variant, včetně zhodnocení jejich přínosu a nákladů je
provedeno výše. Na základě úvah popsaných byla předkladatel jako nejvhodnější zvolena
varianta č. 2.
Zhodnocení předpokládaného dopadu z hlediska administrativní zátěže
Žadatel je povinen předložit dokumenty související s jeho podnikatelskou činností.
Nejvýznamnější změnou bude povinnost žadatele dokládat k žádosti podnikatelský záměr. To
s sebou pochopitelně přináší vyšší nároky na žadatele i na správní orgán, který bude muset
tento záměr hodnotit. K dílčímu zvýšení administrativní zátěže tak sice dochází, ale pouze
pokud jde o rozsah vyžadovaných dokumentů. Zároveň však zůstávají zachovány všechny
stávající druhy pobytových oprávnění (včetně dlouhodobého víza a pobytu za účelem
podnikání), takže je pouze na volbě žadatele, pro který druh pobytového oprávnění se
rozhodne. Nelze tedy mluvit o zvýšení administrativních nároků kladených na žadatele, neboť
se v zásadě pouze rozšiřuje okruh pobytových oprávnění, o něž lze žádat, aniž by došlo
ke zpřísnění u pobytových oprávnění stávajících. Na straně správní orgánů se bude úroveň
jejich „zátěže“ odvíjet od počtu podaných žádostí.
Předpokládá se, že povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování bude pobytovým
oprávněním využívaným pouze omezenou cílovou skupinou čítající desítky cizinců ročně. Dle
informací a odhadů, včetně čísel vycházejících z roku 2015 (nové žádosti o investiční pobídky
z mimoevropských zemí, doporučení do projektů Fast Track a Welcome Package) se zdá jako
pravděpodobné, že může jít o potřebu nových pobytových oprávnění ve výši cca 40 ročně.
Toto číslo nezahrnuje obměnu managementu, kterou je velmi obtížné předvídat, vycházíme
nicméně z předpokladu, že v případě relevantních žádostí z mimoevropských zemí by se
jejich počty pohybovaly řádově také maximálně v desítkách ročně, tj. celkové množství by se
mělo pohybovat do 100 takových pobytových oprávnění ročně.
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování
Implementace a vynucování navrhované varianty řešení budou realizovány v rámci
existujících organizačních a kapacitních struktur, a to zejména ústředních správních úřadů
a dalších orgánů veřejné moci. Implementace navržených změn s sebou může přinést dílčí
nároky na navýšení existujících personálních a technických kapacit. S vynucováním nejsou
spojeny žádné dodatečné náklady.
K uvedení tohoto nového pobytového oprávnění do praxe bude nutné vydat nařízení vlády,
které stanoví konkrétní podmínky pro to, aby investice mohla být považována
za významnou. Půjde o minimální výši investovaných prostředků a minimální počet
vytvořených pracovních míst. Nařízení vlády upraví také nejnižší podíl cizince (společníka)
v obchodní korporaci, která má významnou investici uskutečnit.
Úprava v podzákonném předpisu je zvolena, aby bylo možné u tohoto nového institutu
rychleji reagovat na případnou potřebu změnit rozsah významné investice.
6. Přezkum účinnosti regulace
K přezkumu účinnosti regulace v oblasti trhu práce budou využívány zejména tyto nástroje:
- Analýza kvantitativních údajů na základě statistického sběru dat v rámci jednotlivých
resortů.
Statistické údaje jsou čerpány především z Cizineckého informačního systému, statistik
pracovních míst Ministerstva práce a sociálních věcí a statistik výsledků kontrol
cizinecké policie. U povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování bude
s měsíční periodicitou sledován statistický rozpad počtu žádostí i vydaných kladných
a negativních rozhodnutí podle státní příslušnosti, pohlaví a věku žadatele, místa podání
žádosti, délky správního řízení, důvodů zamítnutí žádosti a dalších ukazatelů.
- Analýza ekonomických dopadů zavedení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování Ministerstvem průmyslu a obchodu.
- Analýza kvalitativních údajů za účelem identifikace nových trendů a atypických jevů
na základě centrálního sběru informací z hlášení výkonných složek (nabírání žádostí
a povolování pobytu, zaměstnání či podnikání, kontrolní činnost) jednotlivých státních
orgánů.
- Získávání kvalitativních informací a hodnocení zástupců podnikatelské reprezentace
(svazy, komory).
- Pravidelná vzájemná výměna informací mezi státními orgány na půdě stálých
meziresortních platforem na expertní úrovni (Analytické centrum pro ochranu státních
hranic a migraci v gesci Ministerstva vnitra) i na úrovni řídící a politické (Koordinační
orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci v gesci Ministerstva vnitra); eventuální
vytvoření interní tematické odborné studie či studií (ad hoc).
- Pravidelné měsíční zpracování analytických interních meziresortních zpráv (Trendy
a poznatky v oblasti migrace a ochrany hranic) i ročních zpráv (Zpráva o situaci v oblasti
migrace a integrace cizinců, Zpráva o situaci oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného
pořádku) zahrnující kvalitativní i kvantitativní údaje.
7. Konzultace a zdroje dat
Úprava týkající se povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování byla vypracována
v úzké spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Otázka vlivu zahraničních investic
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na vytváření pracovních míst byla konzultována s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
S Ministerstvem zahraničních věcí byly konzultovány zejména otázky vstupu cizích
státních příslušníků na území České republiky.
Dílčí otázky byly podle potřeby konzultovány s vybranými odborníky z řad veřejnosti.
Od roku 2012 probíhají pravidelná setkání i se zástupci Hospodářské komory. Cílem je
nastavit spolupráci a vysvětlit návrhy legislativních změn v oblasti pobytu cizinců.
Na posledním bilaterálním setkání dne 9. 4. 2015 na úrovni náměstka ministra vnitra byla
diskutována i otázka zavedení speciálních investorských víz. Tento postup je z pohledu
komory vítaný a plně odráží návrhy, které v této věci komora odeslala dopisem ministru
vnitra. V tomto dopise vyzvala Hospodářská komora ministra vnitra k předložení návrhů
v této oblasti.
Dne 26. listopadu 2014 proběhla národní konference českého kontaktního místa Evropské
migrační sítě s názvem „Migrace a podnikání“ za široké účasti zástupců orgánů státní správy,
Parlamentu České republiky, podnikatelských a zaměstnavatelských subjektů a jejich svazů,
odborů, nevládních a neziskových organizací, akademické sféry a zahraničních hostů.
V průběhu konference byly diskutovány i možné způsoby právní úpravy vstupu a pobytu
občanů třetích států na území České republiky za účelem podnikání.
Dominantním zdrojem dat byly statistické údaje ústředních správních úřadů vycházející
z výkonu jejich působnosti a kvalitativní poznatky z praxe jejich výkonných složek.
Nejdůležitějšími zdroji pak byly zejména statistické údaje Ministerstva vnitra týkající se
problematiky pobytu cizinců na území České republiky. V tomto ohledu lze odkázat alespoň
na informativní přehledy cizinců se zaevidovaným přechodným či trvalým pobytem na území
České republiky7 či na zprávy o situaci v oblasti migrace8.
V neposlední řadě byly využity i informační zdroje Evropské migrační sítě9 (EMN).

7
8
9

http://www.mvcr.cz/migrace/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem-cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx
http://www.mvcr.cz/migrace/clanek/zprava-o-situaci-v-oblasti-migrace.aspx
http://emncz.eu/
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Posílení bezpečnostních aspektů migračního procesu
1.2 Definice problému
Na své 26. schůzi dne 15. ledna 2015 Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky usnesením č. 113 mimo jiné požádal vládu o posílení
bezpečnostních prvků migračního procesu. Usnesení výboru v této části bylo mimo jiné
výsledkem diskuse o současné situaci v České republice v oblasti migrace i určitou „ozvěnou“
teroristických útoků ve Francii z počátku ledna 2015.
V návaznosti na výše uvedené zpracovalo Ministerstvo vnitra návrh možných legislativních
změn především v oblasti správního řízení ve věcech vstupu a pobytu cizinců s cílem posílit
bezpečnostní prvky migračního procesu i mechanismy zamezující zneužívání některých
ustanovení zákona o pobytu cizinců. S ohledem na specifika správního řízení ve věcech
pobytu cizinců se ukázalo jako nutné posílit odchylky právní úpravy správního řízení
ve věcech pobytu cizinců od obecné úpravy správního řádu. Uvedené má vést právě
k zmíněnému posílení bezpečnostních aspektů správního řízení a minimalizaci zneužívání
stávajících procesních pravidel.
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Současná právní úprava migračního procesu, s výjimkou řízení o udělení krátkodobého
a dlouhodobého víza, vychází z obecných pravidel správního řízení stanovených správním
řádem. Již dnes jsou v zákoně o pobytu cizinců upraveny některé odchylky od obecné úpravy
správního řízení i ve vztahu k řízení ve věcech povolení k pobytu cizinců. Dlouhodobá praxe
však ukazuje, že toto pojetí správního řízení ve věcech pobytu cizinců není udržitelné, neboť
v dnešní úpravě nejsou dostatečně reflektována specifika, která jsou s řízením ve věcech
pobytu cizinců spojena. Je tedy třeba promítnout tyto odlišnosti do speciální právní úpravy
s cílem zejména posílit bezpečnostní aspekty správního řízení týkajícího se pobytu cizinců.
S tím je spojena i snaha o snížení četnosti zneužívání stávajících procesních pravidel
vycházejících ve své většině ze správního řádu, aby nedocházelo k setrvání cizinců na území,
aniž by splňovali podmínky pro pobyt. Stávající procesní pravidla správního řízení ve věcech
pobytu cizinců jsou nadto ovládána nadměrnou administrativou, která zatěžuje jak správní
orgán, tak i cizince, kteří jsou účastníky daného správního řízení.
1.4 Popis cílového stavu
Cílem návrhu je upravit další odchylky od správního řádu, které se ukázaly jako nutné
s ohledem na specifika správního řízení ve věcech pobytu cizinců. Uvedené má vést právě
k zmíněnému posílení bezpečnostních aspektů správního řízení. S tím je spojena i snaha
o snížení četnosti zneužívání stávajících procesních pravidel vycházejících ve své většině
ze správního řádu, který však nereflektuje odlišnosti, které jsou s řízením ve věcech pobytu
cizinců spojeny. V řadě případů tak dochází k setrvání cizinců na území, aniž by splňovali
podmínky pro pobyt. Sekundárním efektem těchto navrhovaných změn je rovněž
zefektivnění a zpružnění správního řízení týkajícího se pobytu cizinců, neboť navrhované
odchylky od správního řádu dovolují reagovat na zmíněné zvláštnosti správního řízení
v pobytových věcech.
Jedním z příkladů opatření, která posílí bezpečnostní aspekty migračního procesu je zavedení
speciálního (byť správním řádem předvídaný) režimu uchovávání a nezpřístupňování
utajovaných informací relevantních pro řízení ve věcech podle zákona o pobytu cizinců
(zejm. informace a stanoviska zpravodajských služeb České republiky a policie). Současně
má být umožněno efektivním způsobem využívat tyto informace při rozhodování ve správním
řízení. Cílem je, aby správní orgán znal pokud možno skutečný stav věci (a to zejména v tak
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závažných souvislostech, jako jsou otázky státní bezpečnosti), a současně, aby mohl tyto
poznatky náležitě procesně využít.
1.5 Identifikace dotčených subjektů
Ministerstvo vnitra, zastupitelské úřady, policie ČR, cizinci a další osoby zúčastněné
na správních řízeních nebo řízeních před správními soudy, správní soudy.
1.6 Zhodnocení rizika
V případě nepřijetí úprav k posílení bezpečnostních aspektů migračního procesu a dalších
zpřesnění v oblasti prevence zneužívání některých pobytových titulů bude úprava nadále
určována těžkopádností migračního procesu, včetně neschopnosti státu pružněji reagovat
v situacích, které mohou vyústit v potenciální migrační riziko anebo hrozbu pro bezpečnost
státu.
2. Návrh variant řešení
2.1. Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“:
Nulová varianta
Migrační proces zůstane upraven v dosavadní podobě, s minimem odchylek od správního
řádu.
Tato varianta se nejeví jako vhodná, neboť zachovává dosavadní nevyhovující stav. Jak již
bylo uvedeno výše, obecná úprava správního řízení nereflektuje specifika správního řízení
ve věcech pobytu cizinců a neumožňuje účinně zamezit využívání těchto procesních pravidel
k setrvání cizinců na území v situacích, kdy nesplňují podmínky pro pobyt. Stávající úprava
neumožňuje ani klást větší důraz na bezpečnostní aspekty v řízení.
Varianta novelizace 1
Migrační proces bude zásadně změněn, a to tak, že bude úplně vyloučena aplikace
správního řádu a bude vypracován samotný procesní předpis upravující „cizinecké správní
řízení“.
Tato varianta se nejeví jako vhodná, neboť výsledkem dlouhého procesu vedoucího
k vypracování tohoto právního předpisu by byl obsáhlý předpis, který by z velké části pouze
přejímal instituty správního řádu. Uvedené řešení, ač není zcela vyloučené, se za stávající
situace a potřeb nejeví jako vhodné.
Varianta novelizace 2
Migrační proces bude podstatně změněn, a to formou úpravy dalších odchylek
od správního řádu, které se ukázaly jako nutné s ohledem na specifika správního řízení
ve věcech pobytu cizinců. Cílem těchto změn bude zejména zmíněné posílení bezpečnostních
aspektů správního řízení. S tím je spojena i snaha o snížení četnosti zneužívání stávajících
procesních pravidel.

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
3.1 Identifikace nákladů a přínosů
3.1.1 Návrh řešení
Navrhuje se tedy změna zákona o pobytu cizinců tak, jak je uvedeno výše (1.4, varianta 2).
3.2 Náklady
V průběhu přípravy návrhu nebyly identifikovány žádné nové náklady. Jedinou výjimkou je
zefektivnění doručování písemností cizincům pobývajícím během řízení v zahraničí, které se
vyžádá 6.5 mil. Kč z rozpočtu Ministerstva vnitra a 2,783 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy
ve prospěch kapitoly Ministerstva zahraničních věcí.
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3.3 Přínosy
- Posílení bezpečnostních aspektů migračního procesu (např. efektivním využíváním
utajovaných informací)
- Snížení četnosti zneužívání stávajících procesních pravidel
- Zefektivnění a zpružnění správního řízení
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
Varianta č. 2 byla shledána nejefektivnějším řešením potřeby úpravy správního řízení
v pobytových věcech cizinců a byla proto zvolena jako vhodná. Přínosy varianty č. 2
převažují nad náklady, a proto je vhodné zavést tuto variantu do praxe.

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Na základě úvah popsaných byla předkladatel jako nejvhodnější zvolena varianta č. 2.
5. Implementace doporučené varianty a vynucování
Implementace a vynucování navrhované varianty řešení je realizováno v rámci existujících
organizačních a kapacitních struktur, a to zejména ústředních správních úřadů a dalších
orgánů veřejné moci. Implementace navržených změn s sebou může přinést dílčí nároky
na navýšení existujících personálních a technických kapacit v případě masivního zájmu
cizinců o nové druhy pobytových oprávnění. S vynucováním nejsou spojeny žádné dodatečné
náklady.
6. Přezkum účinnosti regulace
Ministerstvo vnitra a zastupitelské úřady, resp. Ministerstvo zahraničních věcí budou
po nabytí účinnosti průběžně vyhodnocovat, nakolik provedené úpravy plní svůj účel (např.
zefektivnění řízení, minimalizace zneužívání procesních ustanovení).
7. Konzultace a zdroje dat
Ministerstvo vnitra konzultovalo návrh především s MZV – zastupitelské úřady.
Se zavedením odchylek od správního řádu počítal již návrh zákona o pobytu cizinců na území
České republiky, který Ministerstvo vnitra předložilo v roce 2013 do meziresortního
připomínkového řízení.
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Změny
v předpisech
a sociálních věcí

v gesci

Ministerstva

práce

1.2 Definice problému
Nad rámec implementace směrnic 2014/36/EU a 2014/66/EU je nutné odstranit problémy,
které zatěžující současný systém povolování vstupu cizinců na trh práce České republiky.
Politika pracovní migrace je řízena podle principu ochrany domácího trhu práce. Zajištění
jeho důsledné aplikace v současnosti naráží na určité překážky:
- Neexistuje povinnost zaměstnavatelů zveřejňovat všechna pracovní místa, která jsou
ochotni obsadit cizinci.
- Není zajištěno ani přednostní obsazování pracovních míst cizinců, kterým končí platnost
povolení k zaměstnání, osobami s volným přístupem na trh práce. V seznamu kategorií
cizinců, kterým je umožněn volný přístup na trh práce, naopak existuje prostor pro jejich
rozšíření i při důsledném uplatnění ochrany trhu práce.
Další problémy byly detekovány v oblasti ochrany a práv pracovních migrantů:
- Dochází k nežádoucímu zaměstnávání cizinců tuzemskými subjekty, které porušují
právní předpisy nebo nejsou schopny plnit své finanční závazky, čímž se zvyšuje
rizikovost pracovní migrace u velmi zranitelné skupiny osob na trhu práce (jazyková
bariéra, pobyt vázaný na plnění účelu, neznalost právních norem a organizace státních
orgánů, celková odlišnost prostředí apod.).
- Není stanoveno oprávnění cizince pokračovat ve výkonu zaměstnání v době od uplynutí
doby platnosti povolení k zaměstnání do pravomocného rozhodnutí příslušné krajské
pobočky Úřadu práce České republiky o jeho prodloužení, pokud taková situace nastane.
V neposlední řadě je vhodné zpřesnit terminologii zákona o zaměstnanosti zavedením
obecného termínu „platné oprávnění k pobytu na území České republiky“, který zahrnuje
všechny typy pobytových oprávnění; bez něj nemůže být cizinec legálně zaměstnán.
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Ochrana domácího trhu práce
Volné pracovní místo lze cizincem obsadit pouze v případě, že bylo ohlášeno příslušné
krajské pobočce Úřadu práce České republiky a nelze ho s ohledem na požadovanou
kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit evidovaným uchazečem nebo
zájemcem o zaměstnání, eventuálně jiným uchazečem neevidovaným Úřadem práce České
republiky. Tento mechanismus ochrany trhu práce je označován jako tzv. test trhu práce.
Pokud se ohlášené volné místo nepodaří obsadit do 30 dnů, může být obsazeno
cizincem. Buď tak, že příslušná krajská pobočka Úřad práce České republiky vydá na žádost
cizince povolení k zaměstnání (menšina případů stanovených příslušnými ustanoveními
zákona o zaměstnanosti - v případě zaměstnání kratších než 90 dnů) nebo je místo zařazeno
do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty
nebo centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty; cizinec
může následně zažádat o jedno z těchto pobytových oprávnění.
Zaměstnavatelé mají povinnost všechna volná pracovní místa, která jsou ochotni
obsadit cizinci nebo to přímo zamýšlejí, ohlásit, nemají dnes však povinnost souhlasit
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s jejich zveřejněním. Tím se omezuje okruh osob, které mají na trhu práce přednost před
cizinci, a mohli by o taková místa projevit zájem.
Ochrana pracovních migrantů a jejich práva
Do centrálních evidencí mohou být v současné době zařazena i pracovní místa
zaměstnavatelů, kteří závažně porušují právní předpisy v oblasti zaměstnanosti a dokonce
i ti, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs. Sankce se nyní vztahuje jen
na zaměstnavatele, jemuž byla v období posledních 4 měsíců pravomocně uložena pokuta
za umožnění výkonu nelegální práce
Je-li v současné době cizinci po provedení testu trhu práce příslušnou krajskou
pobočkou Úřadu práce ČR vydáno povolení k zaměstnání, nedochází k opakování tohoto
testu poté, co cizinec žádá o prodloužení svého povolení k zaměstnání. I v tomto případě je
však jeho provedení žádoucí. Jistá výjimka v současnosti existuje jen u sezónních
zaměstnanců, u kterých se test trhu práce opakuje na základě skutečnosti, že mezi jejich
jednotlivými zaměstnáními musí uplynout vždy 6 měsíců.
Do kategorie cizinců, kterým je v současnosti přiznáno právo volného přístupu na trhu
práce, patří i cizinec, který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního
úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem
na území České republiky, ale pouze pokud je mezinárodní smlouvou zaručena vzájemnost.
V praxi to znamená, že rodinní příslušníci diplomatů (u nichž není zaručena reciprocita
vyhlášenou mezinárodní smlouvou) na základě svého pobytového oprávnění nemohou volně
vstupovat na trh práce v České republice, zatímco ostatní rodinní příslušníci s příslušným
povolením k dlouhodobému pobytu tuto možnost mají. Mezi vybranými kategoriemi naopak
chybí zaměstnanci, na jejichž přítomnosti a výkonu práce má český stát zvýšený zájem.
Požádá-li cizinec včas o prodloužení povolení k zaměstnání a krajská pobočka Úřadu
práce ČR pravomocně nerozhodne dříve, než doba předchozího povolení uplyne, nesmí
cizinec nadále pokračovat ve výkonu práce, neboť by se jednalo o nelegální práci. Navíc
zaniká jeho pracovní poměr podle § 48 zákoníku práce. Tento stav není uspokojivý.
Terminologie ve vztahu k pobytu cizinců
Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván, je-li držitelem platné
zaměstnanecké karty nebo modré karty anebo má-li platné povolení k zaměstnání vydané
krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu na území České republiky
vydané podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Toto znění není
terminologicky vhodné, neboť nezahrnuje např. pobytová oprávnění vydaná jinými
schengenskými státy, které rovněž cizince opravňují k pobytu.
1.4 Popis cílového stavu
i. Povinnost zveřejňovat a nabízet volná pracovní místa určená k zařazení do centrální
evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty/modré karty
Navrhuje se upravit již existující povinnosti tak, aby předpokladem zařazení volných
pracovních míst do těchto evidencí bylo, že místa budou nabízena a zveřejněna alespoň
po dobu 30 dnů od jejich oznámení krajské pobočce Úřadu práce ČR. Není totiž žádoucí, aby
volná pracovní místa určená k zařazení do výše uvedených evidencí nebyla před tímto
zařazením zveřejněna, vzhledem k tomu, že jsou primárně určena pro uchazeče a zájemce
o zaměstnání a také pro všechny ostatní obyvatele České republiky s volným přístupem na trh
32

práce, a proto by měla být obsazována občany třetích zemí bez volného přístupu na trh práce
(tedy i zařazena do uvedených evidencí) až po jejich řádném zveřejnění a nabízení.
ii.
Stanovení dalších důvodů pro nezařazení, resp. vyřazení, volných pracovních míst
určených k zařazení do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty/modré karty
V rámci správy centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké a modré karty se ukázalo, že množství důvodů, na základě kterých je možné
místo vyřadit z evidence nebo do ní nezařadit, je nedostačující požadavkům praxe. Navrhuje
se tedy stanovit, že do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty, resp. modré karty nebude zařazeno, příp. bude vyřazeno, volné pracovní
místo u zaměstnavatele,
a) kterému byla v posledních 3 měsících pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 000 Kč
za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů nebo za porušení
povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které kontroluje Státní úřad
inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce. Samotné stanovení pokuty ve výši
alespoň 50 000 Kč by nemělo znemožnit zaměstnávání cizinců těmi zaměstnavateli, kteří
se dopustili pouze méně závažných porušení pracovněprávních předpisů; opatření však
posiluje ochranu cizince před neseriózními zaměstnavateli.
b) na jehož majetek byl na základě pravomocného rozhodnutí soudu prohlášen konkurs
a tento konkurs doposud nebyl zrušen. Cílem je zabránit situacím, kdy není zajištěno
řádné vyplácení mzdy, příp. odměny, cizinci.
iii.
Přihlédnutí k situaci na trhu práce u prodloužení povolení k zaměstnání nejen
u sezónních pracovníků
Krajská pobočka Úřadu práce ČR bude přihlížet k situaci na trhu práce při prodloužení
povolení k zaměstnání ve všech případech (kromě povolení k zaměstnání vydávaného
např. při vyslání zahraničního pracovníka na území ČR nebo cizinci, kterému byla udělena
mezinárodní ochrana, resp. cizinci, o kterém to stanoví mezinárodní smlouva atd.).
V roce 2014 bylo v souvislosti se zavedením institutu zaměstnanecké karty stanoveno, že
„test trhu práce“ se provádí v případě prodloužení povolení k zaměstnání sezónního
zaměstnávání. Jeví se však jako nezbytné obnovit testování trhu práce v případech
prodlužování povolení k zaměstnání, kdy není dán žádný důvod tyto kategorie zvýhodňovat
například oproti držitelům zaměstnaneckých karet nebo držitelům povolení k zaměstnání
podle § 96 zákona o zaměstnanosti. Jedná se např. o držitele dlouhodobého pobytu za účelem
podnikání a držitele dlouhodobých víz. Výjimku budou mít pouze kategorie osob, u kterých
se testování trhu práce nevyžaduje vzhledem k jeho neúčelnosti (viz příklady výše), se jeví
jako nezbytné obnovit.
iv.

Umožnění volného přístupu na trh práce rodinným příslušníkům člena diplomatické
mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkům zaměstnance mezinárodní vládní
organizace se sídlem na území České republiky, bez ohledu na mezinárodní smlouvu,
která by zajišťovala reciprocitu
Volný vstup na trh práce bude na základě pobytového oprávnění umožněn i rodinným
příslušníkům diplomatů, i přesto že mezinárodní smlouvou není zaručena reciprocita. Dojde
tak vyrovnání jejich postavení s postavením ostatních rodinných příslušníků s příslušným
povolením k dlouhodobému pobytu, kteří tuto možnost již dnes mají.
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v.

Umožnění volného přístupu na trh práce cizinci, jehož výkon práce na území České
republiky je v zájmu České republiky
V současné době jsou udělována dlouhodobá víza v zájmu České republiky, bude mít volný
přístup na trh práce České republiky (bez povinnosti získat povolení k zaměstnání nebo jiné
obdobné oprávnění).

vi.

Stanovení fikce oprávnění k výkonu zaměstnání při prodloužení povolení
k zaměstnání
Cizinec, který podá řádně (v zákonné lhůtě) žádost o prodloužení povolení k zaměstnání bude
oprávněn k výkonu zaměstnání i po skončení platnosti původního povolení k zaměstnání
až do doby rozhodnutí o této žádosti.
Bude tak vyřešena dnešní neuspokojivá situace, kdy během řízení o prodloužení povolení
k zaměstnání vyprší platnost původního povolení k zaměstnání. Zároveň se tak sjednotí
přístup vůči cizincům, neboť již dnes je při prodlužování duální zaměstnanecké karty díky
fikci oprávnění k výkonu práce zachováno.

vii.
Zpřesnění terminologie ve vztahu k pobytu cizinců
Bude zajištěno, že držitelé krátkodobých a dlouhodobých víz již nebudou v právní nejistotě
ohledně možnosti výkonu práce na základě víz a povolení k zaměstnání.
V současnosti zákon o pobytu cizinců odlišuje povolení k pobytu a dlouhodobá a krátkodobá
víza. Stejně tak působí současná dikce zákona o zaměstnanosti problémy i osobám, které mají
volný přístup na trh práce a do České republiky cestují pouze na základě cestovního dokladu.
Cizinci jsou v praxi často oprávněni k pobytu na území České republiky i na základě titulů,
které nevyplývají ze zákona o pobytu cizinců, ale přímo z práva Evropské unie.
1.5 Identifikace dotčených subjektů
Cizinci (cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,
včetně občana Evropské unie) zaměstnaní v České republice. Tato skupina subjektů bude
dotčena přímo a nejvíce, neboť se mění zejména předpisy, které regulují jejich přístup na trh
práce a práva a povinnosti s tím související. Nová ustanovení zákona o zaměstnanosti posílí
jejich ochranu a sníží rizikovost pracovní migrace.
Zaměstnavatelé – jedná se o subjekty, které jsou ochotny zaměstnávat cizince nebo je již
zaměstnávají. Právní úprava na ně bude mít přímý dopad. Nová právní úprava bude
vyžadovat, aby zaměstnavatelé všechna svá volná pracovní místa zveřejňovali
a zpřístupňovali je tak primárně tuzemským pracovníkům, včetně míst, která jsou již obsazena
cizinci s povolením k zaměstnání, jehož platnost končí. Subjekty, které porušují právní
předpisy nebo nejsou schopny plnit své finanční závazky, nebudou smět cizince zaměstnávat.
Orgány veřejné moci – jde o subjekty, které jsou právní úpravou ovlivněny přímo.
Dotčenými státními orgány budou Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce České
republiky.
Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní Úřadem práce České republiky i osoby
neevidované – u těchto subjektů dojde k důslednější aplikaci jejich práva na přednostní
přístup k volným pracovním místům, která jsou zaměstnavatelé ochotni obsadit i cizinci.
Právní úprava tak bude mít nepřímý dopad.
Nestátní neziskové organizace a centra na podporu integrace cizinců – jde o subjekty,
které nejsou právní úpravou dotčeny přímo, ale jejichž aktivity jsou s aplikací právní úpravy
velmi úzce spojené, a to zejména v oblasti informování cizinců či poskytování sociálního
a právního poradenství.
1.6 Zhodnocení rizika
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Ve vztahu k navrhované právní úpravě nebyla identifikována žádná rizika.

2. Návrh variant řešení
2.1. Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“:
i.

Povinnost zveřejňovat a nabízet volná pracovní místa určená k zařazení do centrální
evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty/modré karty
Nulová varianta
Bude zachován dosavadní právní stav, kdy zaměstnavatel není povinen vyslovit souhlas se
zveřejněním volného pracovního místa, které má být zařazeno do centrální evidence volných
pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo do centrální evidence
volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty. Tento stav důsledně nezajišťuje
přednostní přístup uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání nebo ostatních osob
s volným přístupem na trh práce k volnému pracovnímu místu.
Varianta novelizace
Podmínkou zařazení volných pracovních míst do centrálních evidencí volných pracovních
míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty bude vždy i jejich povinné
zveřejnění. Současně je třeba zajistit, aby do uvedených evidencí nespadla volná pracovní
místa, která se nenabízejí, ani nezveřejňuji po dobu 3 měsíců na základě § 38 zákona
o zaměstnanosti. Novelizace tohoto ustanovení směřuje k jistému narovnání současného
stavu, kdy Úřad práce České republiky chrání české uchazeče o zaměstnání tím, že nenabízí
a nezveřejňuje volná pracovní místa, která podle ustanovení § 38 zákona o zaměstnanosti jsou
diskriminačního charakteru nebo jsou v rozporu s pracovněprávními a jinými právními
předpisy nebo odporují dobrým mravům. Krajská pobočka Úřadu práce České republiky
rovněž nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému
byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů nebo
za porušení povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, přičemž doposud tato
místa mohla tzv. propadnout do centrálních evidencí volných pracovních míst obsaditelných
držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty. V době, kdy by byl v účinnosti postup podle
tohoto ustanovení zákona o zaměstnanosti (nenabízení a nezveřejňování nabídek volných
pracovních míst), by tak mělo být přerušeno i plynutí 30 denní lhůty pro zařazení volného
pracovního místa do zmiňovaných evidencí. Tato varianta byla s ohledem na výše uvedené
posouzena jako vhodná.
ii.
Stanovení dalších důvodů pro nezařazení, resp. vyřazení, volných pracovních míst
určených k zařazení do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty/modré karty
Nulová varianta
Neprovedení změny právní úpravy a zachování dosavadního právního stavu, kdy důvodem
pro nezařazení nebo vyřazení volného pracovního místa z centrální evidence volných
pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo centrální evidence volných
pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty je jen to, že v období posledních 4 měsíců
byla zaměstnavateli pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce,
ve stávající praxi poskytuje nedostatečnou ochranou cizincům na trhu práce.
Varianta novelizace 1
Bude provedena novelizace znění ustanovení § 37a zákona o zaměstnanosti, kde bude
stanovena povinnost Úřadu práce ČR uvést v centrálních evidencích volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty informaci o tom, že
zaměstnavateli byla v posledních 3 měsících pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 000 Kč
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za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů nebo za porušení povinnosti
vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo
oblastní inspektorát práce. Informacemi o pokutách uložených zaměstnavateli ministerstvo
dle stávající právní úpravy disponuje, novelizací zákona o zaměstnanosti však musí být
stanoveno oprávnění tyto informace zpřístupnit i Ministerstvu vnitra a Ministerstvu
zahraničních věcí. Informace prohlášení a zrušení konkursu jsou veřejně dostupné
v insolvenčním rejstříku.
Protože podání žádosti o zaměstnaneckou či modrou kartu do centrální evidence vyznačuje
zastupitelský úřad, je-li žádost podávána v zahraničí, nebo Ministerstvo vnitra, je-li žádost
podávána na území ČR, bude novelizací zákona o pobytu cizinců stanovena povinnost těchto
orgánů informovat cizince při osobním podání žádosti o zaměstnaneckou či modrou kartu
o tom, že výkon zaměstnání na příslušném pracovním místě je spojen se zvýšeným rizikem.
Cizinec však nemůže být o těchto rizicích informován dříve, než podnikne kroky (a vynaloží
prostředky) směřující k podání žádosti o zaměstnaneckou nebo modrou kartu nebo souhlas
Ministerstva vnitra se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení; jedná se např.
podání žádosti o uznání zahraničního vzdělání, podepsání pracovní smlouvy s českým
zaměstnavatelem, eventuálně i podání výpovědi v předchozím zaměstnání). Informace
o pokutách uložených zaměstnavatelům totiž nelze zpřístupňovat veřejnosti, musí být
v centrální evidenci uvedeny pouze v neveřejném režimu. Navržená varianta sice potenciálně
zvyšuje informovanost cizinců o rizicích spojených s výkonem zaměstnání, nicméně ji nelze
zaručit již v době, kdy se cizinec buď rozhoduje pro pracovní migraci ze zahraničí, nebo
pro změnu zaměstnání na území ČR, na níž může záviset i jeho schopnost plnit nadále účel
pobytu. U velkého množství cizinců je třeba předpokládat, že informace získají až
od zastupitelského úřadu či Ministerstva vnitra při osobním podání žádosti o zaměstnaneckou
či modrou kartu a jejich ochota akceptovat riziko zřejmě bude úměrná předchozímu úsilí
investovanému do přípravy migračního procesu.
Tato varianta novelizace není z hlediska ochrany zahraničních zaměstnanců vhodná.
Varianta novelizace 2
Je navrhováno novelizovat ustanovení § 37a zákona o zaměstnanosti o další důvod nezařazení
nebo vyřazení volného pracovního místa z centrálních evidencí, a to pro případ, kdy byla
zaměstnavateli v období posledních 3 měsíců pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 000
Kč za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů nebo za porušení
povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce
práce nebo oblastní inspektorát práce. Smyslem novelizace je, aby se skutečnost, že
zaměstnavatel porušuje povinnosti vyplývající mu z jeho postavení, projevila i v možnosti
(resp. nemožnosti) přijmout do zaměstnání občana třetího státu.
Do výše uvedených evidencí dále nebude zařazeno, příp. z nich bude vyřazeno, volné
pracovní místo u zaměstnavatele, na jehož majetek byl na základě pravomocného rozhodnutí
soudu prohlášen konkurs a tento konkurs doposud nebyl zrušen. Účelem tohoto ustanovení je
ochrana cizinců před zaměstnáním u zaměstnavatele, který nebude schopen plnit své
povinnosti týkající se řádného vyplácení mzdy, příp. odměny.
Proces získání zaměstnání je pro cizince spojen s časově náročnými, pro mnohé i finančně
nákladnými úkony. Pokud Česká republika umožní vydání zaměstnanecké nebo modré karty,
měl by mít cizinec alespoň minimální jistotu, že se jedná o místo u spolehlivého
zaměstnavatele. Zaměstnavateli nic nebrání, aby získal zaměstnance z řad občanů České
republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, případně cizince s volným přístupem
na trh práce jiným způsobem.
Na základě výše uvedeného je vhodná tato varianta novelizace.
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iii.
Přihlédnutí k situaci na trhu práce u prodloužení povolení k zaměstnání nejen
u sezónních pracovníků
Nulová varianta
Při neprovedení změny právní úpravy a zachování dosavadního právního stavu, kdy krajská
pobočka Úřadu práce České republiky přihlíží k situaci na trhu práce jen při prodloužení
povolení k zaměstnání podle § 96 zákona o zaměstnanosti, bude nadále docházet
k neodůvodněnému zvýhodňování některých žadatelů o prodloužení povolení k zaměstnání.
Varianta novelizace
Povinnost přihlédnout k situaci na trhu práce Úřadem práce České republiky, tedy posouzení,
zda i nadále nelze obsadit pracovní místo uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem
o zaměstnání, při prodloužení povolení k zaměstnání bude stanovena ve všech případech
kromě povolení k zaměstnání vydávaného podle § 95 zákona o zaměstnanosti a § 97 zákona
o zaměstnanosti. Napraví se tak současná právní úprava, podle které je jedna skupina žadatelů
o prodloužení povolení k zaměstnání bezdůvodně znevýhodněna oproti druhé. Přihlížet
k situaci na trhu práce bude krajská pobočka Úřadu práce České republiky v případě všech
žádostí o prodloužení povolení k zaměstnání, s výjimkou těch povolení, které jsou vydané
podle § 95 zákona o zaměstnanosti a § 97 zákona o zaměstnanosti, kdy se takové opatření
nejeví jako účelné. V ostatních případech je potřeba zjistit, zdali na dané pracovní místo
neexistuje vhodný kandidát z řad uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání.
Na základě výše uvedeného je vhodná varianta novelizace.
Umožnění volného přístupu na trh práce rodinným příslušníkům člena diplomatické
mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkům zaměstnance mezinárodní vládní
organizace se sídlem na území České republiky, bez ohledu na mezinárodní smlouvu,
která by zajišťovala reciprocitu
Nulová varianta
Bude zachován dosavadní právní stav, kdy cizinci, kteří jsou rodinnými příslušníky člena
diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinnými příslušníky zaměstnance mezinárodní
vládní organizace se sídlem na území České republiky mají volný přístup na trh práce pouze,
pokud je vyhlášenou mezinárodní smlouvou zaručena vzájemnost. Tato varianta nebyla
vyhodnocena jako vhodná.

iv.

Varianta novelizace
Zrušením podmínky reciprocity pro umožnění volného přístupu na trh práce České republiky
rodinným příslušníkům člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo zaměstnancům
mezinárodní vládní organizace se sídlem na území České republiky dojde k napravení situace,
kdy výše zmiňované osoby nemají volný přístup na trh práce, zatímco ty osoby, které zde
pobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny
s cizinci s platným povolením k dlouhodobému pobytu, volný přístup mají. Vzhledem
k nízkému počtu osob, které by spadaly pod toto ustanovení, není potřeba trvat na podmínce
reciprocity. Na základě výše uvedeného je vhodná tato varianta.
v.

Umožnění volného přístupu na trh práce cizinci, jehož výkon práce na území České
republiky je v zájmu České republiky
Nulová varianta
Bude zachován dosavadní právní stav, kdy cizinci je vydáváno dlouhodobé vízum v zájmu
České republiky, které však cizinci neumožňuje vykonávat pracovní činnost na území České
republiky. Pokud tento cizinec hodlá vykonávat zaměstnání, bude muset být i nadále
držitelem povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty nebo modré karty, a to bez ohledu
na to, že pobyt v České republice mu byl povolen v jejím zájmu. Tato varianta nebyla
posouzena jako vhodná.
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Varianta novelizace
Navrhuje se zavést novou kategorii cizinců, po nichž nebude vyžadováno povolení
k zaměstnání, resp. zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
nebo modrá karta. Půjde o cizince, jejichž výkon práce na území České republiky je v zájmu
České republiky. Vzhledem k tomu, že výkon práce tohoto cizince je v zájmu České
republiky, není žádoucí klást další administrativní překážky k jeho zaměstnání. Na základě
výše uvedeného je vhodná tato varianta.
vi.

Stanovení fikce oprávnění k výkonu zaměstnání při prodloužení povolení
k zaměstnání
Nulová varianta
Při zachování dosavadního právního stavu bude v praxi nadále docházet k problematickým
případům, kdy cizinec podá žádost o prodloužení povolení k zaměstnání v zákonné lhůtě
a během řízení o této žádosti dojde k uplynutí platnosti jeho povolení k zaměstnání. Tím
cizinec bez vlastního zavinění ztrácí oprávnění nadále pokračovat ve výkonu zaměstnání,
ačkoliv splnit zákonné požadavky.

Varianta novelizace
Stanovením oprávnění k výkonu zaměstnání po skončení platnosti původního povolení
k zaměstnání na dobu do rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání (za předpokladu, že
cizinec podá svoji žádost o prodloužení řádně, tedy v zákonné lhůtě), nebude v praxi docházet
k tomu, že se v důsledku probíhajícího řízení o prodloužení povolení k zaměstnání (tedy ne
vlastní vinou) cizinec octne v situaci, kdy nebude oprávněn pracovat. Na základě výše
uvedeného je vhodná varianta novelizace.
vii.
Zpřesnění terminologie ve vztahu k pobytu cizinců
Nulová varianta
Neprovedení navrhované právní úpravy a zachování dosavadního právního stavu (formulace
„platné povolení k pobytu na území ČR“) nebylo posouzeno jako vhodné, neboť není zřejmé,
že pokrývá všechny typy pobytových oprávnění, včetně víz, a týká se i pobytu cizince bez
vízové povinnosti.
Varianta novelizace
Navrhuje se nahradit pojem povolení k pobytu na území České republiky vydané podle
zákona o pobytu cizinců na území České republiky pojmem platné oprávnění k pobytu
k pobytu na území České republiky.
Dojde tak ke sjednocení terminologie v rámci zákona o zaměstnanosti a současně bude
zajištěno, že držitelé krátkodobých a dlouhodobých víz již nebudou v právní nejistotě ohledně
možnosti výkonu práce na základě víz a povolení k zaměstnání, vzhledem k tomu,
že v současnosti zákon o pobytu cizinců odlišuje povolení k pobytu a dlouhodobá
a krátkodobá víza. Stejně tak působí stávající znění zákona o zaměstnanosti problémy
i osobám, které mají volný přístup na trh práce a do České republiky cestují pouze na základě
cestovního dokladu. Na základě výše uvedeného je vhodná varianta novelizace.

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
3.1 Identifikace nákladů a přínosů
3.1.1 Návrh řešení
Navrhuje se tedy změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti tak, jak je uvedeno výše.
3.2 Náklady
Navržená právní úprava směřuje především ke změnám některých parametrů stávajícího
systému regulace přístupu cizinců na trh práce a jeho nástrojů – centrální evidence volných
38

pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké nebo modré karty, povolení
k zaměstnání – kterou lze zavést bez jakýchkoliv zvláštních nákladů.
3.3 Přínosy
Přínos navržené právní úpravy spočívá v zajištění důslednější aplikace principu ochrany
domácího trhu práce, posílení ochrany pracovních migrantů a odstranění nedostatků
současného znění zákona o zaměstnanosti na základě zkušeností z praxe.
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
Z porovnání nákladů a přínosů jednotlivých variant, tak jak je uvedeno výše, jednoznačně
vyplývá, že navrhované varianty jsou předkladatelem považovány za nejvhodnější.
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Popis a porovnání jednotlivých variant, včetně zhodnocení jejich přínosu a nákladu je
provedeno výše. Na základě úvah popsaných výše byly zvoleny varianty, které předkladatel
považuje za nejvhodnější.
Zhodnocení předpokládaného dopadu z hlediska administrativní zátěže.
Z hlediska administrativní zátěže lze zhodnotit dopad zaváděných změn jako neutrální
ve vztahu k Úřadu práce České republiky a positivní ve vztahu k cizincům
a zaměstnavatelům, kterým novelizace umožní, aby cizinec byl i nadále zaměstnáván v době
od konce platnosti svého povolení k zaměstnání do pravomocného rozhodnutí o prodloužení
platnosti povolení k zaměstnání, což odstraní administrativu spojenou se skončením
pracovního poměru cizince a jeho obnovením.
5. Implementace doporučené varianty a vynucování
Implementace a vynucování navrhované varianty řešení je realizováno v rámci existujících
organizačních a kapacitních struktur Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce České
republiky. S vynucováním nejsou spojeny žádné dodatečné náklady.
6. Přezkum účinnosti regulace
K přezkumu účinnosti regulace v oblasti trhu práce budou využívány zejména tyto nástroje:
- Analýza kvantitativních údajů na základě statistického sběru dat o volných pracovních
místech, kvalifikovaných odhadů Úřadu práce ČR ohledně počtu cizinců působících
na trhu práce ČR a statistik výsledků kontrol cizinecké policie, orgánů inspekce práce
a celních úřadů.
- Analýza kvalitativních údajů za účelem identifikace nových trendů a atypických jevů
na základě centrálního sběru informací od krajských poboček Úřadu práce ČR,
- Získávání kvalitativních informací a hodnocení implementace nové legislativy
od zástupců zaměstnavatelů a podnikatelů na úrovni komor a svazů i od odborových
organizací v rámci různých platforem
Současně je možné v rámci legislativních úkolů vlády reagovat na aktuální potřeby praxe
i případné nedostatky v regulaci nebo její neefektivnost zjištěné v praxi.
7. Konzultace a zdroje dat
Návrh novely zákona o pobytu cizinců a souvisejících zákonů byl Ministerstvem vnitra
zpracován po podrobných konzultacích s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
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Dominantním zdrojem dat byly kvantitativní statistické údaje Ministerstva práce a sociálních
věcí a kvalitativní poznatky z praxe krajských poboček Úřadu práce České republiky.
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PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ
ČÁST PRVNÍ
Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,
zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb.,
zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona
č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb.,
zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a návrhu zákona
(sněmovní tisk č. 647), s vyznačením navrhovaných změn
ČÁST PRVNÍ
POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný právní předpis Evropských
společenství1) podmínky vstupu cizince na území České republiky (dále jen „území“)
a vycestování cizince z území, stanoví podmínky pobytu cizince na území a vymezuje
působnost Policie České republiky (dále jen „policie“), Ministerstva vnitra (dále jen
„ministerstvo“) a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy.
(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky1a),
včetně občana Evropské unie1b).
(3) Úprava vstupu, pobytu a vycestování občana Evropské unie1b) se vztahuje i na
občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím1c)
1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex
Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).
1a)
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
1b)
Smlouva o založení Evropského společenství.
1c)
Například Smlouva Evropských společenství a členských států na straně jedné a Švýcarskou konfederací.
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a na občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru1d), pokud
tato smlouva nestanoví jinak.
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis
unie podmínky vstupu cizince na území České republiky (dále jen
a vycestování cizince z území, stanoví podmínky pobytu cizince na území a
působnost Policie České republiky (dále jen „policie“), Ministerstva vnitra
„ministerstvo“) a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy.
1)

Evropské
„území“)
vymezuje
(dále jen

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České
republiky1a), včetně občana Evropské unie1b).
(3) Ustanovení tohoto zákona vztahující se na občana Evropské unie se použijí
i na občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1c),
z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské
unie, nebo občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském
prostoru1d).
§2
Působnost zákona
Tento zákon se nevztahuje na cizince, který
a) je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany, cizincem, který je strpěn na území, azylantem
nebo osobou požívající doplňkové ochrany2), nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní
předpis jinak,
b) pobývá na území na základě zvláštního právního předpisu upravujícího přechodný pobyt
cizích ozbrojených sil na území3),
c) požádal Českou republiku o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné
ochrany na území, a cizince, který pobývá na území na základě uděleného oprávnění
k pobytu za účelem dočasné ochrany, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis3a)
nestanoví jinak.
HLAVA II
VSTUP NA ÚZEMÍ
1d)

Přílohy V a VIII Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex
Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).
1a)
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon
o státním občanství České republiky).
1b)
Smlouva o fungování Evropské unie.
1c)
Například Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou
konfederací na straně druhé o volném pohybu osob.
1d)
Přílohy V a VIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru a rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
č. 158/2007 ze dne 7. prosince 2007, kterým se mění příloha V (Volný pohyb pracovníků) a příloha
VIII (Právo usazování) Dohody o EHP.
1)

2)

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

3)

Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.

3a)

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
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§ 3 a 4 zrušeny
§5
(1) Podmínky vstupu na území a provádění hraniční kontroly stanoví přímo použitelný
právní předpis Evropských společenství1). Kontrola prováděná při dočasném znovuzavedení
ochrany vnitřních hranic za účelem jejich ochrany podle zákona o ochraně státních hranic3b)
se považuje za hraniční kontrolu podle tohoto zákona.
(2) Při vstupu na území je cizinec při hraniční kontrole povinen prokázat splnění
podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) a dále je na
požádání povinen
a) vyplnit a podepsat hraniční průvodku,
b) strpět ověření pravosti cestovního dokladu a ověření své totožnosti pomocí osobních údajů
zapsaných v cestovním dokladu, popřípadě porovnání biometrických údajů zpracovaných
v nosiči dat prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně
zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat
cestovního dokladu, jde-li o cestovní doklad, který obsahuje nosič dat s biometrickými údaji.
(3) Povinnost předložit cestovní doklad se nevztahuje na cizince, který je mladší 15 let
a je zapsán do cestovního dokladu jiného cizince.
(4) Splnění podmínek podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. a) se nevztahuje na cizince,
který je
a) přebírán od orgánu cizího státu podle zvláštního zákona5),
b) přes území provážen (§ 152), nebo
c) na území předáván podle mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána, (dále jen
„mezinárodní smlouva“) nebo přímo použitelného právního předpisu Evropských
společenství.
(5) Občan Evropské unie a rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen při
hraniční kontrole předložit policii cestovní doklad. Nemá-li občan Evropské unie cestovní
doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou
totožnost a skutečnost, že je občanem členského státu Evropské unie, prokázal jiným
dokladem. Nemá-li rodinný příslušník občana Evropské unie cestovní doklad nebo nemůže-li
si jej obstarat, policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou totožnost a skutečnost, že je
rodinným příslušníkem občana Evropské unie, prokázal jiným dokladem.
(6) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie,
je dále povinen při hraniční kontrole policii předložit vízum opravňující k pobytu na území,
vztahuje-li se na něho vízová povinnost.
§ 6 až 8
zrušeny

§9
3b)
5)

Zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic).
Hlava dvacátá pátá trestního řádu.
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Odepření vstupu na území
(1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže
a) nemá platný cestovní doklad,
b) předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad, vízum nebo povolení k pobytu,
c) nepředloží vízum, podléhá-li cizinec vízové povinnosti nebo povolení k pobytu,
d) nepředloží doklady prokazující účel a zabezpečení podmínek pobytu na území,
e) nemá dostatečné množství prostředků k pobytu na území a k vycestování z území,
f) je nežádoucí osobou (§ 154),
g) je zařazen do informačního systému vytvořeného státy, které jsou vázány mezinárodními
smlouvami o odstraňování kontrol na společných hranicích5a) (dále jen „smluvní stát“),
za účelem získání přehledu o cizincích, jimž nelze umožnit vstup na území smluvních států
(dále jen „informační systém smluvních států“); to neplatí, je-li cizinci uděleno vízum
opravňující pouze k pobytu na území,
h) je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost
státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy České
republiky,
i) je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu
ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo
ohrozit mezinárodní vztahy smluvních států, nebo
j) nesplňuje požadavky stanovené opatřením Ministerstva zdravotnictví před zavlečením
infekčního onemocnění ze zahraničí podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen
„požadavek opatření před zavlečením infekčního onemocnění“).
(2) Cizinci, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí
povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, může policie odepřít
vstup na území z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. a), b), f) až j).
(3) Policie odepře vstup na území
a) občanu Evropské unie,
1. nemá-li platný cestovní doklad a nesplňuje-li podmínky podle § 5 odst. 5,
2. předloží-li padělaný nebo pozměněný cestovní doklad nebo povolení k pobytu,
3. nesplňuje-li požadavky opatření před zavlečením infekčního onemocnění,
4. je-li důvodné nebezpečí, že by při svém pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu
nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo
5. je-li zařazen do evidence nežádoucích osob a příslušný orgán, který uplatnil podnět na
zařazení občana Evropské unie do této evidence (§ 154 odst. 2), poskytne dodatečné
informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl
při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit
veřejný pořádek,
b) rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie,
1. z důvodů uvedených v písmenu a),
5a)

Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném
odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsaná v Schengenu v Lucemburském velkovévodství dne 14. června 1985.
Úmluva podepsaná dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou
republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985
o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
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2. nepředloží-li vízum, podléhá-li vízové povinnosti nebo povolení k pobytu,
3. je-li důvodné nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost jiného smluvního státu nebo
v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
4. je-li zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který
rodinného příslušníka do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace,
po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém
pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným
způsobem narušit veřejný pořádek.
(4) Policie vydá rozhodnutí o odepření vstupu, jestliže odepře vstup na území občanu
Evropské unie1b) z důvodů uvedených v odstavci 3 písm. a). Obdobně policie postupuje
i v případě rodinného příslušníka občana Evropské unie1b), pokud rodinný příslušník tohoto
občana Evropské unie doprovází nebo pokud rodinný příslušník prokáže, že tento občan
Evropské unie pobývá na území. Rozhodnutí o odepření vstupu se nevydá, je-li důvodem
odepření vstupu pravomocné rozhodnutí soudu o trestu vyhoštění z území nebo pravomocné
rozhodnutí o správním vyhoštění.
(5) Cizinec, kterému byl odepřen vstup na území, je povinen bez zbytečného odkladu
vycestovat zpět do zahraničí, není-li dále stanoveno jinak.
(6) Nelze-li cizince, kterému byl na mezinárodním letišti odepřen vstup na území,
dopravit neprodleně z tohoto letiště zpět do zahraničí, zajistí policie dopravu cizince na jiné
mezinárodní letiště, z něhož bude neprodleně dopraven zpět do zahraničí. Nelze-li cizince
podle věty první dopravit neprodleně zpět do zahraničí ani z jiného mezinárodního letiště
a není-li na mezinárodním letišti, na kterém mu byl odepřen vstup na území, zajištěna podle
zákona o ochraně státních hranic místnost pro osoby, kterým byl odepřen vstup na území,
zajistí policie dopravu cizince na jiné vhodné mezinárodní letiště, na němž je taková místnost
zajištěna, a popřípadě pro účely jeho vycestování z území na mezinárodní letiště, z něhož
bude dopraven zpět do zahraničí.
(7) Cizinec uvedený v odstavci 6 je oprávněn setrvat na území pouze po dobu
nezbytně nutnou; setrvání na území se nepovažuje za pobyt podle tohoto zákona. Pro účely
převozu cizince na mezinárodní letiště a rozsahu oprávnění policie se na takového cizince
hledí jako na cizince zajištěného podle hlavy XI.
§ 10
(1) Povinnost cizince, kterému byl odepřen vstup na území, vycestovat zpět
do zahraničí, se nevztahuje na cizince, pokud
a) je bezprostředně ohrožen jeho život z důvodu úrazu nebo náhlého onemocnění,
b) by mu neposkytnutí neodkladné zdravotní péče způsobilo trvalé chorobné změny, nebo
c) je mu nezbytné poskytnout v souvislosti s porodem neodkladnou zdravotní péči.
(2) Vyžaduje-li zdravotní stav cizince, na kterého se podle odstavce 1 nevztahuje
povinnost vycestovat, bezodkladný převoz do zdravotnického zařízení, zajistí policie jeho
dopravu k poskytovateli zdravotních služeb na území.
(3) Cizinec, na kterého se podle odstavce 1 nevztahuje povinnost vycestovat, je
oprávněn setrvat na území pouze po dobu nezbytně nutnou; setrvání na území se nepovažuje
za pobyt podle tohoto zákona. Pro účely poskytnutí zdravotní péče a rozsahu oprávnění
policie se na takového cizince hledí jako na cizince zajištěného podle hlavy XI. Je-li cizinec
přijat k poskytnutí zdravotní péče podle odstavce 1 k poskytovateli zdravotních služeb
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poskytujícího ústavní péči, může policie upustit od střežení cizince po dobu jeho
hospitalizace.
(4) Policie cizince dopraví na hraniční přechod za účelem jeho vycestování zpět
do zahraničí, jakmile je s ohledem na svůj zdravotní stav schopen vycestovat.
§ 11, 11a a § 12
zrušeny
§ 13
Prostředky k pobytu na území
(1) Zajištění prostředků k pobytu na území se prokazuje, není-li dále stanoveno jinak,
předložením
a) peněžních prostředků alespoň ve výši
1. 0,5násobku částky existenčního minima stanovené zvláštním právním předpisem6) (dále
jen „částka existenčního minima“) na 1 den pobytu, jestliže tento pobyt nemá vcelku
přesáhnout dobu 30 dnů,
2. 15násobku částky existenčního minima, jestliže má pobyt na území přesáhnout dobu 30
dnů, s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území
zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima,
3. 50násobku částky existenčního minima, jestliže se jedná o pobyt za účelem podnikání,
který má vcelku přesáhnout 90 dnů, nebo
b) dokladu potvrzujícího zaplacení služeb spojených s pobytem cizince na území nebo
dokladu potvrzujícího, že služby budou poskytnuty bezplatně.
(2) Zajištění prostředků k pobytu na území ve výši uvedené v odstavci 1 písm. a),
jde-li o pobyt na území delší než 3 měsíce, se prokazuje
a) výpisem z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci znějícím na jméno cizince,
ze kterého vyplývá, že cizinec může během pobytu na území disponovat peněžními
prostředky ve výši uvedené v odstavci 1 písm. a),
b) jiným dokladem o finančním zajištění, ze kterého vyplývá, že cizinec může disponovat
peněžními prostředky ve výši uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo má zajištěnu úhradu
nákladů spojených s jeho pobytem na území, nebo
c) platnou mezinárodně uznávanou platební kartou; na požádání je cizinec povinen současně
předložit výpis z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci, ze kterého vyplývá, že
může disponovat peněžními prostředky ve výši uvedené v odstavci 1 písm. a).
(3) Cizinec, který bude na území studovat, může předložit jako doklad o zajištění
prostředků k pobytu závazek vydaný státním orgánem nebo právnickou osobou, že zajistí
pobyt cizince na území poskytnutím peněžních prostředků ve výši částky existenčního
minima na 1 měsíc předpokládaného pobytu, nebo doklad o tom, že veškeré náklady spojené
s jeho studiem a pobytem budou uhrazeny přijímací organizací (školou). Pokud částka
v závazku této výše nedosahuje, je cizinec povinen předložit doklad o vlastnictví peněžních
prostředků ve výši rozdílu mezi částkou existenčního minima a závazkem na dobu
předpokládaného pobytu, nejvýše však 6násobek částky existenčního minima. Doklad
o zajištění prostředků k pobytu lze nahradit rozhodnutím či smlouvou o přidělení grantu
získaného na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.
6)

§ 5 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
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(4) Cizinec, který nedosáhl věku 18 let, je povinen prokázat zajištění prostředků
k pobytu podle odstavce 1 v poloviční výši.
§ 14
Hraniční průvodka
Hraniční průvodkou se rozumí evidenční doklad obsahující údaje o jménu a příjmení,
dnu, měsíci a roku narození cizince a spolucestujících cizinců mladších 15 let, o sérii a číslu
cestovního dokladu cizince, jeho státním občanství a pohlaví. Hraniční průvodka dále
obsahuje číslo víza, tovární značku vozidla, s nímž vstupuje na území, mezinárodní poznávací
značku a státní poznávací značku tohoto vozidla a jeho barvu, datum a místo vstupu na území
a datum vycestování z území, účel a místo pobytu na území.
§ 15
Pozvání
(1) Rozsah údajů uvedených v pozvání k pobytu cizince na území, který nepřesáhne
dobu 3 měsíců, stanoví přímo použitelný právní předpis Evropských společenství27).
(2) V pozvání k pobytu cizince na území delšímu než 3 měsíce se zvoucí osoba
zavazuje, že uhradí náklady
a) spojené s obživou cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z území,
b) spojené s ubytováním cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z území,
c) spojené s poskytnutím zdravotních služeb po dobu pobytu na území až do vycestování
z území, případně též s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého,
d) spojené s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území.
§ 15a
(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie se pro účely tohoto zákona rozumí
jeho
a) manžel,
b) rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje,
c) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana Evropské unie a
d) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud
je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči
poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo
jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem,
nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.
(2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též cizinec, který
prokáže, že
a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud
1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt, žil před
vstupem na území s občanem Evropské unie ve společné domácnosti,
2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné
péči poskytované občanem Evropské unie, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné
27)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).
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péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo
ve státě, ve kterém měl povolen pobyt, nebo
3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez osobní péče
občana Evropské unie, nebo
b)
má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není manželstvím, a žije
s ním ve společné domácnosti; při posuzování trvalosti partnerského vztahu se
zohlední zejména povaha, pevnost a intenzita vztahu.
(3) Ustanovení tohoto zákona týkající se rodinného příslušníka občana Evropské unie
se použijí i na cizince, který je rodinným příslušníkem státního občana České republiky.
HLAVA III
PŘECHODNÝ POBYT NA ÚZEMÍ
Díl 1
Přechodný pobyt na území
§ 16
(1) Cizinec pobývá na území přechodně
a) po překročení státních hranic České republiky a po ukončení hraniční kontroly, nebyl-li mu
v rámci hraniční kontroly policií odepřen vstup na území,
b) po překročení státních hranic, není-li hraniční kontrola prováděna, nebo
c) ode dne narození na území, za podmínek stanovených tímto zákonem (§ 88).
(2) Přechodný pobyt podle odstavce 1 písm. a) počíná dnem a hodinou překročení
státních hranic České republiky, je-li hraniční kontrola prováděna mimo území, nebo dnem
a hodinou ukončení hraniční kontroly, je-li tato prováděna na státních hranicích České
republiky nebo po překročení těchto hranic.
§ 17
a)
b)
c)
d)

Cizinec může pobývat na území přechodně
bez víza,
na základě krátkodobého víza uděleného podle přímo použitelného právního předpisu
Evropských společenství27),
na základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení
k přechodnému pobytu, nebo
na základě výjezdního příkazu.
§ 17a
zrušen
§ 17b
Dlouhodobé vízum
Dlouhodobým vízem je vízum k pobytu nad 90 dnů.
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Díl 2
Přechodný pobyt na území bez víza
§ 18
a)

b)
c)
d)

e)

6a)

7)

Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza,
stanoví-li tak přímo použitelný právní předpis Evropských společenství6a) a není-li
v souladu s tímto právním předpisem mezinárodní smlouvou nebo nařízením vlády [§ 181
písm. a)] stanoveno jinak,
stanoví-li tak v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských
společenství6a) mezinárodní smlouva nebo vláda svým nařízením [§ 181 písm. b)],
je-li občanem Evropské unie1b),
je-li
1. ve výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody; tento
cizinec současně může po dobu tohoto výkonu pobývat na území i bez cestovního
dokladu,
2. umístěn v policejní cele7) nebo v zařízení pro zajištění cizinců (dále jen „zařízení“)
(§ 130); tento cizinec současně může po dobu tohoto umístění pobývat na území i bez
cestovního dokladu,
3. mladší 15 let po dobu hospitalizace, pokud přicestoval s jiným cizincem, v jehož
cestovním dokladu je zapsán, a tento cizinec vycestoval z území; cizinec mladší 15 let
může po dobu hospitalizace pobývat na území i bez cestovního dokladu,
4. jako nezletilé dítě na základě předběžného opatření příslušného orgánu umístěn do
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc28) anebo do ústavu pro péči o děti nebo
na základě předběžného opatření příslušného orgánu nebo rozhodnutí příslušného
orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřen do péče fyzické osoby,
5. držitelem dokladu o povolení k pobytu na území jiného smluvního státu a doba pobytu
na území nepřekročí 3 měsíce,
6. žákem, který není státním příslušníkem členského státu Evropské unie, ale který má
bydliště v jiném členském státě Evropské unie a cestuje na školní výlet v rámci
Evropské unie jako člen skupiny žáků, doprovázené učitelem, a je uveden na seznamu
žáků vydaném školou na jednotném formuláři7b), v němž se uvede totožnost žáků, účel
a délka jejich pobytu anebo průjezdu,
7. rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské
unie, držitelem pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo
průkazu trvalého pobytu na území jiného členského státu Evropské unie a doba pobytu
na území nepřekročí 3 měsíce, nebo
je-li rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b), jehož krátkodobé vízum pozbylo
platnost, pokud na území pobývá s občanem Evropské unie a doba pobytu na území
nepřekročí 3 měsíce.

Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při
překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v platném
znění.
§ 26 až 32 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 163/1993 Sb.

28)

§ 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona
č. 134/2006 Sb. a zákona č. 176/2007 Sb.

7b)

Rozhodnutí Rady o společné akci přijaté Radou na základě čl. K.3 odst. 2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii týkající se možnosti
cestování žáků ze třetích zemí s bydlištěm v některém členském státě (94/795/JVV).
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§ 19
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje,
a zánik tohoto pobytu
(1) Pobyt cizince na území, k němuž se vízum nevyžaduje, policie ukončí, jestliže
cizinec
a) úmyslně závažným způsobem narušil veřejný pořádek,
b) poruší povinnost stanovenou tímto zákonem,
c) pobývá na území bez platného cestovního dokladu, pokud k tomu není oprávněn podle
tohoto zákona nebo při pobytové kontrole policie zjistí skutečnost podle § 9 odst. 1
písm. b), f), g), h), i) nebo j),
d) na žádost policie neprokáže zajištění prostředků k pobytu na území (§ 13) nebo nepředloží
ověřené pozvání (§ 15 a 180), nebo
e) na území pobývá na cestovní doklad, který byl orgánem státu, který jej vydal, prohlášen
za neplatný nebo odcizený,
za podmínky, že důsledky budou přiměřené důvodu pro ukončení pobytu. Při posuzování
přiměřenosti policie přihlíží zejména k dopadům ukončení pobytu do soukromého
a rodinného života cizince.
(2) Pobyt cizince na území, k němuž se vízum nevyžaduje, zaniká, jestliže cizinec
na území pobývá v rozporu s mezinárodní smlouvou nebo nařízením vlády vydaným podle
§ 181.
(3) Policie ukončí pobyt podle odstavce 1 udělením výjezdního příkazu. Výjezdní
příkaz policie udělí i v případě zániku pobytu podle odstavce 2. Cizinec je povinen vycestovat
z území v době stanovené výjezdním příkazem, není-li zahájeno řízení o vyhoštění cizince
z území podle tohoto zákona (dále jen „správní vyhoštění“).
Díl 3
Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza
§ 20
(1) Podmínky udělování krátkodobého víza, důvody jeho neudělení, podmínky
prodloužení doby pobytu na krátkodobé vízum a důvody zrušení jeho platnosti stanoví přímo
použitelný právní předpis Evropských společenství27). O důvodech neudělení krátkodobého
víza nebo zrušení jeho platnosti je cizinec informován na jednotném formuláři27).
(2) Krátkodobé vízum na hraničním přechodu uděluje a do cestovního dokladu
vyznačuje policie.
(3) Žádost o prodloužení doby platnosti krátkodobého víza nebo doby pobytu
na území na krátkodobé vízum podává cizinec policii.
(4) Rodinný příslušník občana Evropské unie1b), který sám není občanem Evropské
unie a na území hodlá cestovat společně s tímto občanem Evropské unie nebo cestovat
za tímto občanem, který již hodlá doprovázet občana Evropské unie na území nebo
následovat občana Evropské unie, který na území pobývá, je oprávněn podat žádost
o udělení krátkodobého víza také na hraničním přechodu.
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(5) Rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie1b), který sám není občanem
Evropské unie a na území hodlá cestovat společně s tímto občanem Evropské unie nebo
cestovat za tímto občanem, který již na území pobývá, se krátkodobé vízum neudělí, jestliže
a) předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad,
b) nesplňuje požadavky opatření před zavlečením infekčního onemocnění,
c) je důvodné nebezpečí, že by při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu nebo
závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
d) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který rodinného
příslušníka do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž
vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při pobytu na území
jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný
pořádek, nebo
e) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat vízum k pobytu na území, zejména
pokud účelově uzavřel manželství.
(5) Cizinci, který žádá o krátkodobé vízum jako rodinný příslušník občana
Evropské unie a sám není občanem Evropské unie a hodlá doprovázet občana Evropské
unie na území nebo následovat občana Evropské unie, který na území pobývá, se
krátkodobé vízum neudělí, jestliže
a) předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad,
b) nesplňuje požadavky opatření před zavlečením infekčního onemocnění,
c) je důvodné nebezpečí, že by při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu nebo
závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
d) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který
rodinného příslušníka do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace,
po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při pobytu
na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem
narušit veřejný pořádek,
e) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat vízum k pobytu na území, zejména
pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo
určeno otcovství,
f) se dopustil podvodného jednání s cílem získat vízum k pobytu na území, nebo
g) není rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 15a nebo občana
Evropské unie nedoprovází nebo nenásleduje.
(6) Zastupitelský úřad písemně informuje rodinného příslušníka občana Evropské
unie, který sám není občanem Evropské unie a na území hodlá cestovat společně s tímto
občanem Evropské unie nebo cestovat za tímto občanem, který již na území pobývá, cizince
uvedeného v odstavci 5 o důvodech neudělení víza a o jeho oprávnění požádat ve lhůtě do 15
dnů ode dne doručení oznámení o neudělení víza Ministerstvo zahraničních věcí o nové
posouzení důvodů neudělení víza (§ 180e) a následné možnosti přezkoumání důvodů
neudělení víza soudem. V případě neudělení víza na hraničním přechodu informace
o oprávnění požádat o nové posouzení důvodů neudělení víza ministerstvo (§ 180e)
a následné možnosti přezkoumání důvodů neudělení víza soudem sděluje policie.
§ 21
zrušen
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§ 21
Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání
(1) Pro krátkodobé vízum27) za účelem sezónního zaměstnání54) se použije
obdobně § 32 odst. 2 písm. c), d) a e), § 32 odst. 3 a § 58 odst. 4.
(2) Žádost cizince, kterému bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti
uděleno nejméně jednou krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání,
zastupitelský úřad posoudí přednostně před žádostmi cizinců, kteří o vízum za stejným
účelem žádají poprvé; to neplatí, byla-li platnost některého z těchto víz zrušena, ledaže
by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele.
§ 22 až 29b zrušeny
Díl 4
Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení
k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1
Vízum k pobytu nad 90 dnů
§ 30
(1) Vízum k pobytu nad 90 dnů uděluje ministerstvo na žádost cizince, který hodlá
pobývat na území za účelem vyžadujícím pobyt na území delší než 3 měsíce. Vízum k pobytu
nad 90 dnů nelze udělit za účelem zaměstnání; to neplatí, jde-li o cizince, který žádá
o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání.
(2) Vízum k pobytu nad 90 dnů se dále uděluje cizinci za účelem převzetí povolení
k trvalému pobytu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny,
studia nebo vědeckého výzkumu, povolení k dlouhodobému pobytu vydaného podle § 42
odst. 3, § 42g anebo § 42i příslušného oprávnění k pobytu na území nebo za účelem podání
žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí (§
49).
(3) Vízum podle odstavce 1 se uděluje s dobou platnosti nejdéle na 1 rok, vízum podle
odstavce 2 s dobou platnosti na 6 měsíců.
(3) Vízum podle odstavce 1 se uděluje s dobou platnosti a dobou pobytu na území
nejdéle na 1 rok, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání,
vízum podle odstavce 2 se uděluje s dobou platnosti na 6 měsíců.
(4) Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny, studia nebo vědeckého výzkumu, povolení
k dlouhodobému pobytu vydaného podle § 42 odst. 3, § 42g anebo § 42i nebo povolení
k trvalému pobytu příslušného oprávnění k pobytu na území opravňuje cizince k pobytu
na území po dobu 60 dnů. Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podání žádosti o povolení
k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí opravňuje k pobytu
po dobu 30 pracovních dnů. V případě, že převzetí povolení oprávnění k pobytu podle věty
54)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu
a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci.
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první nebo podání žádosti podle věty druhé brání důvody na vůli cizince nezávislé, považuje
se doba pobytu po vstupu cizince na území za prodlouženou až do doby, než tyto důvody
pominou. Cizinec je povinen po zániku důvodů podle věty třetí tyto důvody neprodleně
oznámit ministerstvu, jde-li o vízum udělené za účelem převzetí povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem společného soužití rodiny, studia nebo vědeckého výzkumu, povolení
k dlouhodobému pobytu vydaného podle § 42 odst. 3, § 42g anebo § 42i nebo povolení
k trvalému pobytu příslušného oprávnění k pobytu na území, nebo Ministerstvu
zahraničních věcí, jde-li o vízum udělené za účelem podání žádosti o povolení
k dlouhodobému pobytu vydávaného tímto ministerstvem.
(5) Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem výzkumu je na území
oprávněn podat cizinec, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
vědeckého výzkumu na území jiného členského státu Evropské unie29), pokud plnění účelu
tohoto pobytu vyžaduje pobyt cizince na území delší než 3 měsíce.
§ 31
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů
(1) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) doklad potvrzující účel pobytu na území,
c) prostředky k pobytu na území (§ 13),
d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
e) fotografie; to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince,
f) souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte
na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče,
zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě
společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů
na jeho vůli nezávislých předložit.
(2) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem výzkumu je cizinec, který
je držitelem povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu na území jiného členského
státu Evropské unie29), povinen předložit
a) dohodu o hostování uzavřenou s výzkumnou organizací, která má sídlo na území tohoto
členského státu,
b) náležitosti podle odstavce 1 písm. a) a e),
c) písemné vyjádření výzkumné organizace (§ 42f odst. 1) o účelu jeho pobytu na území a
d) na požádání doklady uvedené v odstavci 4.
(3) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání je cizinec
povinen předložit náležitosti podle odstavce 1 písm. a), c) až e) a doklad o zápisu
do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence30).

30)

Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb.,
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
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(4) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec na požádání dále povinen
předložit
a) doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní
zachovalosti (§ 174) vydaného státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státy,
v nichž cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo
čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; doklad nelze vyžadovat
od cizince mladšího 15 let,
b) doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
(5) Povinnost předložit k žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů prostředky
k pobytu na území podle odstavce 1 písm. c) se nevztahuje na manžela azylanta nebo osoby
požívající doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu2), jehož manželství
s azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany vzniklo před vstupem na území,
na nezletilé dítě azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany nebo na nezletilé dítě
manžela azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany. Namísto cestovního dokladu
podle odstavce 1 písm. a) jsou cizinci uvedení ve větě první k žádosti o udělení víza k pobytu
nad 90 dnů oprávněni předložit i jiný doklad vydaný státem, jehož jsou občanem nebo v němž
pobývají, z něhož lze zjistit údaje o jejich totožnosti a občanství.
(6) Dokladem o zajištění ubytování podle odstavce 1 písm. d) se rozumí doklad
o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné
potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím
úředně ověřeným podpisem, kterým je cizinci udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může
být zajištěno pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu31) označen číslem
popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona
určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Pokud je písemné potvrzení o souhlasu podle věty
první podáváno elektronicky, musí být podepsáno způsobem, se kterým jiný právní předpis
spojuje účinky vlastnoručního podpisu52).
(7) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit doklad
o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám
uvedeným v § 180j. Současně je povinen na požádání předložit doklad o zaplacení
pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li
o případy uvedené v § 180j odst. 4.
§ 32
zrušen
§ 32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání
(1) Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání uděluje
ministerstvo na žádost cizince, který hodlá pobývat na území za účelem výkonu činnosti
závislé na ročním období, bylo mu za tímto účelem vydáno povolení k zaměstnání

31)

52)

Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu
použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu
a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
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podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti a plnění tohoto účelu vyžaduje pobyt cizince
na území delší než 90 dnů.
(2) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání
je cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) náležitost uvedenou v § 31 odst. 1 písm. e) a na požádání náležitosti uvedené v § 31
odst. 4,
c) povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti nebo uvést číslo
jednací žádosti o vydání tohoto povolení a u které krajské pobočky nebo pobočky
pro hlavní město Prahu Úřadu práce České republiky o takové povolení požádal,
d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území na toto vízum a
e) potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny, pokud cizinci
ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel.
(3) Na doklad o zajištění ubytování podle odstavce 2 písm. d) se použije § 31
odst. 6 obdobně. Pokud ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel,
musí z dokladu o zajištění ubytování vyplývat splnění podmínek pro ubytování podle §
100 písm. d), zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob,
a údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně; výše úplaty
za ubytování nesmí být v takovém případě nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší
mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní tohoto ubytování.
(4) Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání se uděluje
s dobou platnosti a dobou pobytu na území nejdéle na 6 měsíců.
(5) Žádost cizince, kterému bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti
uděleno nejméně jednou vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání,
ministerstvo posoudí přednostně před žádostmi cizinců, kteří o vízum za stejným účelem
žádají poprvé; to neplatí, byla-li platnost některého z těchto víz zrušena, ledaže by se tak
stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele.
(6) Pro vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání se použije
obdobně § 31 odst. 7.
§ 33
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území
(1) Ministerstvo udělí vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území
cizinci,
a) kterému ve vycestování z území brání překážka na jeho vůli nezávislá nebo jsou-li splněny
podmínky podle § 179 odst. 5,
b) který je svědkem nebo poškozeným v trestním řízení a jeho účast na řízení je nezbytná,
c) který v době platnosti oprávnění k pobytu, jehož platnost nelze prodloužit, požádal
na území o vydání povolení k trvalému pobytu podle hlavy IV, pokud je k tomu podle § 69
oprávněn a o této žádosti nebylo rozhodnuto v době platnosti oprávnění k pobytu cizince
na území, nebo
d) který podal žalobu proti rozhodnutí ministerstva, kterým byla zrušena platnost víza
k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu anebo byla zamítnuta žádost o
prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo žádost o povolení k trvalému
pobytu, za podmínky, že současně podal návrh na přiznání odkladného účinku této žaloby.
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(2) Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území
podle odstavce 1 se podává na území ministerstvu.
(3) Ministerstvo dále udělí vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území cizinci, jehož vycestování z území není možné (§ 120a).
(4) Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území vyznačuje
do cestovního dokladu ministerstvo.
(5) Dobu platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území
ministerstvo stanoví na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu na 6 měsíců.
(6) Cizinec, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění
pobytu na území z důvodu podle odstavce 1 písm. a), je povinen na požádání ministerstva
prokázat, že překážka vycestování z území trvá; brání-li tomuto prokázání překážka na vůli
cizince nezávislá, lze prokázání nahradit čestným prohlášením.
§ 34
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu na území
K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území je
cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad, je-li jeho držitelem a neuplynula-li doba platnosti cestovního dokladu,
b) ověřenou kopii dokladu potvrzujícího existenci důvodu podle § 33 odst. 1 písm. a);
nemůže-li předložit takový doklad z důvodů na jeho vůli nezávislých, lze tento doklad
nahradit čestným prohlášením,
c) fotografie,
d) doklad potvrzující existenci důvodu podle § 33 odst. 1 písm. b),
e) doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j
a na požádání doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním
zdravotním pojištění, jde-li o cizince podle § 33 odst. 1 písm. c); to neplatí, jde-li
o případy uvedené v § 180j odst. 4,
f) doklad o podání žaloby a návrhu na přiznání odkladného účinku této žaloby, jde-li
o cizince podle § 33 odst. 1 písm. d).
§ 35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90
dnů
Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a doby pobytu na území na toto
vízum
(1) Platnost víza a dobu pobytu na území, která je kratší než 1 rok, ministerstvo
na žádost cizince opakovaně prodlouží, za podmínky, že trvá stejný účel pobytu, nejdéle však
na dobu 1 roku.
(1) Dobu platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a dobu pobytu na území na toto
vízum, která je kratší než 1 rok, ministerstvo na žádost cizince opakovaně prodlouží
za podmínky, že trvá stejný účel pobytu, nejdéle však na 1 rok.
(2) K žádosti o prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů je
cizinec povinen předložit náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a) až d) a na požádání náležitost
podle § 31 odst. 4 písm. b). K žádosti o prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90
dnů a doby pobytu na území na toto vízum je cizinec povinen předložit náležitosti
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uvedené v § 31 odst. 1 písm. a) až d) a na požádání náležitost uvedenou v § 31 odst. 4
písm. b). Dále je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu
pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j. Současně je na požádání
povinen předložit doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním
zdravotním pojištění. Povinnost předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu
pobytu na území neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4. Cizinec je dále povinen
na žádost ministerstva předložit v případě změny podoby i fotografie.
(3) Dobu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů platnosti víza k pobytu nad
90 dnů a dobu pobytu na území na toto vízum nelze prodloužit, pokud ministerstvo shledá
důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto víza (§ 37).
§ 35a
Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního
zaměstnání a doby pobytu na území na toto vízum
(1) Dobu platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání
a dobu pobytu na území na toto vízum, která je kratší než 6 měsíců, ministerstvo
na žádost cizince opakovaně prodlouží za podmínky, že trvá stejný účel pobytu, nejdéle
však na 6 měsíců.
(2) K žádosti o prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání a doby pobytu na území na toto vízum je cizinec povinen předložit
povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, cestovní doklad
a náležitosti uvedené v § 32 odst. 2 písm. d) a e) a na požádání náležitost uvedenou v §
31 odst. 4 písm. b).
(3) Dobu platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání
a dobu pobytu na území na toto vízum nelze prodloužit, pokud ministerstvo shledá
důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto víza podle § 37a.
§ 36
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem strpění pobytu na území
(1) K žádosti o prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území je cizinec povinen předložit náležitosti podle
§ 34 písm. a), b), d) a e) a v případě změny podoby na žádost ministerstva i fotografie.
(2) Cizinec, kterému bylo uděleno vízum podle § 33 odst. 3, je povinen k žádosti
o prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu na území předložit náležitost podle § 34 písm. a), sdělit nebo doložit
skutečnosti prokazující trvání důvodů znemožňujících vycestování a v případě změny podoby
na žádost ministerstva předložit i fotografie.
(3) Dobu platnosti víza a dobu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem strpění pobytu na území nelze prodloužit, pokud ministerstvo shledá důvod
pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto víza (§ 38).
§ 37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů
(1) Ministerstvo zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů, jestliže cizinec
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a) byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,
b) neplní na území účel, pro který bylo vízum uděleno, nebo
c) o zrušení platnosti víza požádá.
(2) Ministerstvo dále zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů, jestliže
a) cizinec v žádosti o udělení víza uvedl nepravdivé údaje nebo k žádosti předložil padělané
anebo pozměněné doklady nebo doklady, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení
žádosti neodpovídají skutečnosti,
b) cizinec přestal splňovat některou z podmínek pro udělení víza,
b) nastal některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 1 písm. a), c), d), g), h) a j) až l) nebo v
§ 56 odst. 2,
c) policie při pobytové kontrole [§ 167 písm. d)] zjistí skutečnost podle § 9 odst. 1 písm. a)
nebo b) a
1. cizinec ve lhůtě stanovené policií nepředloží potvrzení o tom, že požádal o vydání
nového cestovního dokladu, nebo
2. ačkoli je důvod pro vydání cizineckého pasu nebo cestovního průkazu totožnosti, cizinec
o vydání tohoto cestovního dokladu nepožádá,
d) cestovní doklad cizince byl orgánem státu, který jej vydal, prohlášen za neplatný nebo
odcizený a cizinec nepředloží potvrzení podle písmene c) bodu 1 nebo z důvodu podle
písmene c) bodu 2,
e) cizinec nesplnil povinnost podle § 88 odst. 2,
f) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování
rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území9a) z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí
svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou
činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo
smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů
porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území, anebo
g) cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které
odpovídá podmínkám uvedeným v § 180i nebo § 180j, a to ani ve lhůtě stanovené policií; to
neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,
h) cizinec neplnil v době platnosti víza na území účel, pro který mu bylo vízum uděleno;
to neplatí, pokud cizinec prokáže, že se jednalo o neplnění účelu ze závažných důvodů
po přechodnou dobu, nebo
i) cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí
uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti
víza. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí
do soukromého a rodinného života cizince.
(3) Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů, stanoví
lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené
lhůtě z území vycestovat.
§ 37a
(1) Ministerstvo zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního
zaměstnání, jestliže
a) cizinec, kterému bylo toto vízum uděleno, o zrušení jeho platnosti požádá,
b) náležitosti předložené k žádosti o udělení tohoto víza nebo prodloužení doby jeho
platnosti jsou padělané anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti
v nich uvedené neodpovídají skutečnosti, nebo
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c) cizinec neplní účel, pro který mu bylo toto vízum uděleno.
(2) Ministerstvo dále zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání, jestliže
a) není splněna některá z podmínek pro udělení tohoto víza,
b) cizinec byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,
c) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci
vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území9a) z důvodu jeho odsouzení
k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že
spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území
některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup
ve věci vyhošťování,
d) je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při dalším pobytu na území závažným
způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost státu, nebo
e) cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí
uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení
platnosti víza. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům
tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.
(3) Ministerstvo nepostupuje podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. a)
v případě, že povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti bylo
cizinci odňato pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele a cizinci bylo
ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni odnětí tohoto povolení k zaměstnání
vydáno nové povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.
(4) Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání, stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci
výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
§ 38
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území
(1) Cizinec je povinen požádat o zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu na území uděleného z důvodu podle § 33 odst. 1 písm. a) nejpozději do 3 dnů
po zániku překážky vycestování a u víza uděleného podle § 33 odst. 3 nejpozději do 5 dnů
po zániku důvodů znemožňujících vycestování.
(2) Ministerstvo zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území, jestliže pominuly důvody, pro které bylo toto vízum uděleno, a cizinec nepožádal
o zrušení platnosti víza ve lhůtě podle předchozího odstavce anebo bylo-li vízum uděleno
podle § 33 odst. 1 písm. d) a soud žalobě nepřiznal odkladný účinek.
(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu na území stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz;
cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
§ 39
Zrušen
Oddíl 2
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Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum
§ 40
(1) Diplomatickým vízem se rozumí vízum k pobytu nad 90 dnů udělené cizinci
na základě oficiální žádosti a označené jako „Diplomatické vízum“. Diplomatické vízum lze
vyznačit do diplomatického pasu nebo jiného cestovního dokladu cizince, který požívá
příslušných výsad a imunit.
(2) Zvláštním vízem se rozumí vízum k pobytu nad 90 dnů, udělené cizinci na základě
oficiální žádosti a označené jako „Zvláštní vízum“. Zvláštní vízum lze vyznačit do služebního
pasu nebo jiného cestovního dokladu cizince, který požívá příslušných výsad a imunit.
(3) K žádosti o udělení diplomatického nebo zvláštního víza je cizinec povinen
předložit cestovní doklad a fotografie. Před vyznačením víza je cizinec povinen na požádání
předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j; na požádání je cizinec současně povinen předložit doklad
o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Věta druhá se
nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
(4) Diplomatické vízum a zvláštní vízum uděluje zastupitelský úřad.
§ 41
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza
Diplomatické vízum nebo zvláštní vízum prohlašuje za neplatné Ministerstvo
zahraničních věcí.
Oddíl 3
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
§ 42
Povolení k dlouhodobému pobytu
(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat cizinec, který
na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů, hodlá na území přechodně pobývat po dobu
delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu.
(2) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat cizinec, který
na území pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu podle § 33 odst. 1
písm. a) až c) nebo § 33 odst. 3 a následně na území pobývá na povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem strpění pobytu vydaného podle § 43, pobývá-li na území nepřetržitě
po dobu nejméně 3 let.
(3) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat manžel,
nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manžela nebo takové dítě cizince, který žádá o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo již za tímto účelem
na území pobývá (dále jen „rodinný příslušník výzkumného pracovníka“). K žádosti je
rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předložit náležitosti uvedené v § 31
odst. 1 písm. a), c) až e) a prokázat, že je rodinným příslušníkem výzkumného pracovníka;
na požádání je dále povinen předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 4. Před vyznačením
víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu je rodinný
příslušník výzkumného pracovníka povinen předložit doklad o cestovním zdravotním
pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j. Současně
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je povinen na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu
o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
(4) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat cizinec, který
na území pobývá jako člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní
vládní organizace akreditované v České republice anebo jako jeho rodinný příslušník
registrovaný Ministerstvem zahraničních věcí.
(5) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1, 2 nebo 4 se podává
ministerstvu a žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 3 se podává
na zastupitelském úřadu na úředním tiskopisu. Podat žádost o povolení k dlouhodobému
pobytu ministerstvu je dále oprávněn rodinný příslušník výzkumného pracovníka, který je
držitelem víza k pobytu nad 90 dnů. V žádosti je cizinec povinen uvést údaje v rozsahu
žádosti o povolení k trvalému pobytu.
(6) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle tohoto oddílu se podává na
úředním tiskopisu.
(67) Cizinec je oprávněn pobývat na území po dobu uvedenou v průkazu o povolení
k pobytu, není-li dále stanoveno jinak.
§ 42a
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území
(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny
na území9c) (dále jen „společné soužití rodiny“) je oprávněn podat cizinec, který je
a) manželem cizince s povoleným pobytem,
b) nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince s povoleným pobytem,
c) nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem manžela cizince s povoleným pobytem,
d) nezletilým cizincem, který byl cizinci s povoleným pobytem na území nebo jeho manželu
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem
s povoleným pobytem na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo
manželem jeho poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území, pokud se bude péče o
nezletilého cizince vykonávat na území,
e) rodičem nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu2);
nemá-li tento nezletilý cizinec rodiče, je oprávněn žádost podat jiný jeho přímý příbuzný
ve vzestupné linii, a není-li takového příbuzného, je žádost oprávněn podat poručník
nezletilého cizince,
f) osamělým cizincem starším 65 let nebo bez ohledu na věk cizincem, který se o sebe
nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo
dítětem s povoleným pobytem na území.
(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny na území9c) (dále jen „společné soužití rodiny“) je oprávněn podat cizinec, který
je
a) manželem cizince s povoleným pobytem na území,
b) nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince s povoleným pobytem
na území nebo takovým dítětem manžela cizince s povoleným pobytem na území,
c) nezletilým cizincem, který byl cizinci s povoleným pobytem na území nebo jeho
manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče nebo který
9c)

Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
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byl cizincem s povoleným pobytem na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož
poručníkem nebo manželem jehož poručníka je cizinec s povoleným pobytem
na území, pokud se bude péče o nezletilého cizince vykonávat na území,
d) osamělým cizincem starším 65 let nebo bez ohledu na věk cizincem, který se o sebe
nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo
dítětem s povoleným pobytem na území nebo jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo
dítětem, které je azylantem,
e) manželem azylanta, pokud manželství vzniklo před vstupem azylanta na území;
podmínka doby vzniku manželství neplatí, jde-li o žádost podanou cizincem, který je
držitelem povolení k dlouhodobému pobytu a pobývá na území po dobu nejméně 2 let,
f) nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem azylanta nebo takovým dítětem
manžela azylanta,
g) nezletilým cizincem, který byl azylantovi nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného
orgánu svěřen do náhradní rodinné péče nebo který byl azylantem nebo jeho
manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jehož poručníka je
azylant, pokud se bude péče o nezletilého cizince vykonávat na území, nebo
h) rodičem nezletilého azylanta; nemá-li tento nezletilý azylant rodiče, je oprávněn
žádost podat jiný jeho přímý příbuzný ve vzestupné linii, a není-li takového
příbuzného, je žádost oprávněn podat poručník nezletilého azylanta.
(2) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je
dále oprávněn podat cizinec, který před vstupem na území pobýval na území jiného členského
státu Evropské unie jako rodinný příslušník držitele povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci32) (dále jen „modrá karta“)
nebo držitele povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného
jiným členským státem Evropské unie55). Žádost je cizinec povinen podat ve lhůtě
do 1 měsíce 90 dnů ode dne vstupu na území.
(3) Cizinec podle odstavce 1, kterému byl na území povolen pobyt nebo udělen azyl, se
pro účely tohoto zákona považuje za nositele oprávnění ke sloučení rodiny.
(4) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny
podává cizinec na zastupitelském úřadu.
(5) V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení
k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem může cizinec žádost o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podat na území ministerstvu.
Žádost nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na vízum
k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území po dobu kratší než 6 měsíců
nebo na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání.
(6) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny se cizinci
udělí, jestliže
a) cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem povolení
k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu a pobývá na území po dobu
nejméně 15 měsíců; jde-li o sloučení manželů, současně musí každý z nich dosáhnout věku
20 let,
b) cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, pobývá na území po dobu
55)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu
a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti.
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nejméně 6 měsíců a je držitelem povolení vydaného podle § 42g,
c) manželu, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, byl udělen azyl podle
zvláštního právního předpisu2), pokud manželství vzniklo před jeho vstupem na území,
d) nezletilému cizinci, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, byl udělen azyl
podle zvláštního právního předpisu2),
e) jde o cizince podle odstavce 1 písm. d) nebo f), nebo
f) cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem modré karty.
(6) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny se cizinci
vydá, jestliže
a) jde o cizince podle odstavce 1 písm. a) nebo b) a cizinec, se kterým má být umožněno
společné soužití rodiny, je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení
k trvalému pobytu a pobývá na území po dobu nejméně 15 měsíců; jde-li o sloučení
manželů, současně musí každý z nich dosáhnout věku 20 let,
b) jde o cizince podle odstavce 1 písm. a) nebo b) a cizinec, se kterým má být umožněno
společné soužití rodiny, je držitelem povolení vydaného podle § 42g a pobývá na území
po dobu nejméně 6 měsíců,
c) jde o cizince podle odstavce 1 písm. c) až h), nebo
d) cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem modré karty
nebo držitelem povolení vydaného podle § 42k, 42m nebo 42n.
(7) V případě polygamního manželství nelze povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny vydat cizinci, jehož manžel je nositelem oprávnění
ke sloučení rodiny a již na území s jinou manželkou pobývá.
§ 42b
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny
(1) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny je cizinec povinen předložit
a) náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),
b) doklad potvrzující příbuzenský vztah; jde-li o žádost o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem společného soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny,
kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu2), lze příbuzenský vztah
prokázat i jiným věrohodným způsobem, není-li předložení dokladu možné,
c) souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte
na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče,
zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě
společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů
na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě
dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem,
d) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet
1. částek životních minim9d) členů rodiny a
2. nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku
na bydlení zvláštním právním předpisem9e) nebo částky, kterou cizinec věrohodně
9d)

§ 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
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prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení
rodiny; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti
mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného
měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny,
je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti.
Za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu,
s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory
při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8
odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije.
(2) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny je cizinec, který pobýval jako rodinný příslušník držitele modré karty v jiném
členském státě Evropské unie32), dále povinen předložit doklad o oprávnění k pobytu, který
mu jako rodinnému příslušníkovi držitele modré karty vydal jiný členský stát Evropské
unie.
(2) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného
soužití rodiny je cizinec, který pobýval na území jiného členského státu Evropské
unie32) jako rodinný příslušník držitele modré karty nebo držitele povolení k pobytu
vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem
Evropské unie, dále povinen předložit doklad o oprávnění k pobytu, který mu jako
rodinnému příslušníkovi držitele modré karty nebo držitele povolení k pobytu
vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydal jiný členský stát Evropské unie.
(3) Byla-li žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného
soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, kterému byl udělen azyl podle
zvláštního právního předpisu2), podána ve lhůtě do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o udělení azylu, je cizinec povinen k žádosti předložit pouze cestovní doklad
a fotografie a prokázat příbuzenský vztah způsobem podle odstavce 1 písm. b).
(4) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny je cizinec na požádání dále povinen přiložit doklady uvedené v § 31 odst. 4.
(5) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit
doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j. Současně je povinen na požádání předložit doklad
o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí,
jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
§ 42c
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu
Evropské unie
(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu na území je oprávněn podat držitel
povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího
rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie47) (dále
jen „rezident jiného členského státu Evropské unie“), pokud na území hodlá pobývat
přechodně po dobu delší než 3 měsíce.
9e)

47)

§ 26 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě
pobývajícími rezidenty.
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(2) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 podává rezident
jiného členského státu Evropské unie na zastupitelském úřadu nebo na území ministerstvu.
Na území je rezident jiného členského státu Evropské unie povinen žádost podat v době
platnosti oprávnění k přechodnému pobytu na území, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne
vstupu na území.
(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 je žadatel
povinen předložit
a) doklad prokazující přiznání právního postavení rezidenta jiného členského státu Evropské
unie,
b) doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného
na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j
odst. 4,
c) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob
pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim9d) žadatele a s ním
společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení
stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e) nebo částky,
kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů
vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými
osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním
a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním
a existenčním minimu; za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním
a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory
v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi;
pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu
nepoužije; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti
mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného
měsíčního příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob; pokud cizinec předložil
k žádosti doklad o příjmu s ním společně posuzované osoby, je povinen na požádání
předložit též její prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,
d) náležitosti uvedené v § 31 odst. 1, s výjimkou náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. c), a
e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4.
(4) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je
žadatel povinen předložit pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení
práce nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít
základní pracovněprávní vztah, a náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e).
Na požádání je žadatel povinen dále předložit náležitosti podle § 31 odst. 4.
(5) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat i rodinný příslušník
rezidenta jiného členského státu Evropské unie, pokud má s ním povolen pobyt za účelem
společného soužití rodiny na území státu, který rezidentovi jiného členského státu Evropské
unie toto právní postavení přiznal, nebo mu bylo na území tohoto státu právní postavení
rezidenta jiného členského státu Evropské unie přiznáno.
(6) Rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu Evropské unie je povinen
prokázat splnění podmínky podle odstavce 5 a k žádosti předložit doklad o cestovním
zdravotním pojištění podle odstavce 3 písm. b), doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem
žadatele a společně s ním posuzovaných osob [odstavec 3 písm. c)] nebude nižší než součet
částek životních minim9d) žadatele a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky
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normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním
právním předpisem9e) nebo částky, kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných
odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; a dále
náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e). Na požádání je rodinný příslušník povinen
dále předložit náležitosti podle § 31 odst. 4.
§ 42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území
(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území9f) je
oprávněn podat na zastupitelském úřadu cizinec, pokud na území hodlá pobývat přechodně
po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64, s výjimkou vzdělávání v základní
škole, střední škole nebo v konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného
programu nebo odborné praxe prováděné za úplatu.
(2) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 je cizinec
povinen
a) předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), b), d) a e),
b) předložit souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem
dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li
o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým
bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže
z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na
základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem,
c) prokázat zajištění prostředků k pobytu na území (§ 13), jde-li o studium na vysoké škole
nebo neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na pobyt
cizince přebírá tuzemská hostitelská organizace,
d) na požádání předložit náležitosti podle § 31 odst. 4.
(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území je cizinec povinen předložit doklad
o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám
uvedeným v § 180j. Současně je povinen na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného
uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené
v § 180j odst. 4.
§ 42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území
(1) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území9g) vydá
ministerstvo na žádost cizinci, který je
a) pravděpodobnou obětí trestného činu obchodování s lidmi9h), nebo
b) osobou, pro kterou bylo organizováno anebo umožněno nedovolené překročení státní
hranice9i), nebo osobou, které bylo napomáháno k neoprávněnému pobytu na území9i), jejíž
9f)
9g)

Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia,
výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby.
Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004, týkající se vydávání povolení k pobytu občanům třetích zemí, kteří se stali oběťmi
obchodování s lidmi nebo kteří se stali objekty převaděčství a spolupracují s příslušnými orgány.

9h)

§ 232a trestního zákona.

9i)

§ 171a a 171d trestního zákona.
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svědectví je významné pro odhalení pachatele nebo organizované skupiny zabývající se
organizováním anebo umožněním nedovoleného překročení státní hranice nebo
napomáháním k neoprávněnému pobytu na území
za podmínky, že spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení na trestním řízení vedeném
o podezření ze spáchání tohoto trestného činu a nespolupracuje s podezřelým ze spáchání
tohoto trestného činu. Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území
ministerstvo vydá na žádost dále cizinci, jehož spolupráce s orgány činnými v trestním řízení
je významná pro předejití, odhalení, prověřování anebo vyšetřování zločinu nebo jiného
úmyslného trestného činu, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva,
za podmínky, že spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a nespolupracuje
s podezřelým ze spáchání tohoto trestného činu.
(2) Cizinec podle odstavce 1 musí být neprodleně v jazyce, ve kterém je schopen se
dorozumět, poučen orgánem činným v trestním řízení nebo ministerstvem o právu požádat
o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území a o podmínkách tohoto
pobytu. Cizinci je ode dne, kdy byl poučen podle věty první, poskytnuta lhůta 1 měsíce pro
rozhodnutí, zda bude spolupracovat s orgánem činným v trestním řízení; platnost této lhůty
může být ukončena, pokud cizinec přestal splňovat některou z podmínek podle odstavce 1,
je-li to nezbytné pro zajištění ochrany veřejného pořádku nebo bezpečnosti státu anebo
cizinec o zrušení platnosti poskytnuté lhůty požádá. V průběhu poskytnuté lhůty nelze cizince
vyhostit či jinak ukončit jeho pobyt na území a lze s ním vést řízení o udělení mezinárodní
ochrany podle zvláštního právního předpisu2). Běh lhůty nemá vliv na řízení o správním
vyhoštění cizince nebo na řízení o jeho předání podle mezinárodní smlouvy, která je součástí
právního řádu České republiky.
(3) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území opatřenou
potvrzením orgánu činného v trestním řízení o splnění podmínek podle odstavce 1 podává
cizinec ministerstvu. Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany
na území může podat i žadatel o udělení mezinárodní ochrany2).
(4) K žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území je
cizinec povinen předložit cestovní doklad, je-li jeho držitelem, a to i tehdy, uplynula-li doba
jeho platnosti, doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území a fotografie.
(5) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území může dále
ministerstvo vydat na žádost cizinci, který je
a) manželem,
b) nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem, nebo
c) z důvodu omezení svéprávnosti rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do péče
cizince uvedeného v odstavci 1, pokud se v době podání žádosti tento cizinec zdržoval
na území a důvodem pobytu je společné soužití rodiny. K žádosti o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území je cizinec povinen prokázat skutečnosti
uvedené v písmenu a), b) nebo c), předložit cestovní doklad, je-li jeho držitelem, a to i tehdy,
uplynula-li doba jeho platnosti, a fotografie.
(6) Nemůže-li si cizinec, kterému byla podle odstavce 2 poskytnuta lhůta
pro rozhodnutí, zda bude spolupracovat s orgánem činným v trestním řízení, žadatel
o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území nebo cizinec, kterému bylo
toto povolení vydáno, zajistit ubytování, zajistí mu ubytování ministerstvo nebo právnická
osoba. Ministerstvo může zajistit ubytování i cizinci uvedenému v odstavci 5. Ministerstvo
může na základě písemně uzavřené smlouvy přispět právnické osobě na úhradu nákladů
spojených s ubytováním cizince.
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§ 42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu
)

(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu29 je
oprávněn podat na zastupitelském úřadu cizinec, který uzavřel s výzkumnou organizací
dohodu o hostování9j) a hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce (dále
jen „výzkumný pracovník“). Výzkumnou organizací se pro účely tohoto zákona rozumí
veřejná výzkumná instituce, vysoká škola9k) nebo jiná výzkumná organizace zapsaná
do seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků
ze třetích zemí vedeného podle zvláštního právního předpisu9j). Výzkumnou činností se
rozumí též činnost akademického pracovníka nebo hostujícího profesora u veřejné výzkumné
instituce nebo jiné výzkumné organizace zapsané do seznamu výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí podle zvláštního právního
předpisu9j).
(2) V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení
k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem může výzkumný pracovník žádost
o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu podat na území
ministerstvu. Žádost nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá
na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území nebo na povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území; to neplatí,
jde-li o cizince, který na území pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění
pobytu podle § 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 33 odst. 3 a následně na území pobývá
na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu vydaného podle
§ 43, pobývá-li na území nepřetržitě po dobu nejméně 3 let. Žádost dále nelze na území
ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónního zaměstnání.
(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého
výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit
a) dohodu o hostování9j),
b) náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a) a e),
c) písemný závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem
výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území,
včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do 6
měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování9j) a byly hrazeny z veřejných
prostředků, a
d) na požádání náležitosti uvedené v § 31 odst. 4.
(4) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen
předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným
v § 180j, a to ode dne vstupu na území České republiky do doby, než se na něho bude
vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu33). Současně je povinen na požádání
9j)
9k)
33)

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané
osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.
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předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním
pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
(5) Po dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého
výzkumu se držitel tohoto povolení pro účely úhrady poskytování zdravotních služeb
považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem.
§ 42g
Zaměstnanecká karta
(1) Zaměstnaneckou kartou se rozumí povolení k dlouhodobému pobytu opravňující
cizince k přechodnému pobytu na území delšímu než 3 měsíce a k výkonu zaměstnání
na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, nebo na pracovní pozici,
ke které byl udělen souhlas ministerstva podle odstavce 7 nebo 8. Cizince, u kterého je podle
zákona o zaměstnanosti vyžadováno povolení k zaměstnání nebo který je uveden v § 98
zákona o zaměstnanosti, opravňuje zaměstnanecká karta k pobytu na území za účelem
zaměstnání49).
(2) Žádost o vydání zaměstnanecké karty je oprávněn podat cizinec, pokud
a) je účelem jeho pobytu na území zaměstnání na jedné z pracovních pozic uvedených
v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty,
b) uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí,
v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní
činnosti obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce měsíční
mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy;
týdenní pracovní doba v každém základním pracovněprávním vztahu musí činit nejméně 15
hodin a
c) má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání a tato podmínka vyplývá
z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména
1. má požadované vzdělání; v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných
pochybností, zda cizinec má požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá
charakteru zaměstnání, je na žádost ministerstva povinen prokázat, že jeho zahraniční
vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem České republiky,
2. má požadovanou odbornou kvalifikaci, pokud je podle zvláštního právního předpisu35)
vyžadována, a
3. splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li o takové povolání.
(3) Žádost o vydání zaměstnanecké karty je dále oprávněn podat cizinec, kterému bylo
vydáno na danou pracovní pozici povolení k zaměstnání, je-li podle zákona o zaměstnanosti
vyžadováno, a cizinec splňuje podmínku uvedenou v odstavci 2 písm. b). Cizinec, který
v postavení společníka, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti
anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva
plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti, je oprávněn podat
žádost o vydání zaměstnanecké karty, bylo-li mu vydáno povolení k zaměstnání. Cizinec,
který v postavení společníka, statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo
jiného orgánu obchodní korporace plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající
z předmětu její činnosti, není k plnění těchto úkolů oprávněn podat žádost o vydání
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí
o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru
práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě.

49)
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zaměstnanecké karty, přestože mu bylo za tímto účelem vydáno povolení k zaměstnání.
Žádost o vydání zaměstnanecké karty dále není oprávněn podat cizinec, kterému bylo
vydáno povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.
(4) Cizinec uvedený v § 98 zákona o zaměstnanosti, je oprávněn žádost o vydání
zaměstnanecké karty podat, pokud splňuje podmínku uvedenou v odstavci 2 písm. b).
(5) Žádost o vydání zaměstnanecké karty se podává na zastupitelském úřadu.
V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení
k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem může cizinec žádost o vydání
zaměstnanecké karty podat ministerstvu. Žádost nelze na území ministerstvu podat, pokud
cizinec na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území nebo na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území;
to neplatí, jde-li o cizince, který na území pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem strpění pobytu podle § 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 33 odst. 3 a následně
na území pobývá na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu vydané
podle § 43, pobývá-li na území nepřetržitě po dobu nejméně 3 let. Žádost dále nelze
na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na vízum k pobytu nad 90
dnů za účelem sezónního zaměstnání. V zastoupení cizince, který není oprávněn
na území ministerstvu podat žádost o vydání zaměstnanecké karty podle věty druhé,
může žádost podat ministerstvu na základě plné moci jeho zaměstnavatel, pokud je
cizinec nebo jeho zaměstnavatel účastníkem programu schváleného vládou za účelem
dosažení ekonomického nebo jiného významného přínosu pro Českou republiku, který
je organizačně zajišťován nebo koordinován k tomuto účelu ministerstvem nebo jiným
ústředním správním úřadem, jehož okruhu působnosti se program týká (dále jen
„vládou schválený program“), a umožňují-li tento způsob podání žádosti podmínky
tohoto programu.
(6) Ministerstvo zaměstnaneckou kartu vydá cizinci, bude-li zjištěno splnění podmínek
uvedených v odstavci 2 písm. b) a c) a Úřad práce České republiky – krajská pobočka nebo
pobočka pro hlavní město Prahu vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince lze
vzhledem k situaci na trhu práce povolit, jde-li o cizince, který není uveden v odstavci 3 nebo
4a
a) na území pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému
pobytu,
b) je již na území zaměstnán a bylo mu pro tyto účely vydáno povolení k zaměstnání, ačkoli
k vydání zaměstnanecké karty není podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, a
c) žádá o vydání zaměstnanecké karty na zaměstnání u téhož zaměstnavatele a na stejnou
pracovní pozici, kterou již vykonává.
(7) Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty
anebo zaměstnání cizince na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele podléhá
předchozímu souhlasu ministerstva. Ministerstvo udělí na žádost držitele zaměstnanecké karty
se změnou souhlas, pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 a neexistují-li důvody
uvedené v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. f). K žádosti o udělení
souhlasu se změnou podle věty první je cizinec povinen předložit náležitost podle § 42h
odst. 1 písm. c) a dále náležitost podle § 42h odst. 1 písm. d), pokud je k výkonu
požadovaného zaměstnání nutná jiná odborná způsobilost nebo pokud doklad, kterým
odbornou způsobilost prokázal při vydání zaměstnanecké karty, pozbyl platnosti.
(7) Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké
karty podléhá předchozímu souhlasu ministerstva. Ministerstvo udělí na žádost držitele
zaměstnanecké karty souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení
držitele zaměstnanecké karty, pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2
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a nenastal-li některý z důvodů uvedených v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56
odst. 1 písm. f). K žádosti o udělení souhlasu je cizinec povinen předložit náležitost
uvedenou v § 42h odst. 1 písm. c) a dále náležitost uvedenou v § 42h odst. 1 písm. d),
pokud je k výkonu požadovaného zaměstnání nutná jiná odborná způsobilost nebo
pokud doklad, kterým odbornou způsobilost prokázal při vydání zaměstnanecké karty,
pozbyl platnosti.
(8) Zaměstnání cizince na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného
zaměstnavatele podléhá předchozímu souhlasu ministerstva. Ministerstvo udělí
na žádost držitele zaměstnanecké karty souhlas s jeho zaměstnáním na další pracovní
pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele, pokud
a) nenastal některý z důvodů uvedených v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56
odst. 1 písm. f), a
b) jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 nebo jsou při současném zachování
podmínek, za nichž byla zaměstnanecká karta cizinci vydána, splněny podmínky
uvedené v odstavci 2 písm. a) a c) a cizinec uzavřel pracovní smlouvu, dohodu
o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují
v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti.
(9) K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 8 je cizinec povinen předložit
náležitost uvedenou v § 42h odst. 1 písm. c) nebo pracovní smlouvu, dohodu o pracovní
činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí splňující podmínky uvedené v odstavci 8
písm. b) a dále náležitost uvedenou v § 42h odst. 1 písm. d), pokud je k výkonu
požadovaného zaměstnání nutná jiná odborná způsobilost nebo pokud doklad, kterým
odbornou způsobilost prokázal při vydání zaměstnanecké karty, pozbyl platnosti.
(8 10) Odstavec 7 se nepoužije Odstavce 7 a 8 se nepoužijí, jedná-li se o cizince
uvedeného v § 98 zákona o zaměstnanosti nebo cizince, kterému bylo vydáno na novou
pracovní pozici povolení k zaměstnání, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno;
cizinec je v případě změny zaměstnavatele nebo pracovního zařazení anebo zaměstnání
na další pracovní pozici nebo u dalšího u téhož nebo u jiného zaměstnavatele povinen
takovou skutečnost oznámit ministerstvu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.
(9 11) Podá-li cizinec žádost o udělení souhlasu podle odstavce 7 v době 120 dnů před
uplynutím platnosti zaměstnanecké karty stanovené v § 47 odst. 1 nebo za podmínek
stanovených v § 47 odst. 3 a přesahuje-li zaměstnání cizince dobu platnosti zaměstnanecké
karty, považuje se tato žádost též za žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty
a cizinec je povinen doložit též náležitosti uvedené v § 44a odst. 9; to neplatí, pokud cizinec
ministerstvu písemně sdělí, že nežádá o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty. Splňuje-li
cizinec podmínky pro udělení souhlasu a prodloužení platnosti zaměstnanecké karty,
ministerstvo prodlouží platnost zaměstnanecké karty; rozhodnutí o udělení souhlasu se
písemně nevyhotoví.
(12) V žádosti o vydání zaměstnanecké karty je cizinec povinen uvést
a) své jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok
narození, místo a stát narození, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, nejvyšší
dosažené vzdělání, povolání, zaměstnání před příchodem na území, pracovní zařazení,
název a adresu zaměstnavatele, zaměstnání po vstupu na území, pracovní zařazení,
název a adresu zaměstnavatele, poslední bydliště v cizině, adresu místa pobytu
na území, adresu pro doručování, je-li odlišná od místa pobytu, předchozí pobyt na
území delší než 3 měsíce, důvod a místo pobytu, den vstupu na území a číslo a platnost
cestovního dokladu a označení státu, který tento doklad vydal,
31

b) údaje k pracovní pozici vedené podle zákona o zaměstnanosti v centrální evidenci
volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, na kterou žádá
o vydání zaměstnanecké karty,
c) jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, státní občanství, datum
narození, místo a stát narození, bydliště a povolání manžela nebo manželky,
d) jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství, bydliště a povolání
rodičů,
e) jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, bydliště
a povolání dětí a
f) jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, bydliště
a povolání sourozenců.
§ 42h
Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty
(1) K žádosti o vydání zaměstnanecké karty je cizinec povinen předložit
a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),
b) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4,
c) pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí splňující
podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b),
d) doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání podle
§ 42g odst. 2 písm. c), jde-li o žádost podle § 42g odst. 2 nebo cizince uvedeného v § 42g
odst. 6,
e) povolení k zaměstnání, jde-li o žádost podle § 42g odst. 3, a
f) doklad prokazující, že se jedná o cizince uvedeného v § 98 zákona o zaměstnanosti, jde-li
o žádost podle § 42g odst. 4.
(2) Pokud je cizinec nebo jeho zaměstnavatel účastníkem vládou schváleného
programu, jehož podmínky umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti, lze
náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. d) a v odstavci 1 písm. c) a d) nahradit
potvrzením, ve kterém zaměstnavatel uvede
a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo výkonu
práce, den nástupu do práce a dobu, na kterou se pracovní smlouva nebo dohoda o
pracovní činnosti uzavírá nebo na kterou bude uzavřena,
b) že cizinec má zajištěno ubytování odpovídající požadavkům uvedeným v § 31 odst. 6,
c) že s cizincem uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu
o smlouvě budoucí splňující podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b) a
d) že cizinec má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání podle § 42g
odst. 2 písm. c).
(23) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké
karty je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než
se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu33), a na požádání
doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to
neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
§ 42i
Modrá karta
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(1) Žádost o vydání modré karty32) je oprávněn podat cizinec, pokud na území hodlá
pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a bude zaměstnán na pracovní pozici
vyžadující vysokou kvalifikaci, která podle zvláštního právního předpisu8e) může být
obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie, nejde-li o
a) žadatele o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
b) rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud občan Evropské unie pobývá na území,
c) rezidenta jiného členského státu Evropské unie, který na území pobývá na základě povolení
k dlouhodobému pobytu podle § 42c za účelem zaměstnání nebo podnikání,
d) cizince, který na území pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadňující vstup
a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi,
kterou je Česká republika vázána,
e) cizince, který na území pobývá na základě oprávnění k pobytu za účelem sezónního
zaměstnání, nebo
f) cizince, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie
vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území34).
(2) Za vysokou kvalifikaci podle odstavce 1 se považuje řádně ukončené
vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky.
(3) Žádost o vydání modré karty podává cizinec na zastupitelském úřadu. Na území je
oprávněn žádost o vydání modré karty podat ministerstvu cizinec, který pobývá na území
a) na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu, nebo
b) jako držitel modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie a žádost podá
ve lhůtě do 1 měsíce ode dne vstupu na území.
(3) Žádost o vydání modré karty se podává na zastupitelském úřadu. Na území je
oprávněn žádost o vydání modré karty podat ministerstvu cizinec, který pobývá
na území jako držitel modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie, pokud
žádost podá ve lhůtě do 1 měsíce ode dne vstupu na území, a dále cizinec, který pobývá
na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
za jiným účelem. Žádost nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území
pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území nebo
na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území; to neplatí,
jde-li o cizince, který na území pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění
pobytu podle § 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 33 odst. 3 a následně na území pobývá
na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu vydaného podle
§ 43, pobývá-li na území nepřetržitě po dobu nejméně 3 let. V zastoupení cizince, který
není oprávněn podat žádost o vydání modré karty na území ministerstvu podle věty
druhé, může žádost podat ministerstvu na základě plné moci jeho zaměstnavatel, pokud
je cizinec nebo jeho zaměstnavatel účastníkem vládou schváleného programu
a umožňují-li tento způsob podání žádosti podmínky tohoto programu.
(4) Modrá karta opravňuje cizince k pobytu na území a k výkonu zaměstnání
vyžadujícího vysokou kvalifikaci po dobu v ní uvedenou.
(5) Jde-li o výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a jedná se
o regulované povolání, ministerstvo rozhodne o vydání modré karty po vyjádření příslušného
uznávacího orgánu35).
34)
35)

§ 319 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
Například zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
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(6) Ministerstvo žádost o vydání modré karty zamítne, jestliže
a) cizinec předložil padělané anebo pozměněné náležitosti nebo v nichž uvedené údaje
podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti, nebo
b) jsou zjištěny skutečnosti uvedené v § 9 odst. 1 písm. f), g), h), i) nebo j),
c) se nejedná o zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která podle
zvláštního právního předpisu8e) může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské
unie.
(7) Ministerstvo v modré kartě v rubrice druh povolení vyznačí záznam „MODRÁ
KARTA EU“.
(8) Skončí-li držiteli modré karty pracovní poměr v době její platnosti, je povinen tuto
skutečnost ve lhůtě do 3 pracovních dnů oznámit ministerstvu.
(9) Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele modré karty podléhá
během prvních dvou let pobytu na území předchozímu souhlasu ministerstva. Ministerstvo
souhlas s uvedenými změnami udělí na žádost držitele modré karty, pokud držitel této karty
podmínky uvedené v odstavci 1 i nadále splňuje. Po uplynutí dvou let pobytu na území je
držitel modré karty povinen tyto změny oznámit ministerstvu ve lhůtě do 3 pracovních dnů.
(10) Ministerstvo po posouzení žádosti o vydání modré karty písemně informuje
zaměstnavatele o tom, že cizinec splnil podmínky pro vydání modré karty; v informaci uvede
jméno, popřípadě jména, příjmení a státní občanství cizince, datum, od kdy splňuje podmínky
pro vydání modré karty, označení pracovní pozice, pro kterou bude modrá karta vydána, číslo
modré karty vydané cizinci a datum jejího převzetí.
(11) V žádosti o vydání modré karty je cizinec povinen uvést
a) své jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok
narození, místo a stát narození, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, nejvyšší
dosažené vzdělání, povolání, zaměstnání před příchodem na území, pracovní zařazení,
název a adresu zaměstnavatele, zaměstnání po vstupu na území, pracovní zařazení,
název a adresu zaměstnavatele, poslední bydliště v cizině, adresu místa pobytu
na území, adresu pro doručování, je-li odlišná od místa pobytu, předchozí pobyt na
území delší než 3 měsíce, důvod a místo pobytu, den vstupu na území a číslo a platnost
cestovního dokladu a označení státu, který tento doklad vydal,
b) údaje k pracovní pozici vedené podle zákona o zaměstnanosti v centrální evidenci
volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty, na kterou žádá o vydání
modré karty,
c) jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, státní občanství, datum
narození, místo a stát narození, bydliště a povolání manžela nebo manželky,
d) jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství, bydliště a povolání
rodičů,
e) jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, bydliště
a povolání dětí a
f) jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, bydliště
a povolání sourozenců.
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
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§ 42j
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty
(1) K žádosti o vydání modré karty je cizinec povinen předložit
a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),
b) pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou
na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále
obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši
1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních
věcí,
c) doklady potvrzující vysokou kvalifikaci,
d) jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového
povolání,
e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4.
(2) Cizinec, který před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako
držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie, je dále povinen předložit doklad
prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny podle § 42b odst. 1 písm. d).
(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí modré karty je
cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby než se
na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu32), a na požádání doklad
o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí,
jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
§ 42k
Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
(1) Kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance se rozumí povolení
k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k pobytu na území delšímu než 90 dnů
a k výkonu zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty
na základě vnitropodnikového převedení.
(2) Vnitropodnikovým převedením se pro účely tohoto zákona rozumí dočasné
převedení cizince
a) v obchodní korporaci se sídlem mimo území členských států Evropské unie, se kterou
má během převedení uzavřenou pracovní smlouvu, do jejího odštěpného závodu se
sídlem na území, nebo
b) z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, se kterou
má během převedení uzavřenou pracovní smlouvu, do obchodní korporace se sídlem
na území, jež je vůči obchodní korporaci se sídlem mimo území členských států
Evropské unie ovládající nebo ovládanou osobou56) nebo jsou obě tyto obchodní
korporace ovládány stejnou ovládající osobou.
(3) Manažerem se pro účely tohoto zákona rozumí cizinec pracující ve vedoucí
pozici, který především řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod a na jehož činnost
obecně dohlíží nebo mu vydává pokyny zejména statutární orgán, nejvyšší orgán nebo
kontrolní orgán; manažer řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod nebo jejich část,
vykonává dohled nad dalšími zaměstnanci vykonávajícími dohledové, profesní nebo
řídící činnosti a jejich kontrolu, a to včetně pravomoci přijímat nebo propouštět
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zaměstnance nebo doporučit jejich přijetí nebo propuštění nebo provedení jiných
personálních opatření.
(4) Specialistou se pro účely tohoto zákona rozumí cizinec, který má
specializované znalosti, které jsou zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení
obchodní korporace nebo odštěpného závodu, a který má dále potřebnou úroveň
dosažené kvalifikace a profesní zkušenosti, popřípadě je členem profesního sdružení,
stanoví-li tyto požadavky zvláštní právní předpis.
(5) Zaměstnaným stážistou se pro účely tohoto zákona rozumí cizinec, který má
řádně ukončené vysokoškolské vzdělání, je převeden do obchodní korporace nebo
odštěpného závodu se sídlem na území za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení
v oblasti obchodních technik a metod a kterému je po dobu převedení vyplácena mzda
nebo plat.
(6) Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance není
oprávněn podat cizinec, jde-li o
a) žadatele o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
b) cizince, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie
vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území34),
c) cizince, který na území pobývá za účelem podnikání,
d) cizince, kterému bylo zprostředkováno zaměstnání agenturou práce,
e) cizince, který na území pobývá za účelem studia podle § 64 odst. 1 písm. a) až c), jde-li
o denní studium na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole nebo jazykové škole
s právem státní jazykové zkoušky nebo prezenční studium na vysoké škole, nebo podle
§ 64 odst. 1 písm. d) a e), nebo
f) cizince, který je zaměstnán v obchodní korporaci se sídlem ve státě, který je vázán
mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1c), z níž občanům tohoto státu
vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie,
nebo ve státě, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru1d).
(7) Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance podává
cizinec na zastupitelském úřadu. Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo
do níž má být cizinec převeden, účastníkem vládou schváleného programu a umožňují-li
tento způsob podání žádosti podmínky tohoto programu, může v zastoupení cizince
podat ministerstvu žádost na základě plné moci tato obchodní korporace.
(8) Ministerstvo vydá cizinci kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance,
pokud
a) se jedná o vnitropodnikové převedení tohoto cizince k výkonu zaměstnání na pozici
manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty,
b) byl tento cizinec bezprostředně přede dnem vnitropodnikového převedení zaměstnán
v obchodní korporaci se sídlem mimo území členských států Evropské unie, v níž nebo
z níž má být převeden na území, a to po dobu nejméně 6 měsíců a
c) tento cizinec má požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního
předpisu35) vyžadována, splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li
o takové povolání, a má vysokoškolské vzdělání, jde-li o zaměstnaného stážistu.
(9) Ministerstvo žádost
zaměstnance zamítne, jestliže

o

vydání
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karty

vnitropodnikově

převedeného

a) nastal některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g) až i) a l) nebo
důvod uvedený v § 56 odst. 2 písm. a), nebo
b) obchodní korporace nebo odštěpný závod, do nichž má být cizinec převeden, byly
založeny pouze za účelem vnitropodnikového převedení.
(10) Ministerstvo žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance dále zamítne, jestliže
a) obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, není osobou
bezdlužnou,
b) obchodní korporaci, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, byla v období
4 měsíců předcházejících podání žádosti pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce, nebo
c) na majetek obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden,
byl prohlášen konkurs,
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro nevydání
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Při posuzování přiměřenosti
ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného
života cizince.
(11) Držitel karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance je povinen
ministerstvu oznámit změnu podmínek, na základě kterých mu byla karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydána, ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode
dne, kdy k ní došlo.
§ 42l
Náležitosti žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
(1) K žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance je cizinec
povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) náležitost uvedenou v § 31 odst. 1 písm. e) a na požádání náležitosti uvedené v § 31
odst. 4,
c) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
d) vysílací dopis, který obsahuje
1. potvrzení obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské
unie, že cizinec bude převeden podle § 42k odst. 2 k výkonu zaměstnání do obchodní
korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území na pozici manažera,
specialisty nebo zaměstnaného stážisty s uvedením doby trvání vnitropodnikového
převedení a místa výkonu práce na území,
2. uvedení pracovních podmínek, pokud jde o délku pracovní doby, délku dovolené
za kalendářní rok a výši mzdy nebo platu; tyto podmínky nesmí být horší, než
stanoví zákoník práce, to platí i pro podmínky týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, pracovních podmínek těhotných žen nebo žen krátce po porodu,
rovného zacházení pro muže a ženy i ostatní ustanovení o nediskriminaci, a
3. potvrzení, že cizinec bude po uplynutí doby trvání vnitropodnikového převedení
převeden do obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské
unie,
e) doklad o zaměstnání před vnitropodnikovým převedením podle § 42k odst. 8 písm. b),
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f) v případě uvedeném v § 42k odst. 2 písm. a) doklad prokazující, že odštěpný závod,
do něhož je cizinec převeden, je odštěpným závodem obchodní korporace, v níž je
cizinec převeden,
g) v případě uvedeném v § 42k odst. 2 písm. b) doklad prokazující, že obchodní
korporace, v nichž je cizinec převeden, jsou vůči sobě ovládající a ovládanou osobou
nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou,
h) doklad o splnění podmínky uvedené v § 42k odst. 8 písm. c) a
i) jde-li o zaměstnaného stážistu, dohodu o odborné přípravě, která obsahuje
1. popis programu odborné přípravy, ze kterého vyplývá, že se jedná o odbornou
přípravu za účelem profesního rozvoje nebo odbornou přípravu v oblasti
obchodních technik nebo metod s cílem připravit cizince na jeho budoucí pozici
v obchodní korporaci, v níž nebo z níž je cizinec převeden, nebo v obchodní
korporaci, která tuto obchodní korporaci ovládá nebo je jí ovládaná, a
2. dobu trvání odborné přípravy a podmínky, za kterých bude zaměstnaný stážista
během odborné přípravy pod dohledem.
(2) Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec
převeden, účastníkem vládou schváleného programu, jehož podmínky umožňují
nahrazení některých náležitostí žádosti, lze náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. c) až
h) nahradit potvrzením vydaným touto obchodní korporací.
(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance je cizinec povinen předložit doklad
o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to
na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než se na něho bude vztahovat
pojištění podle zvláštního právního předpisu32), a na požádání doklad o zaplacení
pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li
o případy uvedené v § 180j odst. 4.
§ 42m
Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie
(1) Kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie se rozumí povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince, který je
držitelem povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným
členským státem Evropské unie, k pobytu na území delšímu než 90 dnů a k výkonu
zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě
vnitropodnikového převedení.
(2) K žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie je cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) náležitost uvedenou v § 31 odst. 1 písm. e) a na požádání náležitosti uvedené v § 31
odst. 4,
c) povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydané cizinci jiným
členským státem Evropské unie,
d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
e) vysílací dopis obsahující údaje uvedené v § 42l odst. 1 písm. d),
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f) v případě uvedeném v § 42k odst. 2 písm. a) doklad prokazující, že odštěpný závod,
do něhož je cizinec převeden, je odštěpným závodem obchodní korporace, z níž je
cizinec převeden,
g) v případě uvedeném v § 42k odst. 2 písm. b) doklad prokazující, že obchodní
korporace, v nichž je cizinec převeden, jsou vůči sobě ovládající a ovládanou osobou
nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou, a
h) doklad o splnění podmínky uvedené v odstavci 5 písm. b).
(3) Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec
převeden, účastníkem vládou schváleného programu, jehož podmínky umožňují
nahrazení některých náležitostí žádosti, lze náležitosti uvedené v odstavci 2 písm. d) až
h) nahradit potvrzením vydaným touto obchodní korporací.
(4) Držitel povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
vydaného jiným členským státem Evropské unie může podat žádost o vydání karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie
na zastupitelském úřadu nebo ministerstvu v době platnosti oprávnění k přechodnému
pobytu na území, a to nejpozději do 90 dnů ode dne vstupu na území. Pokud je cizinec
nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, účastníkem vládou
schváleného programu a umožňují-li tento způsob podání žádosti podmínky tohoto
programu, může v zastoupení cizince podat ministerstvu žádost na základě plné moci
tato obchodní korporace.
(5) Ministerstvo vydá cizinci kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
jiného členského státu Evropské unie, pokud
a) se jedná o vnitropodnikové převedení tohoto cizince k výkonu zaměstnání na pozici
manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty,
b) tento cizinec má požadovanou odbornou kvalifikaci, pokud je podle zvláštního
právního předpisu35) vyžadována, a splňuje podmínky pro výkon regulovaného
povolání, jde-li o takové povolání, a
c) neuplynula doba platnosti povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného
zaměstnance vydaného tomuto cizinci jiným členským státem Evropské unie.
(6) Ministerstvo žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie zamítne, jestliže
a) nastal některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g) až i) a l) nebo
důvod uvedený v § 56 odst. 2 písm. a),
b) obchodní korporace nebo odštěpný závod, do nichž má být cizinec převeden, byly
založeny pouze za účelem vnitropodnikového převedení, nebo
c) uplynula celková doba převedení na území členských států Evropské unie podle
§ 44 odst. 8.
(7) Ministerstvo žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie dále zamítne, jestliže nastal
některých z důvodů uvedených v § 42k odst. 10, za podmínky, že důsledky tohoto
rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro nevydání karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie. Při posuzování přiměřenosti
ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného
života cizince.
§ 42n
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Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
(1) Ministerstvo vydá povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
cizinci, který hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 90 dnů a
a) je podnikatelem a právo podnikat na území v předmětu činnosti, kterou hodlá
na území provozovat, mu vznikne nejpozději doložením povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem investování příslušnému správnímu orgánu ve lhůtě stanovené
zvláštním právním předpisem,
b) hodlá uskutečnit na území investici spočívající ve vytvoření nových pracovních míst
v počtu stanoveném nařízením vlády a v investování peněžních prostředků ve výši
stanovené nařízením vlády (dále jen „významná investice“); investování peněžních
prostředků lze v části stanovené nařízením vlády nahradit investováním jiného
majetku, jehož vlastnictví a původ cizinec prokáže a jehož hodnota oceněná znalcem
podle zákona o oceňování majetku odpovídá společně s investovanými peněžními
prostředky celkové výši investovaných peněžních prostředků stanovené nařízením
vlády, přičemž za jiný majetek se považují věci hmotné i nehmotné, včetně
technologických a informačních předpokladů nebo znalostí, jejichž přínos
pro podnikání cizince je srovnatelný s investováním části peněžních prostředků, které
tento jiný majetek nahrazuje,
c) záměr uskutečnit významnou investici je věrohodný a proveditelný a významná
investice má být přínosem pro stát, kraj nebo obec,
d) disponuje peněžními prostředky pro uskutečnění významné investice a tyto
prostředky jsou uloženy na účtu cizince vedeném v členském státě Evropské unie nebo
v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru osobou
oprávněnou v tomto státě poskytovat platební služby; na požádání je cizinec povinen
prokázat jejich původ a
e) je osobou bezdlužnou; tato podmínka neplatí, jde-li o cizince, který dosud na území
nepobýval.
(2) Novým pracovním místem podle odstavce 1 písm. b) se rozumí pracovní
místo, které je vytvořené v souvislosti s uskutečněním významné investice a které je
po dobu uskutečňování významné investice nebo v případě, že je povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování vydáno na 2 roky, nejméně po dobu 2 let,
obsazené zaměstnancem, který má sjednán pracovní poměr na zákonem stanovenou
týdenní pracovní dobu a je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem.
(3) Ministerstvo vydá povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
také cizinci, který hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 90 dnů, je
společníkem, statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo prokuristou
obchodní korporace a prokáže, že jeho činnost na území bude mít podstatný vliv na
podnikání obchodní korporace. Podmínky uvedené v odstavci 1 musí být splněny
obchodní korporací, přičemž podíl cizince, který žádá o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník obchodní korporace, v
této obchodní korporaci musí odpovídat alespoň nejnižšímu podílu stanovenému
nařízením vlády.
(4) Ministerstvo si vyžádá vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu pro účely
posouzení, zda
a) se jedná o významnou investici,
b) záměr uskutečnit významnou investici je věrohodný a proveditelný a významná
investice má být přínosem pro stát, kraj nebo obec,
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c) přínos investovaného jiného majetku podle odstavce 1 písm. b) pro podnikání cizince
nebo obchodní korporace je srovnatelný s investováním části peněžních prostředků,
které tento majetek nahrazuje,
d) činnost cizince na území bude mít podstatný vliv na podnikání obchodní korporace,
jde-li o cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista
obchodní korporace, a
e) podíl cizince v obchodní korporaci odpovídá alespoň nejnižšímu podílu stanovenému
nařízením vlády, jde-li o cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování jako společník obchodní korporace.
(5) Ministerstvo průmyslu a obchodu doručí vyjádření ministerstvu do 15
pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o toto vyjádření; ministerstvo řízení na tuto
dobu usnesením přeruší.
(6) Má se za to, že podstatný vliv na podnikání obchodní korporace má činnost
cizince, který je statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo prokuristou
obchodní korporace, v níž počet těchto osob nepřesáhne počet stanovený nařízením
vlády.
(7) Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování se
podává na zastupitelském úřadu. Na území je oprávněn žádost o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování podat ministerstvu cizinec, který pobývá
na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu.
Žádost nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na vízum
k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území nebo na povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území; to neplatí,
jde-li o cizince, který na území pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění
pobytu podle § 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 33 odst. 3 a následně na území pobývá
na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu vydaného podle
§ 43, pobývá-li na území nepřetržitě po dobu nejméně 3 let.
§ 42o
Náležitosti žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
(1) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování je
cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad
b) náležitost uvedenou v § 31 odst. 1 písm. e) a na požádání náležitosti uvedené v § 31
odst. 4,
c) doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence30),
d) podnikatelský záměr, který obsahuje popis cílů záměru uskutečnit významnou
investici, zhodnocení rizik realizace tohoto záměru, důvody pro uskutečnění významné
investice na území, popis jednotlivých etap záměru uskutečnit významnou investici
včetně časového harmonogramu, objem finančních prostředků určených na provedení
jednotlivých etap, popis vyráběného produktu nebo poskytované služby, cílové skupiny
zákazníků a odbytišť a technického a technologického řešení jejich výroby nebo
způsobu poskytování a popis způsobu zajištění pracovních sil,
e) doklad, ze kterého vyplývá, že cizinec nebo obchodní korporace, v níž je cizinec
statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jejímž je prokuristou nebo
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společníkem, může na území nakládat s peněžními prostředky pro uskutečnění
významné investice; tento doklad nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů,
f) účetní závěrky nebo obdobné dokumenty obsahující výsledky hospodaření žadatele,
obchodní korporace podle § 42n odst. 3 a jí ovládající osoby za 2 kalendářní nebo
účetní roky předcházející dni podání žádosti,
g) čestné prohlášení žadatele, že na žadatele, obchodní korporaci podle § 42n odst. 3 a jí
ovládající osoby nebylo ve státě jejího dosavadního působení vydáno rozhodnutí
obdobné svými účinky rozhodnutí o úpadku,
h) na požádání doklad o původu peněžních prostředků pro uskutečnění významné
investice,
i) doklady prokazující vlastnictví a původ investovaného jiného majetku uvedeného v §
42n odst. 1 písm. b) a znalecký posudek o ocenění tohoto majetku, má-li být takový
majetek investován,
j) doklad prokazující bezdlužnost cizince; to neplatí, jde-li o cizince, který dosud
na území nepobýval,
k) jde-li o cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista
obchodní korporace, doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace,
l) jde-li o cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista
obchodní korporace, doklad o tom, že jeho činnost na území bude mít podstatný vliv
na podnikání obchodní korporace, a
m) jde-li o cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování jako společník obchodní korporace, doklad prokazující, že jeho podíl v této
obchodní korporaci odpovídá alespoň nejnižšímu podílu stanovenému nařízením
vlády.
(2) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování je cizinec povinen předložit doklad
o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám
uvedeným v § 180j. Současně je povinen na požádání předložit doklad o zaplacení
pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li
o případy uvedené v § 180j odst. 4.
§ 42p
Záměr uskutečnit významnou investici a přínos významné investice
(1) Záměr uskutečnit významnou investici je věrohodný a proveditelný, pokud
a) cíle tohoto záměru jsou přiměřené celkovému objemu investovaných finančních
prostředků a časovému harmonogramu jeho realizace,
b) podnikatelský záměr je založen na znalosti místních podmínek, situace na trhu
a platné právní úpravy a
c) popis technického a technologického řešení není v zásadních bodech věcně chybný.
(2) Významná investice má být přínosem pro stát, kraj nebo obec, pokud s její
realizací nebudou spojeny významné negativní dopady na kvalitu života obyvatel
a pokud
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a) spadá do odvětví, které je v ekonomice daného kraje nebo obce nedostatečně
zastoupeno,
b) vyráběné produkty nebo poskytované služby jsou v daném kraji nebo obci
nedostatkové nebo obtížně dostupné,
c) mají být vytvořena pracovní místa vhodná především pro kvalifikované obyvatele
nebo pro osoby znevýhodněné na trhu práce,
d) má v rámci ekonomiky České republiky významně inovativní charakter, nebo
e) má potenciál vytvářet další investiční příležitosti.
§ 43
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území
(1) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území uděluje
ministerstvo na žádost cizince, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu na území podle § 33, pokud pobyt cizince na území bude delší než 1 rok
a trvají-li důvody, pro které bylo toto vízum uděleno.
(2) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území se dále udělí
na žádost cizince, kterému skončila platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
ochrany na území nebo mu bylo toto povolení zrušeno z důvodu ukončení trestního řízení,
a probíhá řízení proti zaměstnavateli o vyplacení dlužné mzdy a tato mzda nebyla cizinci
vyplacena.
§ 44
(1) Cizinec, který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
na zastupitelském úřadu a bylo mu uděleno vízum podle § 30 odst. 4, je povinen za účelem
vydání průkazu o povolení k pobytu se do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území osobně
dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení
k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je určen
k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení
brání těžko překonatelná překážka. Cizinec, který podal žádost o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu na území ministerstvu a splňuje podmínky pro vydání povolení
k dlouhodobému pobytu, je povinen se na výzvu osobně dostavit ke zpracování údajů
nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů
cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se
nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.
(2) Cizinci, který podal žádost o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty,
modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie,
ministerstvo po pořízení biometrických údajů vydá potvrzení o splnění podmínek pro vydání
povolení k dlouhodobému pobytu; to neplatí, jde-li o vydání zaměstnanecké karty cizinci,
kterému bylo vydáno na danou pracovní pozici povolení k zaměstnání nebo který je
uvedený v § 98 zákona o zaměstnanosti.
(3) Cizinec je povinen ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů
ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí průkazu
o povolení k pobytu.
(4) Povolení k dlouhodobému pobytu ministerstvo vydává s dobou platnosti
a) potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok,
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b) 1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia s předpokládanou dobou pobytu delší než
1 rok nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu,
c) odpovídající v případě společného soužití rodiny době platnosti průkazu o povolení
k pobytu, který byl vydán nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, nejméně však na 1 rok,
d) 2 roky v případě společného soužití rodiny, bylo-li nositeli oprávnění ke sloučení rodiny
vydáno povolení k trvalému pobytu,
e) odpovídající v případě rodinného příslušníka rezidenta jiného členského státu Evropské
unie době platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán tomuto rezidentovi,
f) odpovídající době stanovené ve smlouvě o dobrovolnické službě nebo dobrovolné službě
mládeže v tuzemské hostitelské organizaci, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem studia na území podle § 42d,
g) odpovídající v případě rodinného příslušníka výzkumného pracovníka době platnosti
povolení k dlouhodobému pobytu vydaného výzkumnému pracovníkovi, nebo
h) až na 2 roky v ostatních případech, je-li k dosažení účelu potřebný pobyt na území delší
než 1 rok.
(5) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území ministerstvo
vydává s platností na dobu potřebnou k dosažení účelu pobytu, nejméně však na dobu 6
měsíců.
(6) Zaměstnanecká karta se vydává na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní
smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, nejdéle však na dobu 2 let; v případě cizince
uvedeného v § 42g odst. 3 se zaměstnanecká karta vydává na dobu platnosti odpovídající
době uvedené v povolení k zaměstnání.
(7) Modrá karta se vydává s dobou platnosti o 3 měsíce delší než je doba, na níž byla
uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky.
(8) Modrá karta podle § 42i se považuje za platnou
a) do doby nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení doby její platnosti, pokud byla žádost
o vydání modré karty podána v době platnosti modré karty,
b) do doby než jiný členský stát Evropské unie rozhodne o žádosti o vydání modré karty,
pokud byla žádost o vydání modré karty podána v době platnosti modré karty podle § 42i,
c) do doby vycestování cizince z území, pokud mu jiný členský stát Evropské unie vydal
modrou kartu,
d) po dobu 3 měsíců ode dne, kdy jiný členský stát Evropské unie nevyhověl žádosti cizince
o vydání modré karty.
(9) Modrá karta vydaná jiným členským státem Evropské unie se na území považuje
za platnou do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vydání modré karty podle § 42i, pokud
v době platnosti modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie cizinec požádal o
vydání modré karty podle § 42i a o jejím vydání nebylo rozhodnuto v době platnosti modré
karty vydané jiným členským státem Evropské unie.
(8) Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance a karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie se vydává na dobu
převedení na území členských států Evropské unie; celková doba převedení na území
členských států Evropské unie však nesmí přesáhnout 3 roky, jde-li o převedení
na pozici manažera nebo specialisty, a 1 rok, jde-li o převedení na pozici zaměstnaného
stážisty.
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(9) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování se vydává na dobu
uskutečnění významné investice, nejdéle však na 2 roky.
(10) Na platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny vydaného rodinnému příslušníkovi držitele modré karty a na platnost takového
oprávnění vydaného jiným členským státem Evropské unie se odstavce 8 a 9 vztahují
obdobně.
§ 44a
(1) Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodloužit, a to
a) na dobu stanovenou v § 44 odst. 5,
b) nejdéle na dobu stanovenou v § 44 odst. 4 písm. a), b), e) až h),
c) na dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, které bylo vydáno nositeli oprávnění
ke sloučení rodiny, jde-li o dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44
odst. 4 písm. c),
d) na dobu 5 let, jde-li o dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44 odst. 4
písm. d),
e) nejdéle na dobu stanovenou v § 44 odst. 7, jde-li o modrou kartu.
(2) Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území (§ 42d) lze
prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle o 2 roky, pokud bylo vydáno za účelem vzdělávání
ve vyšší odborné škole nebo studia na vysoké škole; v případě, že bylo toto povolení
vydáno za účelem účasti na jazykové a odborné přípravě podle § 64 odst. 1 písm. b), lze
jeho platnost z důvodu pokračování v takové přípravě prodloužit pouze jednou. Pokud
bylo toto povolení vydáno za účelem neplacené odborné praxe, lze jej prodloužit pouze
jednou na dobu odpovídající době stanovené ve smlouvě o odborné praxi v tuzemské
hostitelské organizaci. V ostatních případech se platnost tohoto povolení neprodlužuje.
(3) Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu se podává
ministerstvu. Na prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu se § 35 odst. 2 a 3,
§ 36 a § 46 odst. 3 a 7 vztahují obdobně.
(3) Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu se podává
ministerstvu na úředním tiskopisu, na kterém se podává žádost o vydání tohoto
povolení. Na prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu se § 35 odst. 2 a 3,
§ 36 a § 55 odst. 1 a 2 vztahují obdobně.
(4) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného
za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42b
odst. 1 písm. a), c) a d) a dále doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu
na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j. Na požádání je současně povinen
předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním
pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4. Jestliže byl nositeli oprávnění
ke sloučení rodiny udělen azyl, je cizinec povinen předložit pouze cestovní doklad. Platnost
povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného soužití rodiny nelze
prodloužit, je-li důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto povolení (§ 46a).
(5) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného
rezidentovi jiného členského státu Evropské unie je cizinec povinen předložit náležitosti podle
§ 42c odst. 3, s výjimkou dokladu obdobného výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaného
státem, jehož je občanem nebo v němž pobýval, a dokladu potvrzujícího splnění požadavků
opatření před zavlečením infekčního onemocnění. K žádosti o prodloužení platnosti povolení
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k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je dále povinen předložit náležitost podle § 46
odst. 7. K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
zaměstnání je cizinec povinen předložit pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo
dohodu o provedení práce a náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e).
(6) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
studia na území vydaného podle § 42d je cizinec povinen
a) předložit náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), b), d) a e),
b) předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které
odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a současně na požádání předložit doklad
o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí,
jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,
c) prokázat zajištění prostředků k pobytu na území (§ 13), jde-li o studium na vysoké škole
nebo neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na pobyt
cizince přebírá tuzemská hostitelská organizace,
d) předložit souhlas rodiče, případně jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s jeho
pobytem na území, je-li nezletilý.
(7) Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
ochrany na území se podává ministerstvu. K žádosti je cizinec povinen předložit náležitosti
podle § 42e odst. 4, s výjimkou fotografie. V případě změny podoby je cizinec povinen
na požádání předložit i fotografie.
(8) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit cestovní doklad a náležitosti
uvedené v § 42f odst. 3 písm. a) a c) a na požádání doklad potvrzující splnění požadavků
opatření před zavlečením infekčního onemocnění. Platnost povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem vědeckého výzkumu nelze prodloužit, pokud ministerstvo shledá důvod
pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto povolení (§ 46d). Rodinný příslušník
výzkumného pracovníka je povinen k žádosti o prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a) a c) až e)
a prokázat, že je rodinným příslušníkem výzkumného pracovníka.
(9) Platnost zaměstnanecké karty lze při splnění podmínek uvedených v § 42g odst. 2
písm. b) a c), § 42g odst. 3 nebo 4 opakovaně prodloužit na dobu, na kterou byla uzavřena
pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, vždy však nejdéle na dobu 2 let;
v případě cizince, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 3, se platnost
zaměstnanecké karty prodlouží na dobu odpovídající době uvedené v rozhodnutí
o prodloužení povolení k zaměstnání. Žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty se
podává ministerstvu. K žádosti je cizinec povinen předložit
a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a) a d),
b) pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti splňující podmínky uvedené v § 42g
odst. 2 písm. b) na dobu, na kterou žádá o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty,
c) rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání, jde-li o cizince, kterému byla vydána
zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 3,
d) doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání
podle § 42g odst. 2 písm. c), jde-li o cizince, kterému byla vydána zaměstnanecká karta
podle § 42g odst. 2, pokud doklad, kterým cizinec prokázal ministerstvu svoji odbornou
způsobilost při vydání zaměstnanecké karty, pozbyl platnosti,
e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4 a
f) fotografie v případě změny podoby.
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(10) Jde-li o cizince uvedeného v § 42h odst. 2 a podmínky vládou schváleného
programu umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti, lze náležitosti uvedené v §
31 odst. 1 písm. d) a v odstavci 9 písm. b) a d) nahradit potvrzením, ve kterém
zaměstnavatel uvede
a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo výkonu
práce a dobu, na kterou je pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti
uzavřena,
b) že cizinec má zajištěno ubytování odpovídající požadavkům uvedeným v § 31 odst. 6,
c) že má s cizincem nadále uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní
činnosti splňující podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b) a
d) že cizinec má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání podle § 42g
odst. 2 písm. c).
(1011) Ministerstvo platnost zaměstnanecké karty neprodlouží, nesplňuje-li cizinec
podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b) a c), § 42g odst. 3 nebo 4 větě první nebo v § 42g
odst. 4 anebo je-li důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti zaměstnanecké karty (§ 46e),
a dále, jestliže Úřad práce České republiky – krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město
Prahu vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci
na trhu práce povolit. Ustanovení § 42g odst. 3 věta druhá se použije obdobně.
(1112) Žádost o prodloužení platnosti modré karty se podává ministerstvu. K žádosti
je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42j odst. 1 písm. a) až d), s výjimkou
fotografie.
(1213) Splňuje-li cizinec podmínky pro prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu, je povinen se na výzvu osobně dostavit na ministerstvo
ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení
biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu
zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná
překážka.
(1314) Cizinec je povinen ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však
do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí
průkazu o povolení k pobytu.
§ 44b
(1) Platnost karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie lze
opakovaně prodloužit na dobu převedení na území členských států Evropské unie,
nejdéle však na dobu 3 let, jde-li o převedení na pozici manažera nebo specialisty,
a nejdéle na dobu 1 roku, jde-li o převedení na pozici zaměstnaného stážisty, pokud
a) se nadále jedná o vnitropodnikové převedení k výkonu zaměstnání na pozici
manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty,
b) cizinec má nadále požadovanou odbornou kvalifikaci, pokud je podle zvláštního
právního předpisu35) vyžadována, a splňuje podmínky pro výkon regulovaného
povolání, jde-li o takové povolání, a
c) neuplynula doba platnosti povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného
zaměstnance vydaného cizinci jiným členským státem Evropské unie, jde-li
o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie.
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(2) Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec
převeden, účastníkem vládou schváleného programu a umožňují-li tento způsob podání
žádosti podmínky tohoto programu, může v zastoupení cizince podat ministerstvu
žádost na základě plné moci tato obchodní korporace. Na prodloužení platnosti karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance a karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie se § 44a odst. 13 a 14 a § 55 odst. 1
vztahují obdobně.
(3) K žádosti je cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) fotografie v případě změny podoby,
c) na požádání náležitosti uvedené v § 31 odst. 4,
d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
e) potvrzení obchodní korporace, v níž nebo do níž je cizinec převeden, že údaje
obsažené ve vysílacím dopisu podle § 42l odst. 1 písm. d) jsou nadále platné,
s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce na území,
f) doklad o splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b),
g) potvrzení o prodloužení dohody o odborné přípravě podle § 42l odst. 1 písm. i),
s uvedením doby jejího trvání, jde-li o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance vydané zaměstnanému stážistovi, a
h) povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydané cizinci jiným
členským státem Evropské unie, jde-li o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie.
(4) Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž je cizinec
převeden, účastníkem vládou schváleného programu, jehož podmínky umožňují
nahrazení některých náležitostí žádosti, lze náležitosti uvedené v odstavci 3 písm. d) až
h) nahradit potvrzením vydaným touto obchodní korporací.
(5) Ministerstvo platnost karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie
neprodlouží, je-li důvod pro zahájení řízení o zrušení její platnosti podle § 46g odst. 1
nebo jestliže byla dosažena celková doba převedení na území členských států Evropské
unie podle § 44 odst. 8.
(6) Ministerstvo dále platnost karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské
unie neprodlouží, je-li důvod pro zahájení řízení o zrušení její platnosti podle § 46g
odst. 2, za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu
pro neprodloužení platnosti této karty. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží
zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.

§ 44c
(1) Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování lze
opakovaně prodloužit na dobu potřebnou k dosažení účelu pobytu, vždy však nejdéle
na dobu 2 let, pokud
a) jsou splněny podmínky uvedené v § 42n odst. 1 písm. a) a e),
b) cizinec postupuje v souladu se záměrem uskutečnit významnou investici, zejména
pokud dosud uskutečněná investice poměrně odpovídá dosavadní době pobytu na
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území a rozsahu významné investice nebo jestliže významná investice již byla
uskutečněna, pokud cizinec nadále podniká v souladu se záměrem uskutečnit
významnou investici,
c) činnost cizince na území má i nadále podstatný vliv na podnikání obchodní korporace,
jde-li o cizince, který žádá o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo
prokurista obchodní korporace, a
d) podíl cizince, který žádá o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování jako společník obchodní korporace, v této obchodní korporaci
odpovídá alespoň nejnižšímu podílu stanovenému nařízením vlády.
(2) Jde-li o cizince, který žádá o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem investování jako společník obchodní korporace, statutární orgán, člen
statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace, musí být podmínky uvedené
v odstavci 1 písm. a) a b) splněny obchodní korporací. Ustanovení § 42n odst. 6 se
použije obdobně.
(3) Ministerstvo si vyžádá vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu pro účely
posouzení, zda
a) cizinec nebo obchodní korporace, v níž je cizinec statutárním orgánem, členem
statutárního orgánu nebo jejímž je prokuristou nebo společníkem, postupuje v souladu
se záměrem uskutečnit významnou investici, na jehož základě mu bylo vydáno
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování,
b) činnost cizince na území má i nadále podstatný vliv na podnikání obchodní
korporace, jde-li o cizince, který žádá o prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník, statutární orgán, člen
statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace, a
c) podíl cizince, který žádá o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování jako společník obchodní korporace, v této obchodní korporaci
odpovídá alespoň nejnižšímu podílu stanovenému nařízením vlády.
(4) V rámci posouzení, zda je postupováno v souladu se záměrem uskutečnit
významnou investici, přihlédne Ministerstvo průmyslu a obchodu i k důvodům na vůli
cizince nezávislým, které mohou mít vliv na plnění záměru uskutečnit významnou
investici, zejména k situaci na trhu. Ministerstvo průmyslu a obchodu doručí vyjádření
ministerstvu do 15 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o toto vyjádření;
ministerstvo řízení na tuto dobu usnesením přeruší.
(5) Na prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování se § 35 odst. 3, § 44a odst. 13 a 14 a § 55 odst. 1 vztahují obdobně.
(6) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování je cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) fotografie v případě změny podoby,
c) na požádání náležitosti uvedené v § 31 odst. 4,
d) doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence30),
e) doklad prokazující bezdlužnost cizince a jde-li o cizince, který žádá o prodloužení
platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník,
statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace, dále
doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace,
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f) doklad o tom, že cizinec nebo obchodní korporace, v níž je cizinec statutárním
orgánem, členem statutárního orgánu nebo jejímž je prokuristou nebo společníkem,
postupuje v souladu se záměrem uskutečnit významnou investici,
g) na požádání platební výměr daně z příjmů cizince; jde-li o cizince, který žádá
o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako
společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní
korporace, platební výměr daně z příjmů právnických osob obchodní korporace,
h) doklad o tom, že jeho činnost na území má i nadále podstatný vliv na podnikání
obchodní korporace, jde-li o cizince, který žádá o prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník, statutární orgán, člen
statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace,
i) doklad prokazující, že jeho podíl v obchodní korporaci odpovídá alespoň nejnižšímu
podílu stanovenému nařízením vlády, jde-li o cizince, který žádá o prodloužení
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník obchodní
korporace, a
j) doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného
uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy
uvedené v § 180j odst. 4.
§ 45
(1) Cizinec, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu a hodlá na území
pobývat za jiným účelem, než který mu byl povolen, je povinen požádat ministerstvo
o udělení nového povolení k dlouhodobému pobytu. Nové povolení k dlouhodobému pobytu
nelze udělit v případech uvedených v § 33 odst. 1 nebo 3 s výjimkou případů uvedených
v § 42 odst. 2. Nové povolení k dlouhodobému pobytu dále nelze udělit, jestliže cizinec
neplnil před podáním žádosti o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu na
území účel, pro který mu bylo povolení k dlouhodobému pobytu vydáno; to neplatí,
pokud cizinec prokáže, že se jednalo o neplnění účelu ze závažných důvodů
po přechodnou dobu. Cizinec, který hodlá na území pobývat za účelem podnikání, může
o takovou změnu požádat, pokud je držitelem platného povolení k dlouhodobému pobytu
a na území pobývá po dobu delší než 2 roky; to se nevztahuje na cizince, který žádá
o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, a na cizince
uvedeného v odstavci 2.
(2) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny,
který vstoupil na území za účelem společného soužití rodiny podle § 42a a je držitelem
povolení k dlouhodobému pobytu za tímto účelem, je oprávněn po 3 letech pobytu
na území nebo po dosažení věku 18 let požádat
ministerstvo o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.
(3) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny,
který, který vstoupil na území za účelem společného soužití rodiny podle § 42a, je
držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za tímto účelem a je pozůstalou osobou
po nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, je oprávněn požádat ministerstvo o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za jiným účelem, jestliže
a) ke dni úmrtí nositele oprávnění ke sloučení rodiny pobýval na území nepřetržitě po dobu
nejméně 2 let; podmínka nepřetržitého pobytu neplatí, pokud cizinec v důsledku uzavření
sňatku s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny pozbyl státní občanství České republiky,
nebo
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b) k úmrtí nositele oprávnění ke sloučení rodiny došlo v důsledku pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání.
(4) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny,
který vstoupil na území za účelem společného soužití rodiny podle § 42a a je držitelem
povolení k dlouhodobému pobytu za tímto účelem, je oprávněn požádat o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za jiným účelem v případě rozvodu s nositelem oprávnění
ke sloučení rodiny, pobýval-li ke dni rozvodu na území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let
a manželství trvalo nejméně 5 let; podmínka nepřetržitého pobytu a doby trvání manželství
neplatí, pokud tento cizinec v důsledku uzavření sňatku s nositelem oprávnění ke sloučení
rodiny pozbyl státní občanství České republiky.
(5) K žádosti podle odstavce 3 nebo 4 je cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) doklad potvrzující splnění podmínky podle odstavce 3 nebo 4,
c) doklad o zajištění ubytování na území,
d) doklad podle § 42b odst. 1 písm. d) nebo povolení k zaměstnání,
e) doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného
na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j
odst. 4,
f) fotografie.
(6) Oprávnění podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu z důvodu podle
odstavce 3 nebo 4 zaniká uplynutím 1 roku ode dne, kdy tento důvod nastal.
(7) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem ochrany na území je
oprávněn po splnění účelu pobytu nebo po 1 roce pobytu na území požádat ministerstvo
o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem. Ministerstvo dlouhodobý pobyt
za jiným účelem nepovolí, jsou-li zjištěny důvody pro zrušení povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem ochrany na území podle § 46c odst. 1 písm. a) až c).
§ 46
(1) Pro povolení k dlouhodobému pobytu platí obdobně § 31 odst. 1 písm. a) až e),
§ 33, 34, 37, 38, § 55 odst. 1 a 2, § 56, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé
vízum. Ministerstvo povolení k dlouhodobému pobytu dále nevydá, pokud cizinec neplní
na území účel, pro který mu bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů a pro který mu
má být vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, nebo pokud cizinec neplnil v době
platnosti víza k pobytu nad 90 dnů na území účel, pro který mu bylo vízum uděleno; to
neplatí, pokud cizinec prokáže, že se jednalo o neplnění účelu ze závažných důvodů
po přechodnou dobu. K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 je
cizinec dále povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j. Současně je povinen na požádání předložit doklad
o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí,
jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
(2) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území z důvodu
uvedeného v § 33 odst. 1 písm. a) platí obdobně § 56 vztahující se na vízum k pobytu nad 90
dnů. Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území podle § 43
odst. 2 platí obdobně § 31 odst. 1 písm. a) až e), § 37, § 55 odst. 1, § 56, § 58 odst. 3 a § 62
odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. K žádosti je cizinec povinen dále předložit doklad
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o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j,
a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním
pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
(3) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo
za účelem vědeckého výzkumu platí obdobně odstavec 1 věta druhá a § 55 odst. 1, § 56
odst. 1 písm. a) až c), e), g) a h), h), l) a m), § 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1 vztahující se
na dlouhodobé vízum.
(4) Pro povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské
unie a jeho rodinného příslušníka, který má na území tohoto státu povolen pobyt za účelem
společného soužití rodiny s rezidentem, platí obdobně § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. c), e),
g), l) a m), § 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum.
(5) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území (§ 42d) platí
obdobně odstavec 1 věta druhá a § 37, § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g) a h), h),
l) a m), § 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum.
(6) Pro zaměstnaneckou kartu platí obdobně odstavec 1 věta druhá a § 55 odst. 1,
§ 58 odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. Ministerstvo zaměstnaneckou
kartu nevydá
a) z důvodů uvedených v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. f),
b) nesplňuje-li cizinec podmínku uvedenou v § 42g odst. 2, 3 nebo 4, nebo
c) jestliže jde o žádost o vydání zaměstnanecké karty podanou cizincem uvedeným v § 42g
odst. 6 a Úřad práce České republiky – krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město
Prahu vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci
na trhu práce povolit.
(7) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je
cizinec povinen předložit
a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),
b) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob
pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim9d) cizince a s ním
společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení
stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e) nebo částky,
kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů
vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými
osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním
a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním
a existenčním minimu; za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním
a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory
v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi;
pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu
nepoužije; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti
mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného
měsíčního příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob; pokud cizinec předložil
k žádosti doklad o příjmu s ním společně posuzované osoby, je povinen na požádání
předložit též její prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,
c) doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence30),
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d) potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že nemá vymahatelné nedoplatky,
a potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že nemá splatné nedoplatky
na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti36) včetně
penále. Není-li cizinec daňovým subjektem nebo plátcem pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, předloží doklad vydaný finančním úřadem
nebo okresní správou sociálního zabezpečení potvrzující tuto skutečnost,
e) jde-li o cizince, který je statutárním orgánem obchodní společnosti anebo družstva nebo
jeho členem, dále potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že tato obchodní společnost
nebo družstvo nemá vymahatelné nedoplatky, a potvrzení okresní správy sociálního
zabezpečení o tom, že tato obchodní společnost nebo družstvo nemá splatné nedoplatky
na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně
penále,
d) doklad prokazující bezdlužnost cizince,
e) doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace, jde-li o cizince, který je
statutárním orgánem obchodní korporace nebo jeho členem,
f) na požádání platební výměr daně z příjmu,
g) doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného
na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j
odst. 4.
(8) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování platí obdobně
odstavec 1 věta druhá a § 37, § 55 odst. 1, § 56, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující se
na dlouhodobé vízum.
(89) Jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu cizinci, který je zařazen
do informačního systému smluvních států, ministerstvo projedná vydání tohoto povolení se
smluvním státem5a), který cizince do tohoto systému zařadil; v řízení přihlédne
ke skutečnostem, které smluvní stát vedly k zařazení cizince do tohoto systému. Vydání
povolení k dlouhodobému pobytu ministerstvo oznámí smluvnímu státu, který cizince
do informačního systému smluvních států zařadil.
§ 46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny
(1) Na žádost cizince ministerstvo platnost povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny zruší. Ministerstvo platnost povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem společného soužití rodiny zruší rovněž, jestliže cizinec byl pravomocně
odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu.
(2) Ministerstvo dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
společného soužití rodiny, jestliže
a) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování
rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území9a) z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí
svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou
činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo

36)

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů.
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smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů
porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území,
b) cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které
odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to ani ve lhůtě stanovené policií; to neplatí,
jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,
c) bylo zjištěno, že by cizinec mohl při dalším pobytu na území ohrozit bezpečnost České
republiky nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
d) cizinec přestal splňovat podmínky prokazované podle § 42b odst. 1 písm. c) nebo d),
e) zjistí, že náležitosti předložené k žádosti o vydání nebo prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny jsou padělané anebo
pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají
skutečnosti,
f) cizinec nemá na území zajištěno ubytování,
g) cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí
uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud
k takovému onemocnění došlo před vstupem cizince na území,
h) cizinec neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno,
i) zjistí, že se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat toto povolení, zejména
pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno
otcovství,
j) požádal-li nositel oprávnění ke sloučení rodiny o zrušení povolení k dlouhodobému nebo
trvalému pobytu nebo mu bylo toto povolení zrušeno, nebo
j) nositel oprávnění ke sloučení rodiny požádal o zrušení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu nebo mu byla platnost tohoto povolení zrušena, nebyla
prodloužena nebo skončila, anebo nositel oprávnění ke sloučení rodiny požádal
o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu nebo mu byla platnost tohoto povolení
zrušena, nebo
k) držiteli modré karty byla platnost modré karty zrušena anebo mu nebyla prodloužena nebo
jiným členským státem Evropské unie nebylo vyhověno jeho žádosti o vydání modré karty
a platnost modré karty vydané na území skončila,
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti.
Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí
do soukromého a rodinného života cizince.
(3) Ministerstvo platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného
soužití rodiny z důvodů uvedených v odstavci 2 písm. h), j) a k) nezruší, jestliže je to
opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se cizinec stal obětí
domácího násilí.
(34) Ministerstvo v rozhodnutí stanoví lhůtu k vycestování z území a cizinci udělí
výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
§ 46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu
Evropské unie
(1) Na žádost rezidenta jiného členského státu Evropské unie7c) ministerstvo platnost
jeho povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie zruší.
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(2) Ministerstvo dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného
členského státu Evropské unie, jestliže
a) byl držitel tohoto povolení pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,
b) je-li důvodné nebezpečí, že by držitel tohoto povolení mohl při dalším pobytu na území
závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost České republiky,
c) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování
rozhodl o vyhoštění držitele tohoto povolení ze svého území9a) z důvodu odsouzení
k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal
závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu
Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,
d) držitel tohoto povolení neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno, s výjimkou
případů uvedených v § 46e odst. 1 písm. b) a c),
e) držitel tohoto povolení při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním
pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to ani ve lhůtě stanovené
policií; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,
f) držitel tohoto povolení nemá na území zajištěno ubytování,
g) úhrnný měsíční příjem držitele tohoto povolení a společně s ním posuzovaných osob
[§ 42c odst. 3 písm. c)] nedosahuje částky živobytí společně posuzovaných osob9o), nebo
h) stát, který držiteli tohoto povolení přiznal právní postavení rezidenta jiného členského
státu Evropské unie, rozhodl o zrušení tohoto právního postavení a současně o zrušení
povolení k trvalému pobytu na svém území
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti.
Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí
do soukromého a rodinného života držitele tohoto povolení.
(3) Při zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského
státu Evropské unie ministerstvo zruší i povolení k dlouhodobému pobytu na území vydaného
jeho rodinnému příslušníkovi za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska
zásahu do jeho soukromého nebo rodinného života. Ministerstvo postupuje vůči rodinnému
příslušníkovi rezidenta jiného členského státu Evropské unie obdobně i v případě, že platnost
povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie zanikla
na základě rozhodnutí o vyhoštění.
(4) Ministerstvo v rozhodnutí stanoví lhůtu k vycestování z území a rezidentovi jiného
členského státu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi udělí výjezdní příkaz;
rezident jiného členského státu Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník je povinen
ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
§ 46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území
(1) Ministerstvo zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany
na území9f), jestliže
a) cizinec přestal plnit podmínky pro vydání tohoto povolení podle § 42e odst. 1,
b) je to nezbytné pro zajištění ochrany veřejného pořádku nebo bezpečnosti státu, nebo
c) cizinec o zrušení tohoto povolení požádá.
9o)

§ 24 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
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(2) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem ochrany na území stanoví lhůtu k vycestování z území a cizinci udělí výjezdní
příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
(3) Postup podle odstavce 2 neplatí, byl-li z důvodu uděleného povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území odložen výkon rozhodnutí o správním
vyhoštění cizince nebo odloženo jeho předání podle mezinárodní smlouvy. V tomto případě
policie dokončí správní vyhoštění cizince nebo jeho předání podle mezinárodní smlouvy.
(4) Orgán činný v trestním řízení je povinen neprodleně ministerstvo informovat
o skutečnostech odůvodňujících zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
ochrany na území.
(5) Vykonatelností rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem ochrany na území vydaného cizinci podle § 42e odst. 1 současně zaniká platnost
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území vydaného cizinci podle § 42e
odst. 5; o této skutečnosti ministerstvo cizince informuje.
(6) Ministerstvo udělí výjezdní příkaz cizinci, kterému zanikla platnost povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle odstavce 5; cizinec je povinen
ve lhůtě stanovené výjezdním příkazem z území vycestovat.
§ 46d
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu
(1) Na žádost výzkumného pracovníka ministerstvo platnost jeho povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu zruší.
(2) Ministerstvo dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
vědeckého výzkumu, jestliže
a) výzkumný pracovník byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,
b) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování
rozhodl o vyhoštění výzkumného pracovníka ze svého území9a) z důvodu jeho odsouzení
k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal
závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu
Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,
a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich
území,
c) bylo zjištěno, že by výzkumný pracovník mohl při dalším pobytu na území ohrozit
bezpečnost České republiky nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo
ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením
infekčního onemocnění,
d) výzkumná organizace, která s výzkumným pracovníkem uzavřela dohodu o hostování9j),
byla vyřazena ze seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných
pracovníků ze třetích zemí vedeného podle zvláštního právního předpisu9j); to neplatí, pokud
výzkumný pracovník uzavřel dohodu o hostování9j) s jinou výzkumnou organizací, která je
v tomto seznamu zapsána,
e) výzkumný pracovník přestal splňovat podmínky prokazované podle § 42f odst. 3,
f) zjistí, že náležitosti předložené k žádosti o vydání nebo prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu jsou padělané anebo pozměněné
nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti, nebo
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g) výzkumný pracovník neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno,
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti.
Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí
do soukromého a rodinného života výzkumného pracovníka.
(3) Ministerstvo v rozhodnutí stanoví lhůtu k vycestování z území a výzkumnému
pracovníkovi udělí výjezdní příkaz; výzkumný pracovník je povinen ve stanovené lhůtě
z území vycestovat.
§ 46e
Zrušení platnosti zaměstnanecké karty
(1) Ministerstvo zruší platnost zaměstnanecké karty z důvodů uvedených v § 37
a dále, jestliže
a) cizinci nebyla uznána odborná kvalifikace příslušným uznávacím orgánem35),
b) pracovní poměr cizince skončil; v případě rozvázání pracovního poměru cizince výpovědí
z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž
důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce se zaměstnanecká karta zruší,
jestliže doba trvání nezaměstnanosti cizince přesáhla 3 po sobě jdoucí měsíce a cizinec
v této lhůtě nepožádal ministerstvo o udělení souhlasu podle § 42g odst. 7 nebo mu tento
souhlas nebyl udělen,
c) dohoda o pracovní činnosti skončila; v případě zrušení dohody o pracovní činnosti
výpovědí danou zaměstnavatelem se zaměstnanecká karta zruší, jestliže doba trvání
nezaměstnanosti cizince přesáhla 1 měsíc a cizinec v této lhůtě nepožádal ministerstvo
o udělení souhlasu podle § 42g odst. 7 nebo mu tento souhlas nebyl udělen, nebo
d) zanikla platnost povolení k zaměstnání cizince nebo bylo cizinci povolení k zaměstnání
odejmuto; v případě rozvázání pracovního poměru cizince výpovědí z některého z důvodů
uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo
okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce se zaměstnanecká karta zruší, nebylo-li
cizinci ve lhůtě 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení pracovního poměru vydáno
nové povolení k zaměstnání nebo cizinec v této lhůtě nepožádal ministerstvo o udělení
souhlasu podle § 42g odst. 7 nebo mu tento souhlas nebyl udělen.
(2) Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost zaměstnanecké karty, stanoví
lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené
lhůtě z území vycestovat.
§ 46f
Zrušení platnosti modré karty
(1) Ministerstvo zruší platnost modré karty, jestliže
a) její držitel o zrušení platnosti modré karty požádá,
b) zjistí, že náležitosti předložené k žádosti o vydání modré karty nebo prodloužení její
platnosti jsou padělané anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich
uvedené neodpovídají skutečnosti,
c) její držitel přestal splňovat některou z podmínek pro vydání modré karty,
d) její držitel neplní účel, pro který byla modrá karta vydána,
e) její držitel neoznámil ministerstvu do 3 pracovních dnů skončení pracovního poměru nebo
změnu pracovního zařazení; to neplatí, pokud splnění této povinnosti držiteli modré karty
zabránily důvody na jeho vůli nezávislé,
f) doba trvání nezaměstnanosti držitele modré karty přesáhla 3 po sobě jdoucí měsíce,
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g) k nezaměstnanosti držitele modré karty došlo opakovaně po dobu platnosti modré karty; to
neplatí, pokud pracovní poměr skončil z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a)
až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56
zákoníku práce,
h) její držitel nemá na území zajištěno ubytování, nebo
i) jejímu držiteli nebyla uznána odborná kvalifikace příslušným uznávacím orgánem35)., nebo
j) její držitel byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu.
(2) Ministerstvo dále zruší platnost modré karty, jestliže
a) její držitel byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,
b)a) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci
vyhošťování rozhodl o vyhoštění jejího držitele ze svého území z důvodu odsouzení k trestu
odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou
trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie
nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,
c)b) je důvodné nebezpečí, že by její držitel mohl při dalším pobytu na území závažným
způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost státu, nebo
d)c) její držitel podal žádost o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou
okamžitou pomoc ze systému pomoci v hmotné nouzi, nebo
d) její držitel by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí
nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti
modré karty. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto
rozhodnutí do soukromého a rodinného života držitele modré karty.
(3) Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost modré karty, stanoví lhůtu
k vycestování z území a cizinci udělí výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z
území vycestovat.
§ 46g
Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie
(1) Ministerstvo zruší platnost karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské
unie, jestliže
a) její držitel o zrušení platnosti požádá,
b) náležitosti předložené k žádosti o její vydání nebo prodloužení její platnosti jsou
padělané anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené
neodpovídají skutečnosti,
c) její držitel neplní účel, pro který mu byla karta vydána, nebo
d) obchodní korporace nebo odštěpný závod, do nichž je cizinec převeden, byly založeny
pouze za účelem vnitropodnikového převedení.
(2) Ministerstvo dále zruší platnost karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského
státu Evropské unie, jestliže
a) není splněna některá z podmínek pro její vydání,
b) její držitel nemá na území zajištěno ubytování,
c) její držitel byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,
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d) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci
vyhošťování rozhodl o vyhoštění jejího držitele ze svého území9a) z důvodu jeho
odsouzení k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření,
že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území
některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup
ve věci vyhošťování,
e) je důvodné nebezpečí, že by její držitel mohl při dalším pobytu na území závažným
způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost státu,
f) její držitel by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí
nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,
g) obchodní korporace, v níž nebo do níž je její držitel převeden, přestane být osobou
bezdlužnou,
h) obchodní korporaci, v níž nebo do níž je její držitel převeden, byla po vydání karty
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, nebo
i) na majetek obchodní korporace, v níž nebo do níž je její držitel převeden,
byl prohlášen konkurs,
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení její
platnosti. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto
rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.
(3) Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie, stanoví lhůtu k vycestování z území a cizinci udělí
výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
(4) Ministerstvo vyrozumí o vydání rozhodnutí o zrušení platnosti karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie a o důvodech tohoto rozhodnutí
obchodní korporaci, v níž nebo do níž je cizinec převeden.
§ 47
(1) Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení doby jeho
platnosti je cizinec povinen podat nejpozději před uplynutím platnosti víza k pobytu nad 90
dnů nebo platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, nejdříve však 120 dnů před uplynutím
jeho platnosti. Žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je cizinec povinen podat
nejdříve 120 a nejpozději 30 dnů před uplynutím její platnosti.
(2) Žádost o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem je
cizinec povinen podat nejpozději před uplynutím platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.
(3) Zabrání-li včasnému podání žádosti podle odstavce 1 nebo 2 nebo odstavce 6
písm. b) důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec oprávněn tuto žádost podat
do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. V odůvodněných případech může cizinec
žádost podat i dříve než je uvedeno v odstavci 1. Důvody pro pozdější podání žádosti podle
věty první a pro dřívější podání žádosti podle věty druhé je cizinec povinen ministerstvu sdělit
nejpozději při podání žádosti a na jeho výzvu tyto důvody prokázat.
(4) Pokud doba platnosti víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému
pobytu uplyne před rozhodnutím o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo
prodloužení doby jeho platnosti, ačkoliv žádost byla podána v souladu s podmínkami
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uvedenými v odstavcích 1 až 3, považuje se vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu
za platné do doby nabytí právní moci rozhodnutí o podané žádosti.
(5) Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 odst. 4 je cizinec
povinen podat v době platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného Ministerstvem
zahraničních věcí nebo v době přechodného pobytu podle § 18 písm. a) nebo b), nejdříve však
120 dnů před uplynutím jeho platnosti.
(6) Vízum, povolení k dlouhodobému pobytu nebo oprávnění k přechodnému pobytu
uvedené v odstavci 5 nebo v § 42c odst. 2 se považuje za platné do doby nabytí právní moci
rozhodnutí o podané žádosti, pokud cizinec
a) podal na území žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného
soužití rodiny, povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské
unie, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, zaměstnanecké
karty nebo modré karty nebo o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 odst. 4,
b) byl k podání žádosti na území podle odstavce 5, § 42a odst. 5, § 42c odst. 2, § 42f odst. 2,
§ 42g odst. 5 a § 42i odst. 3 písm. a) oprávněn a
c) doba platnosti víza k pobytu nad 90 dnů, povolení k dlouhodobému pobytu nebo oprávnění
k přechodnému pobytu uvedeného v odstavci 5 nebo § 42c odst. 2 uplyne před rozhodnutím
o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu.
(7) Jde-li o žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, použije se odstavec 4
obdobně na oprávnění k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká
karta vydána. Jde-li o žádost o vydání zaměstnanecké karty podle § 42g odst. 6, použije se
odstavec 6 obdobně na oprávnění k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, kterou již cizinec
vykonává a na kterou žádá o vydání zaměstnanecké karty. Věta první a druhá neplatí, jde-li
o pracovní pozici, na kterou je podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno povolení
k zaměstnání. Pokud ministerstvo žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty nebo o
vydání zaměstnanecké karty podle § 42g odst. 6 zamítne z důvodu, že Úřad práce České
republiky - krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu vydal závazné stanovisko,
že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci na trhu práce povolit, zaniká
oprávnění k výkonu zaměstnání ode dne následujícího po dni oznámení tohoto rozhodnutí;
odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí se na oprávnění k výkonu zaměstnání
nevztahuje. O oznámení rozhodnutí podle věty čtvrté ministerstvo bez zbytečného odkladu
informuje Úřad práce České republiky - krajskou pobočku nebo pobočku pro hlavní město
Prahu.
(8) Modrá karta se dále považuje za platnou
a) do doby, než jiný členský stát Evropské unie rozhodne o žádosti o vydání modré
karty, pokud byla žádost o vydání modré karty podána v době platnosti modré karty,
b) do doby vycestování cizince z území, pokud mu jiný členský stát Evropské unie vydal
modrou kartu, nebo
c) po dobu 3 měsíců ode dne, kdy jiný členský stát Evropské unie nevyhověl žádosti
cizince o vydání modré karty.
(9) Modrá karta vydaná jiným členským státem Evropské unie se na území
považuje za platnou do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vydání modré karty,
pokud v době platnosti modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie
cizinec požádal o vydání modré karty a o jejím vydání nebylo rozhodnuto v době
platnosti modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie. Povolení k pobytu
vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydané jiným členským státem Evropské
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unie se na území považuje za platné do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vydání
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie,
pokud v době platnosti povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
vydaného jiným členským státem Evropské unie cizinec požádal o vydání karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie
a o jejím vydání nebylo rozhodnuto v době platnosti povolení k pobytu vnitropodnikově
převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie.
(10) Na platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny vydaného rodinnému příslušníkovi držitele modré karty a na platnost takového
oprávnění vydaného jiným členským státem Evropské unie se odstavce 8 a 9 vztahují
obdobně. Na platnost povolení k pobytu za účelem společného soužití rodiny vydaného
rodinnému příslušníkovi držitele povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného
zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie se odstavec 9 věta druhá
vztahuje obdobně.
(811) Oprávnění k pobytu podle odstavce 4 nebo 6, 6, 8, 9 nebo 10 ministerstvo
osvědčí vízovým štítkem vyznačovaným do cestovního dokladu podle jednotného formátu
stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie51), a to ve formě víza k pobytu
nad 90 dnů s dobou platnosti odpovídající předpokládané délce řízení o žádosti; to neplatí,
jde-li o cizince zařazeného do informačního systému smluvních států, kterému se vydá pouze
potvrzení o oprávnění k pobytu podle odstavce 4 nebo 6, 6, 8, 9 nebo 10. Platnost dokladu
nebo potvrzení podle věty první zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti.
Odstavce 4 a 6, 6 a 8 se nepoužijí, podá-li cizinec žádost o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu, o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem nebo
o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu v době oprávnění k pobytu podle
odstavce 4 nebo 6, 6 nebo 8 anebo podle § 60 odst. 4 nebo 7.
(912) Lhůta uvedená v odstavci 1 až 3 a 5 je zachována, je-li posledního dne lhůty
žádost podána ministerstvu. Nestanoví-li tento zákon, že žádost je cizinec povinen podat
osobně, je lhůta uvedená v odstavci 1 až 3 a 5 též zachována, je-li posledního dne lhůty
podána poštovní zásilka adresovaná ministerstvu, která obsahuje žádost, držiteli poštovní
licence nebo zvláštní poštovní licence nebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě.
Připadá-li konec stanovené lhůty na poslední den platnosti víza k pobytu nad 90 dnů nebo
povolení k dlouhodobému pobytu a je-li tímto dnem sobota, neděle nebo svátek, je posledním
dnem lhůty nejbližší předcházející pracovní den. Tento odstavec se na žádosti uvedené
v odstavci 6 použije obdobně.
§ 48
Pro účely úhrady poskytování zdravotních služeb, nelze-li úhradu zajistit jiným
způsobem, se za cizince, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí
dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu3a) (dále jen „cizinec požívající
dočasné ochrany“), považuje cizinec,
a) kterému bylo uděleno vízum podle § 33 odst. 1 písm. a) a b), § 33 odst. 3 nebo povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území (§ 43),
b) který je uveden v § 42e odst. 1 za podmínek a ve lhůtě podle § 42e odst. 2,
c) který podal žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území,
d) kterému bylo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území vydáno,
e) který je uveden v § 42e odst. 5, a to ode dne podání žádosti, nebo
f) který je uveden v § 18 písm. d) bodě 4, a to ode dne vykonatelnosti předběžného opatření
příslušného orgánu.
61

§ 48a
(1) Ministerstvo na žádost cizince podanou ve lhůtě podle § 42e odst. 2, cizince, který
podal žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, a cizince,
kterému bylo toto povolení vydáno, rozhodne o poskytnutí finančního příspěvku až do výše
a) 1,6násobku částky životního minima žadatele stanovené zvláštním právním předpisem9d),
je-li posuzován bez společně posuzovaných osob [§ 42c odst. 3 písm. c)],
b) 1,5násobku částky životního minima žadatele a společně s ním posuzovaných osob, jsou-li
společně posuzovány 2 až 3 osoby,
c) 1,4násobku částky životního minima žadatele a společně s ním posuzovaných osob, jsou-li
společně posuzovány 4 osoby,
d) 1,3násobku částky životního minima žadatele a společně s ním posuzovaných osob, je-li
společně posuzováno 5 a více osob.
(2) Výše finančního příspěvku se stanoví s ohledem na majetkové poměry cizince.
Finanční příspěvek lze poskytnout ode dne, kdy byl cizinec poučen podle § 42e odst. 2.
Finanční příspěvek se na žádost cizince poskytuje za dobu 1 měsíce. Finanční příspěvek lze
přiznat a vyplatit nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení
o jeho poskytnutí. Finanční příspěvek lze přiznat i opakovaně.
(3) Žadatel o finanční příspěvek podle odstavce 1 je povinen uvést své finanční
a majetkové poměry, popřípadě finanční a majetkové poměry své rodiny formou čestného
prohlášení a doložit je všemi dostupnými doklady.
(4) Po dobu zajištění cizince v zařízení se finanční příspěvek neposkytuje. Finanční
příspěvek nelze dále poskytnout, pokud
a) odpovědnost za úhradu pobytových nákladů nese právnická nebo fyzická osoba (§ 15
a 180),
b) žadatel o finanční příspěvek uvedl nepravdivé údaje o svých finančních nebo majetkových
poměrech nebo o finančních nebo majetkových poměrech své rodiny, nebo
c) žadatel o finanční příspěvek neoznámil skutečnosti rozhodné pro poskytnutí finančního
příspěvku nebo změnu těchto skutečností.
§ 48b
(1) Je-li cizinci, kterému byla poskytnuta lhůta na rozhodnutí, zda bude spolupracovat
s orgánem činným v trestním řízení (§ 42e odst. 2), cizinci, který podal žádost o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, nebo cizinci, kterému bylo toto
povolení vydáno, poskytnuta právnickou osobou zabývající se poskytováním právní pomoci
cizincům tato pomoc bezplatně, může ministerstvo právnické osobě přispět na úhradu nákladů
spojených s poskytováním právní pomoci na základě písemně uzavřené smlouvy.
(2) Žadatel o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území je
oprávněn pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti; to neplatí, pokud
orgán činný v trestním řízení nepotvrdil, že žádost o vydání tohoto povolení splňuje
podmínky podle § 42e odst. 1.
(3) Po dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území
se držitel tohoto povolení pro účely zaměstnání nebo studia považuje za cizince s povoleným
trvalým pobytem.
Oddíl 4
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§ 49
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného
Ministerstvem zahraničních věcí
(1) Ministerstvo zahraničních věcí vydává povolení k dlouhodobému pobytu členům
personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace
akreditované v České republice anebo jejich rodinným příslušníkům registrovaným
Ministerstvem zahraničních věcí. Toto povolení lze vydat nejdéle na dobu platnosti jejich
registrace.
(2) O povolení k dlouhodobému pobytu je člen personálu zastupitelského úřadu cizího
státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice anebo jejich
rodinný příslušník registrovaný Ministerstvem zahraničních věcí, s výjimkou osob
pobývajících na území podle § 18 písm. a) nebo b), povinen požádat během pobytu na území
České republiky, ke kterému jej opravňuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podání
žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí.
(3) Člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní
organizace akreditované v České republice anebo jejich rodinný příslušník je oprávněn
pobývat na území po dobu uvedenou v povolení k dlouhodobému pobytu.
(4) Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodloužit
na celkovou dobu pobytu nejvýše 10 let, s výjimkou doby pobytu vedoucích
diplomatických misí, konzulárních úřadů a mezinárodních vládních organizací.
(5) Povolení k dlouhodobému pobytu prohlašuje za neplatné Ministerstvo
zahraničních věcí.
Díl 5
Výjezdní příkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
§ 50
Výjezdní příkaz
(1) Výjezdní příkaz je doklad, který z moci úřední uděluje
a) policie po zrušení nebo uplynutí platnosti krátkodobého víza, po ukončení přechodného
pobytu na území nebo v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, k němuž se vízum
nevyžaduje, nebo při správním vyhoštění,
b) ministerstvo po zrušení nebo uplynutí platnosti dlouhodobého víza, po zamítnutí žádosti
o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, pokud uplynula platnost víza, po zrušení
nebo zániku platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu,
po zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie1b), po ukončení přechodného pobytu
rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo po ukončení poskytování ochrany
na území podle zvláštního právního předpisu 3a).
(2) Výjezdní příkaz dále uděluje Ministerstvo zahraničních věcí po uplynutí doby
platnosti nebo po prohlášení neplatnosti diplomatického nebo zvláštního víza (§ 41),
po uplynutí doby platnosti nebo po prohlášení neplatnosti povolení k dlouhodobému pobytu
vydávaného tímto ministerstvem (§ 49 odst. 5) anebo po ukončení přechodného pobytu
na území, k němuž se vízum nevyžaduje.
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(3) Výjezdní příkaz opravňuje cizince k přechodnému pobytu na území po dobu, která
je nezbytná k provedení neodkladných úkonů, a k vycestování z území; v době jeho platnosti
není cizinec za pobytu na území oprávněn podat žádost o udělení dlouhodobého víza nebo
povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, s výjimkou žádosti podané podle § 33
odst. 1 a § 42e. Platnost výjezdního příkazu zaniká vycestováním cizince z území.
(4) Není-li dále stanoveno jinak, doba přechodného pobytu cizince na výjezdní příkaz
nesmí být delší než 60 dnů, dobu pobytu stanoví a ve výjezdním příkazu vyznačuje policie,
Ministerstvo zahraničních věcí nebo ministerstvo.
(5) Při ukončení pobytu občanu Evropské unie1b) nebo jeho rodinnému příslušníkovi
se stanoví doba pobytu na výjezdní příkaz minimálně na 1 měsíc. Podmínka stanovení
minimální doby pobytu neplatí, pokud je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém
pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo
je zjištěno, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního
onemocnění.
(6) Výjezdní příkaz obsahuje údaje o totožnosti cizince, číslo cestovního dokladu
a dobu, ve které je cizinec povinen z území vycestovat; v zájmu ochrany bezpečnosti státu,
udržení veřejného pořádku nebo ochrany veřejného zdraví anebo v zájmu plnění mezinárodní
smlouvy může být vycestování vázáno podmínkou spočívající v určení hraničního přechodu
pro vycestování z území.
(7) Výjezdní příkaz má tvar štítku, který policie, ministerstvo nebo Ministerstvo
zahraničních věcí vyznačí do cestovního dokladu, v odůvodněných případech může být
výjezdní příkaz vyznačen mimo cestovní doklad.
§ 50a
Rozhodnutí o povinnosti opustit území
(1) Pobývá-li cizinec, který je držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným
členským státem Evropské unie, na území neoprávněně, policie mu vydá rozhodnutí
o povinnosti opustit území.
(2) Postup podle odstavce 1 se nepoužije, pokud by cizinec mohl při pobytu na území
ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek.
(3) Rozhodnutí o povinnosti opustit území policie vydá dále
a) cizinci staršímu 15 let, který nevyužil možnosti dobrovolného návratu podle zvláštního
právního předpisu2), za účelem opuštění území, jestliže
1. bylo řízení o udělení mezinárodní ochrany zastaveno, protože cizinec neposkytl údaje
k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany,
2. nevycestoval po pravomocném ukončení řízení ve věci mezinárodní ochrany z území
ve lhůtě uvedené ve výjezdním příkazu nebo ve lhůtě do 30 dnů, nebyl-li cizinci výjezdní
příkaz udělen, nebo
3. mu uplynula doba oprávnění k pobytu na území uděleného osobě požívající doplňkové
ochrany (§ 124b),
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b) cizinci, který neoprávněně vstoupil nebo pobýval na území a má být předán podle
mezinárodní smlouvy sjednané s jiným členským státem Evropské unie přede dnem
13. ledna 2009 nebo přímo použitelného právního předpisu Evropské unie37) (§ 129), nebo
b) cizinci, který neoprávněně vstoupil nebo pobýval na území a má být předán podle
mezinárodní smlouvy sjednané s jiným členským státem Evropské unie přede dnem
13. ledna 2009; totéž platí i pro cizince, který má být předán podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie37) a je mu umožněno dobrovolné vycestování, nebo
c) cizinci, u kterého nebyly shledány důvody pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění,
není-li cizinec oprávněn pobývat na území.
(4) Policie v rozhodnutí podle odstavců 1 a 3 stanoví dobu k opuštění území, a to
v rozmezí 7 až 60 dní. Pokud by podle rozhodnutí podle odstavců 1 a 3 měla doba k opuštění
území začít běžet v době trvání zajištění cizince, začíná tato doba běžet ode dne ukončení
zajištění. Pokud v průběhu doby k opuštění území je cizinec zajištěn, běh této doby se
zajištěním přerušuje. Požádá-li cizinec během doby k opuštění území o stanovení nové doby
k opuštění území z důvodů podle §174a odst. 2, policie vydá nové rozhodnutí podle § 101
správního řádu, ve kterém stanoví novou dobu k opuštění území s ohledem na délku trvání
uváděných důvodů. Novou dobu k opuštění území lze stanovit nejdéle na 180 dnů.
(5) Je-li cizinec bez zbytečného odkladu převzat jiným členským státem na základě
mezinárodní smlouvy sjednané s jiným členským státem Evropské unie přede dnem 13. ledna
2009 nebo vrátí-li se cizinec neprodleně dobrovolně do státu, v němž je držitelem platného
oprávnění k pobytu, může policie od vydání rozhodnutí o povinnosti opustit území upustit.
(6) Je-li v řízení o správním vyhoštění zjištěno, že důsledkem rozhodnutí o správním
vyhoštění by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince a pobýváli cizinec na území neoprávněně, považuje se zahájené řízení o správním vyhoštění za řízení o
povinnosti opustit území. Policie cizince o této skutečnosti vyrozumí bez zbytečného odkladu.
Lhůta pro vydání rozhodnutí o povinnosti opustit území běží ode dne, kdy byl cizinec o této
skutečnosti vyrozuměn.
(7) V řízení o povinnosti opustit území je vydání rozhodnutí prvním úkonem
v řízení.
Díl 6
Společná ustanovení k dlouhodobému vízu
§ 51
(1) Dlouhodobým vízem se rozumí povolení, které po dobu platnosti opravňuje cizince
ke vstupu a pobytu na území a vycestování z území, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Na udělení dlouhodobého víza není právní nárok.
(3) Dlouhodobé vízum je platné po dobu v něm vyznačenou.
(4) Dlouhodobé vízum nelze udělit občanu Evropské unie1b).
(5) Dlouhodobé vízum se považuje za udělené jeho vyznačením.

37)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria
a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním
příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění).
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§ 52
V zájmu ochrany bezpečnosti státu, udržení veřejného pořádku nebo ochrany
veřejného zdraví anebo v zájmu plnění mezinárodní smlouvy může být
a) dlouhodobé vízum vázáno podmínkou spočívající v určení hraničního přechodu pro vstup
nebo vycestování z území,
b) zkrácena doba platnosti dlouhodobého víza.
§ 53
(1) Žádost o udělení dlouhodobého víza se podává na zastupitelském úřadu, pokud
tento zákon nestanoví jinak. Žádost je cizinec oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadu
ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec
držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; to
neplatí, jde-li o cizince, který je uveden v právním předpise vydaném podle § 182 písm. e).
(21) Žádost o udělení dlouhodobého víza se podává na úředním tiskopisu.
(3) Žádost o udělení dlouhodobého víza se považuje za nepřípustnou, jestliže
a) k ní nebyly předloženy náležitosti podle § 31,
b) cizinec odmítl pořízení otisků prstů nebo obrazového záznamu,
c) nebyla podána na úředním tiskopisu, nebo
d) nebyla podána na příslušném zastupitelském úřadu.
(4) Zastupitelský úřad cizinci, který podal nepřípustnou žádost o udělení
dlouhodobého víza, vrátí tiskopis žádosti, veškeré předložené náležitosti a správní poplatek;
současně cizince písemně informuje o důvodech nepřípustnosti žádosti.
(52) Zastupitelský úřad je oprávněn v souvislosti s podáním žádosti cizince o udělení
dlouhodobého víza snímat otisky prstů a pořizovat obrazové záznamy.
§ 54
V žádosti o udělení dlouhodobého víza je cizinec povinen uvést své jméno a příjmení,
ostatní jména, pohlaví, den, měsíc a rok narození, místo a stát narození, státní občanství
současné a při narození, jméno a příjmení otce a matky, rodinný stav, místo trvalého pobytu
v cizině a telefonické spojení, druh, číslo a údaj o datu vydání a platnosti cestovního dokladu
včetně označení orgánu, který jej vydal, a jde-li o cizince s povoleným pobytem na území
jiného státu, i údaj o tom, zda je oprávněn se na jeho území vrátit, včetně údaje o čísle
a platnosti příslušného dokladu, povolání, zaměstnavatele a jeho adresu včetně telefonického
spojení (u studentů název a adresu školy), cíl cesty, dobu pobytu, počet vstupů a účel pobytu
na území, zamýšlený den příjezdu a odjezdu, místo vstupu na území, v případě průjezdu jeho
trasu, a zda již obdržel příslušné povolení pro vstup na území cílového státu včetně jeho
platnosti a označení orgánu, který povolení vydal, zamýšlený dopravní prostředek, způsob
zajištění úhrady nákladů spojených s pobytem, adresu pobytu na území včetně telefonického
či jiného spojení, údaje k případné zvoucí osobě, v rozsahu příjmení, jméno a adresa pobytu
na území, nebo jde-li o právnickou osobu, její název, sídlo a jméno a příjmení oprávněné
osoby, upřesňující informace k účelu pobytu na území, údaje k vízům uděleným v posledních
3 letech včetně doby jejich platnosti, údaje o předchozím pobytu na území smluvních států,
údaje k manželu a dětem v rozsahu jméno a příjmení, ostatní jména, den, měsíc, rok a místo
narození.
§ 54
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V žádosti o udělení dlouhodobého víza je cizinec povinen uvést své jméno
a příjmení, ostatní jména, pohlaví, den, měsíc a rok narození, místo a stát narození,
státní občanství současné a při narození, jméno a příjmení otce a matky, rodinný stav,
místo trvalého pobytu v cizině a adresu místa pobytu na území, adresu pro doručování,
je-li odlišná od adresy místa pobytu na území, druh, číslo a údaj o datu vydání
a platnosti cestovního dokladu a označení státu, který jej vydal, a jde-li o cizince
s povoleným pobytem na území jiného státu, i údaj o tom, zda je oprávněn se na jeho
území vrátit, a údaj o čísle a platnosti příslušného dokladu, povolání, zaměstnavatele
a jeho adresu, u studentů název a adresu školy, dobu a účel pobytu na území
a upřesňující informace k tomuto pobytu, zamýšlený den příjezdu a odjezdu, místo
vstupu na území, zamýšlený dopravní prostředek, způsob zajištění úhrady nákladů
spojených s pobytem včetně údajů o zdravotním pojištění za pobytu na území, údaje
k případné zvoucí osobě v rozsahu příjmení, jméno, adresa místa pobytu na území,
a jde-li o právnickou osobu, její název, sídlo a jméno a příjmení oprávněné osoby.
V žádosti je cizinec povinen dále uvést údaje k vízům uděleným v posledních 3 letech
včetně doby jejich platnosti, údaje o předchozím pobytu na území a na území ostatních
smluvních států a údaje k manželu a dětem v rozsahu jméno a příjmení, ostatní jména
a den, měsíc, rok a místo narození.
§ 55
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza
(1) Náležitosti k žádosti o udělení dlouhodobého víza nesmí být starší 180 dnů,
s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho
skutečné podobě.
(2) Předložení náležitostí k žádosti o udělení dlouhodobého víza se s výjimkou
cestovního dokladu nevyžaduje, jde-li o udělení dlouhodobého víza v zájmu České republiky.
(3) Cizinec žádající o udělení dlouhodobého víza je povinen na požádání strpět sejmutí
otisků prstů a pořízení obrazového záznamu.
§ 56
Důvody neudělení dlouhodobého víza
(1) Dlouhodobé vízum, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území z důvodu podle § 33 odst. 3, ministerstvo cizinci neudělí, jestliže
a) se cizinec na požádání ministerstva nebo zastupitelského úřadu nedostaví k pohovoru nebo
nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti
o dlouhodobé vízum nebo jestliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení
předložených dokladů nepodaří tyto údaje ověřit,
b) cizinec vyplní žádost o udělení dlouhodobého víza nepravdivě,
c) je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob,
d) má poznatky o tom, že by náklady spojené s pobytem cizince na území nesla Česká
republika,
e) předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti
v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,
f) cizinec podal žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem zaměstnání; ministerstvo
v písemné informaci o důvodech neudělení dlouhodobého víza podle odstavce 4 5 cizince
poučí, že je oprávněn požádat o vydání zaměstnanecké karty,
g) jsou zjištěny skutečnosti uvedené v § 9 odst. 1 písm. a), b), g), h), i) nebo j),
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h) jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného
dlouhodobým vízem neopustí území nebo že dlouhodobé vízum hodlá zneužít k jinému
účelu, než je uveden v žádosti o udělení dlouhodobého víza,
i) před vyznačením dlouhodobého víza nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění
po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání
doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění,
nejde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,
j) pobyt cizince na území není v zájmu České republiky nebo je zjištěna jiná závažná
překážka pobytu cizince na území, nebo
k) cizinec neuhradil pokutu nebo náklady řízení vzniklé v souvislosti s řízením vedeným
podle tohoto zákona.,
l) cizinec nesplňuje některou z podmínek pro udělení víza, nebo
m) se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat vízum k pobytu nad 90
dnů, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným
souhlasem bylo určeno otcovství nebo pokud byl účelově jmenován statutárním
orgánem obchodní korporace nebo jeho členem a jeho činnost jako statutárního
orgánu obchodní korporace nebo jeho člena není skutečným účelem jeho pobytu
na území.
(2) Dlouhodobé vízum, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území z důvodu podle § 33 odst. 3, ministerstvo cizinci neudělí, jestliže
a) nesplňuje podmínku trestní zachovalosti (§ 174), nebo
b) v uplynulých 5 letech porušil povinnost stanovenou tímto zákonem,
za podmínky, že důsledky neudělení dlouhodobého víza budou přiměřené důvodu
pro neudělení dlouhodobého víza. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména
k dopadům tohoto neudělení do soukromého a rodinného života cizince.
(3) Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání ministerstvo
cizinci neudělí, jestliže nastal některý z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), e),
g) až i) a l) nebo důvod uvedený v odstavci 2 písm. a), a dále jestliže cizinec k žádosti
o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání uvedl pouze číslo
jednací žádosti o vydání povolení k zaměstnání a Úřad práce České republiky toto
povolení nevydal.
(34) K důvodu podle odstavce 1 nebo 2 se nepřihlédne, jde-li o udělení dlouhodobého
víza v zájmu České republiky nebo v zájmu plnění mezinárodního závazku.
(45) Ministerstvo písemně informuje cizince o důvodech neudělení dlouhodobého víza
a o jeho oprávnění požádat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení
dlouhodobého víza o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza (§ 180e).
(56) Jde-li o udělení dlouhodobého víza cizinci, který je zařazen do informačního
systému smluvních států, ministerstvo projedná udělení víza se smluvním státem, který
cizince do tohoto systému zařadil; v řízení přihlédne ke skutečnostem, které smluvní stát
vedly k zařazení cizince do tohoto systému. Udělení víza ministerstvo oznámí smluvnímu
státu, který cizince do informačního systému smluvních států zařadil.
§ 57
(1) Zastupitelský úřad je oprávněn před odesláním žádosti o udělení dlouhodobého
víza ministerstvu k této žádosti uplatnit stanovisko. Ministerstvo k tomuto stanovisku
při udělování dlouhodobého víza přihlédne. Pokud cizinec před vyznačením dlouhodobého
víza nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění nebo doklad o zaplacení pojistného
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uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, byl-li vyžádán, a dlouhodobé vízum
mu z tohoto důvodu nebude uděleno, zastupitelský úřad tuto skutečnost oznámí ministerstvu;
to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
(2) Zastupitelský úřad je oprávněn provést pohovor se žadatelem o dlouhodobé vízum;
jde-li o žadatele o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, zastupitelský úřad
provede pohovor vždy, a to zejména s cílem zjistit bližší skutečnosti týkající se uváděného
účelu pobytu na území. O provedeném pohovoru zastupitelský úřad sepíše záznam, který
obsahuje zejména údaje umožňující identifikaci žadatele, vylíčení průběhu pohovoru, datum,
jméno a příjmení nebo služební číslo a podpis osoby provádějící pohovor a podpis žadatele.
(3) Stanovisko zastupitelského úřadu k žádosti o udělení dlouhodobého víza se
žadateli o dlouhodobé vízum ani jeho zástupci nezpřístupňuje.
§ 58
Vyznačování dlouhodobého víza
(1) Dlouhodobé vízum do cestovního dokladu vyznačuje zastupitelský úřad, pokud
tento zákon nestanoví jinak.
(2) V odůvodněných případech může být dlouhodobé vízum vyznačeno mimo cestovní
doklad.
(3) V dlouhodobém vízu lze vyznačit jeden nebo více účelů pobytu.
(4) V případě víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání se
vyznačí v oddílu „poznámky“ ve vízovém štítku záznam „SEASONAL WORK“.
§ 59
zrušen
§ 60
(1) Žádost o prodloužení doby pobytu na území na dlouhodobé vízum nebo
prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza podává cizinec ministerstvu.
(2) O prodloužení doby pobytu na území na dlouhodobé vízum nebo prodloužení doby
platnosti dlouhodobého víza je cizinec oprávněn požádat u dlouhodobých víz nejdříve 90 dnů
a nejpozději 14 dnů před uplynutím doby povoleného pobytu na území nebo doby platnosti
dlouhodobého víza.
(3) V případě, že podání žádosti ve lhůtě podle odstavce 2 zabrání důvody na vůli
cizince nezávislé, je cizinec oprávněn tuto žádost podat do 3 pracovních dnů po zániku těchto
důvodů; dlouhodobé vízum se do doby zániku oprávnění považuje za platné.
(4) Pokud doba platnosti dlouhodobého víza nebo doba pobytu na toto dlouhodobé
vízum uplyne před rozhodnutím o jejím prodloužení, ačkoli žádost byla podána ve lhůtě podle
odstavce 2 nebo 3, považuje se dlouhodobé vízum za platné a doba pobytu na toto
dlouhodobé vízum za prodlouženou do nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(5) Dobu platnosti dlouhodobého víza nelze prodloužit, pokud tento zákon nestanoví
jinak.
(6) Důvody pro neprodloužení doby pobytu na území na dlouhodobé vízum nebo
pro neprodloužení doby platnosti dlouhodobého víza jsou obdobné jako důvody pro neudělení
dlouhodobého víza.
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(7) Pokud o žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území podle § 33 odst. 1 písm. c) nebylo rozhodnuto v době platnosti oprávnění k pobytu
cizince na území, cizinec podal žádost v době platnosti oprávnění k pobytu a byl podle § 69
oprávněn podat na území žádost o vydání povolení k trvalému pobytu, považuje se jeho další
pobyt na území za pobyt na toto vízum, a to až do rozhodnutí o žádosti; v této době není
cizinec oprávněn podat na území žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo další
žádost o vydání povolení k trvalému pobytu.
§ 60
(1) Žádost o prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza a doby pobytu
na území na toto vízum podává cizinec ministerstvu na úředním tiskopisu, na kterém se
podává žádost o udělení tohoto víza.
(2) O prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza a doby pobytu na území
na toto vízum je cizinec oprávněn požádat nejpozději před uplynutím doby platnosti
dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto vízum, nejdříve však 90 dnů před
uplynutím této doby.
(3) Zabrání-li včasnému podání žádosti podle odstavce 2 důvody na vůli cizince
nezávislé, je cizinec oprávněn tuto žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto
důvodů. V odůvodněných případech může cizinec žádost podat i dříve než je
uvedeno v odstavci 2. Důvody pro pozdější podání žádosti podle věty první a pro dřívější
podání žádosti podle věty druhé je cizinec povinen ministerstvu sdělit nejpozději
při podání žádosti a na jeho výzvu tyto důvody prokázat.
(4) Pokud doba platnosti dlouhodobého víza a doba pobytu na území na toto
vízum uplyne před rozhodnutím o jejich prodloužení, ačkoli žádost byla podána
v souladu s podmínkami uvedenými v odstavcích 2 nebo 3, považuje se dlouhodobé
vízum za platné a doba pobytu na území na toto vízum za prodlouženou do nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
(5) Oprávnění k pobytu podle odstavce 4 ministerstvo osvědčí vízovým štítkem
vyznačovaným do cestovního dokladu podle jednotného formátu stanoveného přímo
použitelným předpisem Evropské unie51), a to ve formě dlouhodobého víza s dobou
platnosti odpovídající předpokládané délce řízení o žádosti; to neplatí, jde-li o cizince
zařazeného do informačního systému smluvních států, kterému se vydá pouze potvrzení
o oprávnění k pobytu podle odstavce 4. Platnost dokladu nebo potvrzení podle věty
první zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti.
(6) Lhůta uvedená v odstavcích 2 a 3 je zachována, je-li posledního dne lhůty
žádost podána ministerstvu. Nestanoví-li tento zákon, že žádost je cizinec povinen podat
osobně, je lhůta uvedená v odstavcích 2 a 3 také zachována, je-li posledního dne lhůty
podána poštovní zásilka adresovaná ministerstvu, která obsahuje žádost, držiteli
poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence nebo osobě, která má obdobné postavení
v jiném státě.
(7) Pokud o žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území podle § 33 odst. 1 písm. c) nebylo rozhodnuto v době platnosti oprávnění
k pobytu cizince na území, cizinec podal žádost v době platnosti oprávnění k pobytu
a byl podle § 69 oprávněn podat na území žádost o vydání povolení k trvalému pobytu,
považuje se jeho další pobyt na území za pobyt na toto vízum, a to až do rozhodnutí
o žádosti; v této době není cizinec oprávněn podat na území žádost o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu nebo další žádost o vydání povolení k trvalému pobytu.
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§ 61
zrušen
§ 62
Zánik platnosti dlouhodobého víza
(1) Platnost dlouhodobého víza zanikne, jakmile nabyl právní moci rozsudek
ukládající trest vyhoštění110) nebo je vykonatelné rozhodnutí o správním vyhoštění.
(2) Platnost dlouhodobého víza uděleného podle § 30 odst. 2 zaniká převzetím
povolení k trvalému pobytu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny, za účelem studia nebo vědeckého výzkumu, povolení k dlouhodobému pobytu
vydaného rodinnému příslušníkovi výzkumného pracovníka, zaměstnanecké karty, modré
karty nebo povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí.
(3) Platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území uděleného
podle § 33 odst. 3 dále zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu nebo
doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu2).
(4) Po vycestování cizince z území zanikne platnost víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem strpění pobytu na území. Platnost ostatních dlouhodobých víz není vycestováním
cizince z území dotčena.
§ 63
zrušen
§ 64
Studium
a)

b)

c)

d)

(1) Studiem se pro účely tohoto zákona rozumí
střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole,
konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení10a),
a studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole9k),
účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu
vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou, nebo účast na jazykovém
a odborném kurzu pořádaném v rámci programu Evropské unie nebo na základě
mezinárodní smlouvy,
stipendijní pobyt realizovaný na základě platných mezinárodních smluv prováděných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, platného stipendijního programu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, stipendijního programu Evropské unie nebo
na základě rozhodnutí vlády České republiky,
odborná praxe určená k získání praktických a odborných zkušeností cizincem,
uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na tuzemské nebo
zahraniční vysoké škole anebo v době nejvýše 5 let po ukončení studia na vysoké škole,
organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná tuzemskou vysokou školou, Akademií věd
České republiky nebo k tomuto účelu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem
mimo území, která má na území organizační složku,

10)

§ 57 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

10a)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
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e) odborná praxe a dobrovolná služba mládeže ve věku od 18 do 30 let nebo dobrovolnická
služba, určená k získání praktických, odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná
v tuzemské hostitelské organizaci jako součást projektu programu nebo iniciativ Evropské
unie, popřípadě obdobného státního programu a organizačně zajišťovaná nebo
koordinovaná k tomuto účelu ministerstvem nebo Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou
osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku,
f) výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských
zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci programů nebo iniciativ Evropské
unie nebo v rámci mezinárodních smluv.
(2) Pro účely vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území
(§ 42d) se vzděláváním ve střední škole nebo v konzervatoři rozumí pouze vzdělávání v rámci
výměnného programu uskutečňovaného v tuzemské hostitelské organizaci a odbornou praxí
pouze odborná praxe bezplatná.
§ 64a a 64b
zrušeny
HLAVA IV
TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ
Díl 1
§ 65
(1) Cizinec je oprávněn pobývat na území v rámci trvalého pobytu na základě
a) povolení k trvalému pobytu, nebo
b) rozhodnutí příslušného orgánu o svěření tohoto cizince do náhradní výchovy10c), je-li
splněna podmínka podle § 87 odst. 1.
(2) Ustanovení této hlavy se nevztahuje na občana Evropské unie1b) a s výjimkou § 83
až 85 na jeho rodinného příslušníka.
Povolení k trvalému pobytu
§ 66
(1) Povolení k trvalému pobytu se bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu
na území vydá cizinci
a) který o vydání tohoto povolení žádá z humanitárních důvodů, zejména
1. je-li manželem azylanta a manželství vzniklo před vstupem azylanta na území,
2. je-li nezletilým dítětem azylanta nebo dítětem, které je závislé na péči azylanta, pokud
nepožádá o udělení azylu, nebo
3. byl-li v minulosti státním občanem České republiky,
b) který o vydání tohoto povolení žádá z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele,
c) na jeho žádost, pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky, nebo

10c)

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
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d) který o vydání tohoto povolení žádá jako nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince,
jenž na území pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, je-li důvodem žádosti
společné soužití těchto cizinců na území.
(2) Povolení k trvalému pobytu se dále na žádost vydá cizinci, kterému předchozí
povolení k trvalému pobytu na území bylo zrušeno z důvodu podle § 77 odst. 1 písm. c) nebo
d), pokud od nabytí právní moci rozhodnutí neuplynula doba 3 let.
§ 67
(1) Povolení k trvalému pobytu se po 4 letech nepřetržitého pobytu na území vydá
na žádost cizinci, který na území pobývá v rámci přechodného pobytu po ukončení řízení
o udělení mezinárodní ochrany za podmínky, že nejméně poslední dva roky probíhalo
poslední řízení o udělení mezinárodní ochrany, včetně případného řízení o žalobě nebo
kasační stížnosti, pokud tato žaloba nebo stížnost byla podána v zákonné lhůtě. Do doby
pobytu podle věty první se započítává doba pobytu na území na dlouhodobé vízum,
na povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a doba, po kterou byl cizinec žadatelem
o udělení mezinárodní ochrany nebo cizincem, který byl strpěn na území podle zákona
o azylu. Nepřetržitost pobytu na území je zachována, pokud cizinec podal žádost o udělení
mezinárodní ochrany nejpozději do 7 dnů po skončení přechodného pobytu na dlouhodobé
vízum nebo na povolení k dlouhodobému anebo trvalému pobytu; to neplatí, pokud platnost
těchto pobytových oprávnění byla zrušena.
(2) Povolení k trvalému pobytu se při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 vydá,
je-li žadatelem cizinec, který
a) je mladší 18 let,
b) se není schopen o sebe sám postarat z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu,
nebo
c) je osamělý a starší 65 let.
(3) Povolení k trvalému pobytu se může při splnění podmínek uvedených v odstavci 1
dále vydat, je-li žadatelem cizinec,
a) který je rodičem cizince uvedeného v odstavci 2 písm. a) nebo b),
b) kterému byl rozhodnutím příslušného orgánu cizinec uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo b)
svěřen do péče, nebo
c) který je jiným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii cizince uvedeného
v odstavci 2, na jehož osobní péči je cizinec uvedený v odstavci 2 závislý.
(4) Žádost je při splnění podmínek v odstavci 1 oprávněn podat i cizinec, který
o vydání tohoto povolení žádá z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele.
(5) Žádost lze podat ministerstvu nejpozději do 2 měsíců po pravomocném ukončení
řízení o udělení mezinárodní ochrany.
(6) Povolení k trvalému pobytu může být vydáno cizinci uvedenému v odstavci 3,
pouze bylo-li toto povolení vydáno cizinci uvedenému v odstavci 2.
(7) Splnění podmínky nepřetržitého pobytu na území a podmínky, že nejméně
poslední dva roky probíhalo poslední řízení o udělení mezinárodní ochrany, včetně
případného řízení o kasační stížnosti, lze prominout z důvodů hodných zvláštního zřetele,
zejména je-li oprávněným cizincem osoba mladší 15 let nebo nepříznivý zdravotní stav
žadatele nastal za pobytu na území.
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(8) Splnění podmínky podat žádost nejpozději do 2 měsíců po pravomocném ukončení
řízení o udělení mezinárodní ochrany lze prominout cizinci uvedenému v odstavci 3, pokud
řízení o jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany skončilo dříve než řízení o žádosti
o udělení mezinárodní ochrany cizince uvedeného v odstavci 2.
§ 68
(1) Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci po 5 letech nepřetržitého
pobytu na území, který ke dni podání žádosti pobývá na území nepřetržitě po dobu
nejméně 5 let.
(2) Do doby pobytu podle odstavce 1 se započítávají
a) doba pobytu na území na dlouhodobé vízum a na povolení k dlouhodobému pobytu, není-li
dále stanoveno jinak,
b) doba pobytu v postavení azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany podle zákona
o azylu
c) doba předchozího pobytu na základě povolení k přechodnému pobytu včetně doby,
po kterou bylo vedeno řízení o žádosti, na základě které bylo povolení k přechodnému
pobytu vydáno, pokud
1. bylo cizinci na žádost podle § 87f odst. 5 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu
po ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, nebo
2. cizinec požádal o vydání povolení k trvalému pobytu během lhůty k vycestování
stanovené z důvodu ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana
Evropské unie uvedené v § 87f odst. 5,
d) jednou polovinou
1. doba pobytu na území na dlouhodobé vízum a na povolení k dlouhodobému pobytu
vydaného za účelem studia, nebo
2. doba, po kterou bylo vedeno řízení o udělení mezinárodní ochrany, které vedlo
k rozhodnutí o udělení azylu nebo doplňkové ochrany, a to včetně doby řízení o žalobě
nebo o kasační stížnosti; bylo-li řízení o udělení mezinárodní ochrany vedeno déle než 18
měsíců, započítává se tato doba v celém rozsahu,
e) období nepřítomnosti cizince na území v průběhu doby pobytu podle písmene a) až d),
pokud tato jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 6 po sobě jdoucích měsíců a pokud
ve svém souhrnu nepřesáhla 310 dnů; pokud jedno období nepřítomnosti cizince na území
nebylo delší než 12 po sobě jdoucích měsíců ze závažných důvodů, zejména jde-li
o těhotenství a narození dítěte, závažné onemocnění anebo studium nebo odborné školení,
nepřetržitost pobytu je zachována, přičemž toto období se do doby pobytu podle odstavce 1
nezapočítává,
f) období nepřítomnosti cizince na území v průběhu doby pobytu podle písmene a) až d),
pokud byl cizinec svým zaměstnavatelem pracovně vyslán do zahraničí a pokud tato
jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 10 po sobě jdoucích měsíců a ve svém souhrnu
nepřesáhla 560 dnů.
(3) Do doby pobytu podle odstavce 1 se nezapočítává doba
a) vyslání cizince na území zahraničním zaměstnavatelem nebo zahraniční právnickou nebo
fyzickou osobou,
b) pobytu cizince na území za účelem zaměstnání závislého na střídání ročního období nebo
vypomáhal, pokud účelem pobytu na území byla výpomoc s domácími pracemi za stravu,
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ubytování a kapesné určené k uspokojování jeho základních sociálních, kulturních nebo
vzdělávacích potřeb (au pair),
c) výkonu trestu odnětí svobody; dnem nástupu cizince do výkonu trestu odnětí svobody se
přerušuje i doba jeho nepřetržitého pobytu na území, a to až do doby jeho propuštění
z výkonu tohoto trestu.,
d) pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání,
e) pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území;
to neplatí, pokud cizinec následně na území pobýval na povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem strpění pobytu vydané podle § 43, a
f) pobytu na základě oprávnění k pobytu podle § 47 odst. 4, 6, 8, 9 nebo 10 anebo podle §
60 odst. 4; to neplatí, pokud na základě žádosti zakládající oprávnění k pobytu podle §
47 odst. 4 nebo 6 nebo podle § 60 odst. 4 bylo povolení k dlouhodobému pobytu vydáno
nebo byla prodloužena jeho platnost nebo byla prodloužena platnost dlouhodobého
víza a doba pobytu na území na toto vízum.
(4) Povolení k trvalému pobytu se na žádost dále vydá cizinci, který splnil podmínku 5
let nepřetržitého pobytu na území členských států Evropské unie jako držitel modré karty,
pokud jako držitel modré karty nepřetržitě pobývá na území po dobu nejméně 2 let; do doby 5
let nepřetržitého pobytu na území členských států se nezapočítává doba pobytu na území
jiného členského státu Evropské unie, pokud na jeho území držitel modré karty vydané tímto
členským státem Evropské unie pobýval po dobu kratší než 18 měsíců. Do požadované doby
nepřetržitého pobytu se započítávají i období nepřítomnosti držitele modré karty na území
členských států Evropské unie, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 12 po sobě
jdoucích měsíců a pokud v souhrnu nepřesáhla 560 dnů. Toto ustanovení se obdobně použije i
na rodinné příslušníky držitele modré karty, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem společného soužití rodiny na území.
(5) Žádost o povolení k trvalému pobytu je oprávněn podat i cizinec, který v době
splnění podmínek podle předchozích odstavců pobývá mimo území. Jestliže platnost povolení
k dlouhodobému pobytu na území skončí cizinci v době jeho nepřítomnosti na území, musí
být žádost podána nejpozději do 6 měsíců od skončení platnosti tohoto povolení.
§ 69
(1) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 se podává na zastupitelském
úřadu, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. a) nebo b) lze podat
též ministerstvu, pokud cizinec, jemuž má být povolení k trvalému pobytu vydáno,
a) pobývá na území v rámci přechodného pobytu a je manželem nebo nezletilým dítětem
cizince, jemuž byl udělen azyl z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise11),
b) pobývá na území na základě uděleného víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení
k dlouhodobému pobytu, nebo
c) pobývá na území na základě vydaného povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
ochrany na území, pokud jeho spolupráce s orgánem činným v trestním řízení přispěla
k prokázání trestného činu obchodování s lidmi nebo prokázání organizování nebo
umožnění nedovoleného překročení státní hranice.
(3) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. c) podává cizinec
ministerstvu, pokud pobývá na území v rámci přechodného pobytu; ministerstvu podává
žádost rovněž cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 67.
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(4) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. d) lze podat též
ministerstvu, pokud cizinec, jemuž má být povolení k trvalému pobytu vydáno, pobývá
na území v rámci přechodného pobytu.
(5) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 68 odst. 1 podává cizinec
ministerstvu, pokud na území pobývá na dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému
pobytu, na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle zvláštního právního
předpisu2), 3a) nebo během lhůty k vycestování stanovené z důvodu ukončení přechodného
pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie uvedené v § 87f odst. 5, jde-li o cizince,
který na území pobývá nepřetržitě 5 let; žádost podle § 68 odst. 5 je oprávněn podat též
na zastupitelském úřadu.
(5) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 68 odst. 1 podává cizinec
ministerstvu, pokud na území pobývá nepřetržitě 5 let a v době podání žádosti pobývá
na území
a) na povolení k dlouhodobému pobytu,
b) na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle zvláštního právního
předpisu2), 3a), nebo
c) během lhůty k vycestování stanovené z důvodu ukončení přechodného pobytu
rodinného příslušníka občana Evropské unie uvedené v § 87f odst. 5.
(6) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 68 je cizinec uvedený v § 68
odst. 5 oprávněn podat také na zastupitelském úřadu.
(6 7) Žádost o povolení k trvalému pobytu nelze podat na území, pokud cizinec, jemuž
má být povolení k trvalému pobytu vydáno, pobývá na území na základě oprávnění k pobytu
podle § 47 odst. 4 nebo 6, 6, 8, 9 nebo 10; to neplatí, jde-li o žádost o povolení k trvalému
pobytu podle § 66 odst. 1 písm. d) a § 68.
§ 69a a 69b
zrušeny
§ 70
(1) Žádost o povolení k trvalému pobytu se podává na úředním tiskopisu. V žádosti je
cizinec povinen uvést
a) své jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok narození,
místo a stát narození, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, nejvyšší dosažené vzdělání,
povolání, zaměstnání před příchodem na území (pracovní zařazení, název a adresa
zaměstnavatele), účel pobytu na území, zaměstnání po vstupu na území (pracovní zařazení,
název a adresa zaměstnavatele), poslední bydliště v cizině, adresu místa pobytu na území,
adresu pro doručování, je-li odlišná od místa pobytu, předchozí pobyt na území delší než
3 měsíce (důvod a místo pobytu), den vstupu na území, číslo a platnost cestovního dokladu a
označení státu, který tento doklad vydal,
b) jméno, příjmení a ostatní jména, dřívější příjmení, státní občanství, datum narození, místo
a stát narození, bydliště a povolání manžele nebo manželky,
c) jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství, bydliště a povolání
rodičů,
d) jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, bydliště
a povolání dětí, a
e) jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství, bydliště a povolání
sourozenců.
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(2) Cizinec je povinen k žádosti o povolení k trvalému pobytu předložit
a) fotografie,
b) cestovní doklad,
c) doklad potvrzující účel pobytu na území, například rodný list, oddací list matriční doklad
nebo jinou listinu dokládající příbuzenský vztah, doklad o tom, že cizinec byl v minulosti
státním občanem České republiky1a); to neplatí, jde-li o cizince, který žádá o povolení
k trvalému pobytu podle § 68,
d) doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území (§ 71 odst. 1); to neplatí, jde-li
o cizince, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 67, nebo jde-li o cizince podle
§ 87, který žádá o povolení k trvalému pobytu po dosažení věku 18 let z důvodu podle § 66
odst. 1 písm. a); na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění
povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření
úhrnného měsíčního příjmu cizince a společně s ním posuzovaných osob; pokud cizinec
předložil k žádosti doklad o příjmu s ním společně posuzované osoby, je povinen
na požádání předložit též její prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,
e) doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní
zachovalosti (§ 174) vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem nebo v němž má
trvalé bydliště, jakož i státy, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě
po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad
nevydává; tato povinnost se nevztahuje na cizince mladšího 15 let a na cizinec staršího
15 let, jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území
nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území, jemuž byla
udělena doplňková ochrana podle zvláštního právního předpisu2), nebo který žádá
o povolení k trvalému pobytu podle § 67; cizinec, který žádá o povolení k trvalému pobytu
podle § 68 odst. 1, nebo, jde-li o cizince podle § 87, který žádá o povolení k trvalému
pobytu po dosažení věku 18 let z důvodu podle § 66 odst. 1 písm. a), je povinen předložit
doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, je-li o to požádán,
f) doklad o zajištění ubytování na území (§ 71 odst. 2),
g) souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s trvalým pobytem
dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li
o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým
bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže
z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území
na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,
h) doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka vydaný osobou uskutečňující
zkoušku znalosti českého jazyka v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem
podle § 182a odst. 1 písm. a) (dále jen „zkouška z jazyka“), není-li dále stanoveno jinak.
(3) Cizinec, který je manželem nebo nezletilým dítětem azylanta2) nebo dítětem, které
je závislé na péči azylanta, anebo cizinec, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 66
odst. 1 písm. a) nebo b) a pobývá na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem ochrany na území, je povinen k žádosti o povolení k trvalému pobytu předložit
náležitosti podle odstavce 2 písm. a) až c) a f).
(4) Cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 66 je povinen na požádání
zastupitelského úřadu nebo ministerstva předložit doklad potvrzující splnění požadavků
opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
(5) Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka podle odstavce 2 písm. h)
se nevyžaduje od cizince, který
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a) nedosáhl věku 15 let,
b) prokáže, že v průběhu 20 let předcházejících podání žádosti o povolení trvalého pobytu byl
nejméně 1 školní rok nepřetržitě žákem základní anebo střední školy nebo nejméně 1
akademický rok studoval vysokou školu s českým vyučovacím jazykem anebo studijní
program zaměřený na český jazyk na vysoké škole,
c) prokáže, že absolvoval jinou obecně uznávanou zkoušku z českého jazyka, která je
pro účely tohoto zákona stanovena prováděcím právním předpisem jako rovnocenná
zkoušce z jazyka,
d) žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo 67 nebo po zániku oprávnění
k trvalému pobytu podle § 87 odst. 7 písm. a) bodu 4,
e) prokáže, že má tělesné nebo mentální postižení, mající vliv na jeho schopnost
komunikovat, nebo
f) dosáhl věku 60 let.
(6) Ministerstvo je v případě důvodné pochybnosti, že cizinec má požadovanou
znalost českého jazyka v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, oprávněno
neuznat doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka nebo doklad o absolvování
jiné obecně uznávané zkoušky z českého jazyka; vznikne-li důvodná pochybnost při úkonu,
o kterém se nesepisuje protokol, pořídí o podstatných okolnostech svědčících o existenci
důvodné pochybnosti ministerstvo záznam do spisu. O neuznání dokladu prokazujícího
požadovanou znalost českého jazyka ministerstvo vydá usnesení, kterým též řízení přeruší
a cizinci určí lhůtu k vykonání nebo opětovnému vykonání zkoušky z jazyka a k předložení
nového dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka. Zkouška z jazyka podle
věty první se koná u osoby oprávněné uskutečňovat zkoušku z jazyka, určené Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy; touto osobou nemůže být určena osoba, která vydala
ministerstvem neuznaný doklad. O tom, u které osoby určené Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy má cizinec zkoušku z jazyka vykonat, ministerstvo cizince informuje.
§ 71
(1) Za doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území se považuje doklad
prokazující, že příjem cizince je pravidelný a úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním
posuzovaných osob pobývajících na území [§ 42c odst. 3 písm. c)] nebude nižší než součet
částek životních minim9d) cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky
normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním
právním předpisem9e) nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných
odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob. Jde-li
o cizince podle § 66, může být tento doklad nahrazen dokladem o příslibu poskytnutí
prostředků k zajištění trvalého pobytu na území z prostředků veřejných rozpočtů. Za příjem
podle věty první se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním
minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti,
podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu
příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije. Příjem cizince
lze prokázat zejména potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného čistého měsíčního
výdělku, jde-li o příjmy ze závislé činnosti, nebo daňovým přiznáním z příjmů fyzických
osob, jde-li o příjmy ze samostatné činnosti. Pokud nelze prokázat příjem jiným věrohodným
způsobem, lze jako doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu předložit výpisy z účtu
vedeného v bance za posledních 6 měsíců, ze kterých vyplývá, že cizinec takovými příjmy
disponuje nebo platební výměr daně z příjmu.
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(2) Dokladem o zajištění ubytování podle § 70 odst. 2 písm. f) se rozumí doklad
o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné
potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím
úředně ověřeným podpisem, kterým je cizinci udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může
být zajištěno pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu31) označen číslem
popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona
určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li
oprávněná osoba podle věty první souhlas před pověřeným zaměstnancem ministerstva.
Pokud je písemné potvrzení o souhlasu podle věty první podáváno elektronicky, musí být
podepsáno způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu52).
§ 72
Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou
cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu matričního dokladu, dokladu
prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho
skutečné podobě.
§ 73
Ministerstvo bez zbytečného odkladu sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní
pojišťovny České republiky k zařazení do registru pojištěnců všeobecného zdravotního
pojištění12) den, kdy rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu nebo jeho zrušení nabylo právní
moci.
§ 74
(1) Cizinec, který podal žádost o vydání povolení k trvalému pobytu na zastupitelském
úřadu a bylo mu uděleno vízum podle § 30 odst. 4, je povinen se ve lhůtě 3 pracovních dnů
ode dne vstupu na území osobně dostavit na ministerstvo
a) k převzetí rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu a
b) ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně
pořízení biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu
digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko
překonatelná překážka.
(2) Cizinec, který podal žádost o vydání povolení k trvalému pobytu na území
ministerstvu a splňuje podmínky pro vydání povolení k trvalému pobytu, je povinen se
na výzvu osobně dostavit na ministerstvo
a) k převzetí rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu a
b) ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně
pořízení biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu
digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko
překonatelná překážka.
(3) Cizinec je povinen se ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů
ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit na ministerstvo k převzetí průkazu o povolení
k pobytu.
12)

§ 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb.,
zákona č. 176/2002 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb.
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(4) Pokud rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu, které cizinec převzal
podle odstavce 1 nebo 2, nenabylo právní moci z jiných zákonem stanovených důvodů,
nabývá právní moci nejpozději dnem převzetí průkazu o povolení k pobytu.
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu
§ 75
(1) Ministerstvo žádost o vydání povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže
a) cizinec k žádosti předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo náležitosti, v nichž
uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,
b) v případě polygamního manželství nositel oprávnění ke sloučení rodiny již na území
s jinou manželkou pobývá,
c) je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154),
d) se cizinec bez vážného důvodu nedostaví k výslechu (§ 169 odst. 2), odmítne vypovídat
nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti,
e) v řízení jsou zjištěny skutečnosti podle § 77 odst. 1 písm. a) nebo e), nebo
f) v řízení nejsou potvrzeny důvody uvedené v žádosti o povolení k trvalému pobytu podle
§ 66 nebo nejsou splněny podmínky podle § 67 nebo § 68.
(2) Ministerstvo žádost o vydání povolení k trvalému pobytu dále zamítne, jestliže
a) cizinec je zařazen do informačního systému smluvních států,
b) cizinec nepředloží doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území,
c) cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti (§ 174),
d) cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nesplňuje požadavky opatření
před zavlečením infekčního onemocnění,
e) v řízení jsou zjištěny skutečnosti podle § 77 odst. 2 písm. g),
f) je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným
způsobem narušit veřejný pořádek, nebo
g) cizinec závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo ohrozil bezpečnost jiného
členského státu Evropské unie,
f) cizinec v době platnosti posledního povolení k dlouhodobému pobytu bezprostředně
předcházejícího podání žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 68 neplnil
na území účel, pro který mu povolení k dlouhodobému pobytu bylo vydáno; to neplatí,
pokud cizinec prokáže, že se jednalo o neplnění účelu ze závažných důvodů
po přechodnou dobu,
g) cizinec ohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušil veřejný pořádek
nebo je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným
způsobem narušit veřejný pořádek, nebo
h) cizinec ohrozil bezpečnost jiného členského státu Evropské unie nebo závažným
způsobem narušil jeho veřejný pořádek,
za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo
rodinného života cizince.
(3) K důvodům podle odstavce 1 nebo 2 ministerstvo nemusí přihlédnout, jde-li
o vydání povolení k trvalému pobytu v zájmu České republiky nebo z důvodu plnění
mezinárodního závazku.
(4) K důvodu podle odstavce 2 písm. a) se nepřihlédne, jde-li o vydání povolení
k trvalému pobytu z humanitárních nebo jiných důvodů hodných zvláštního zřetele.
(5) Jde-li o vydání povolení k trvalému pobytu podle odstavce 3 nebo 4, ministerstvo
projedná vydání tohoto povolení se smluvním státem, který cizince zařadil do informačního
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systému smluvních států, a v řízení přihlédne ke skutečnostem, které vedly k tomuto zařazení.
Vydání povolení k trvalému pobytu ministerstvo oznámí smluvnímu státu, který cizince
do informačního systému smluvních států zařadil.
§ 76
a)
b)
c)
d)

Platnost povolení k trvalému pobytu zaniká
nabytím státního občanství České republiky,
nabytím právní moci rozsudku ukládajícího cizinci trest vyhoštění10) nebo vykonatelností
rozhodnutí o správním vyhoštění,
jestliže jiný členský stát Evropské unie cizinci přiznal právní postavení rezidenta jiného
členského státu Evropské unie7c), nebo
úmrtím cizince nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení cizince za mrtvého.
§ 77

a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

a)
b)
c)
d)
e)

(1) Ministerstvo zruší platnost povolení k trvalému pobytu, jestliže
zjistí, že se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému
pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným
souhlasem bylo určeno otcovství,
cizinci byl trvalý pobyt povolen na základě předložených padělaných anebo
pozměněných náležitostí nebo náležitostí, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení
žádosti neodpovídají skutečnosti,
cizinec pobýval mimo území států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než
12 měsíců, pokud nebyla odůvodněna závažnými důvody, zejména těhotenstvím
a narozením dítěte, závažným onemocněním, studiem nebo odborným školením anebo
pracovním vysláním do zahraničí,
cizinec pobýval mimo území nepřetržitě po dobu delší než 6 let,
je to odůvodněno plněním závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy,
o to cizinec požádá,
cizinec, bývalý držitel modré karty, nebo jeho rodinný příslušník, pobýval mimo území
členských států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 24 měsíců, nebo
byl cizinec pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného
trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce přesahující 3 roky anebo
byl cizinec opakovaně pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání
úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
(2) Ministerstvo platnost povolení k trvalému pobytu dále zruší, jestliže
cizinec opakovaně závažným způsobem naruší veřejný pořádek nebo práva a svobody
druhých anebo je důvodné nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost státu,
zanikne do 5 let po vydání povolení k trvalému pobytu důvod, pro který bylo podle § 66
odst. 1 písm. a) bod 1 nebo § 66 odst. 1 písm. b) povolení k trvalému pobytu vydáno,
byla zrušena platnost povolení k trvalému pobytu uděleného tomu, kdo o cizince, držitele
tohoto povolení, pečoval,
cizinec nesplnil povinnost podle § 88 odst. 3,
cizinec je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který
cizince do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení
lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného
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smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný
pořádek,
f) byl cizinec pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného
trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce do 3 let včetně, nebo
g) jiný členský stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci
vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území9a) z důvodu odsouzení cizince
k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal
závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu
Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,
a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich
území,
za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo
rodinného života cizince.
(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu podle
odstavců 1 a 2 stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je
povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
§ 78 až § 82
zrušeny
Díl 2
Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území
§ 83
(1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná cizinci právní
postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území7c) (dále jen
"rezident na území"), jestliže cizinec
a) splnil ke dni podání žádosti podmínku 5 let nepřetržitého pobytu na území (§ 68),
b) nenarušil závažným způsobem veřejný pořádek nebo neohrozil bezpečnost státu nebo
jiného členského státu Evropské unie a
c) prokázal zajištění prostředků k trvalému pobytu na území podle § 71.
(2) Ministerstvo právní postavení rezidenta na území dále přizná cizinci s povolením
k trvalému pobytu na území, kterému toto právní postavení nebylo přiznáno současně
s vydáním povolení k trvalému pobytu, pokud o to cizinec písemně požádá a splňuje
podmínky podle odstavce 1.
(3) Ministerstvo právní postavení rezidenta na území dále přizná cizinci, který je
držitelem modré karty, jestliže splnil podmínku 5 let nepřetržitého pobytu na území členských
států Evropské unie jako držitel modré karty a po dobu dvou let jako držitel modré karty
nepřetržitě pobývá na území. Do požadované doby 5 let nepřetržitého pobytu na území
členských států Evropské unie se nezapočítává doba pobytu na území jiného členského státu
Evropské unie, pokud na jeho území držitel modré karty vydané tímto členským státem
Evropské unie pobýval po dobu kratší než 18 měsíců. Toto ustanovení se obdobně použije
i na rodinné příslušníky držitele modré karty, kterým bylo umožněno společné soužití rodiny
na území členských států Evropské unie.
(4) Cizinec, kterému právní postavení rezidenta na území bylo zrušeno (§ 85 odst. 1),
je oprávněn požádat o opětovné přiznání tohoto právního postavení, pokud ode dne
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pravomocného rozhodnutí o zrušení právního postavení rezidenta na území uplynulo alespoň
5 let a prokáže zajištění prostředků k trvalému pobytu na území podle § 71. Ministerstvo
právní postavení rezidenta na území cizinci přizná, pokud na území pobývá po uvedenou
dobu nepřetržitě (§ 68), pominuly důvody zrušení tohoto právního postavení a není-li
důvodné nebezpečí, že by mohl závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit
bezpečnost státu nebo jiného členského státu Evropské unie.
(5) Žádost o přiznání právního postavení rezidenta na území podle odstavce 2 se
podává na úředním tiskopisu. V žádosti je cizinec povinen uvést jméno, příjmení
a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok narození, místo narození,
pohlaví, státní občanství, účel pobytu na území, adresu místa pobytu na území, adresu
pro doručování, je-li odlišná od místa pobytu, den vstupu na území a číslo a platnost
cestovního dokladu.
§ 84
(1) Ministerstvo uvede rezidentu na území do průkazu o povolení k pobytu záznam
„povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta - ES“ 7c).
(2) Ministerstvo do průkazu o povolení k pobytu dále uvede záznam „Mezinárodní
ochrana udělena [název členského státu] dne [datum]“, jde-li o cizince, kterému jiný členský
stát Evropské unie udělil mezinárodní ochranu. Záznam se uvede, pouze pokud je rozhodnutí
o udělení mezinárodní ochrany nadále platné.
§ 85
(1) Ministerstvo rozhodnutím zruší platnost rozhodnutí o přiznání právního postavení
rezidenta na území, nejsou-li důvody pro zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu,
jestliže
a) rezident na území závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo ohrozil bezpečnost
státu, nebo
b) jiný členský stát Evropské unie rozhodl o ukončení přechodného pobytu rezidenta
na území na svém území z důvodu závažného porušení veřejného pořádku.
(2) Ministerstvo po nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 1 v průkazu
o povolení k pobytu zneplatní záznam „povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího
rezidenta - ES“ 7c).
(3) Platnost rozhodnutí o přiznání právního postavení rezidenta na území zaniká
zrušením platnosti povolení k trvalému pobytu.
Díl 3
§ 86
zrušen
Díl 4
Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu
§ 87
(1) Cizinec mladší 18 let svěřený do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného
je oprávněn trvale pobývat na území, je-li alespoň jedna fyzická osoba, jíž je
orgánu
10c)
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cizinec svěřen, přihlášena k trvalému pobytu na území nebo se na území nachází ústav,
ve kterém je cizinec umístěn.
(2) Oprávnění podle odstavce 1 vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o svěření
cizince do náhradní výchovy; ministerstvo po předložení tohoto rozhodnutí cizinci vydá
potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území.
(3) Cizinec podle odstavce 1 je oprávněn do dosažení věku 15 let pobývat na území
bez cestovního dokladu.
(4) Ministerstvo na požádání vydá cizinci podle odstavce 1 průkaz o povolení
k pobytu. K žádosti je cizinec povinen předložit cestovní doklad a fotografie.
(5) Cizinec podle odstavce 1 je povinen požádat o vydání průkazu o povolení k pobytu
nejpozději do 30 dnů po dosažení věku 15 let.
(6) Oprávnění k trvalému pobytu cizince svěřeného do náhradní výchovy před
dosažením věku 15 let zaniká, jestliže
a) osoba, jíž byl cizinec svěřen do náhradní výchovy, písemně oznámí ministerstvu, že se
cizinec tohoto oprávnění vzdává; oznámení musí být opatřeno jejím ověřeným podpisem,
b) cizinec nabude státního občanství České republiky podle zvláštního právního předpisu1a),
c) skončí náhradní výchova podle odstavce 1, nebo
d) fyzická osoba podle odstavce 1 se odhlásí z trvalého pobytu na území.
(7) Oprávnění k trvalému pobytu cizince svěřeného do náhradní výchovy po dosažení
věku 15 let zaniká, jestliže
a) cizinec
1. je pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody,
2. oznámí ministerstvu, že se tohoto oprávnění vzdává; k oznámení připojí souhlas
zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem,
3. nabude státního občanství České republiky podle zvláštního právního předpisu1a), nebo
4. dosáhne věku 18 let; to neplatí, je-li rozhodnutím soudu svéprávnost cizince omezena
nebo do rozhodnutí o žádosti podle § 66 odst. 1 písm. a), podá-li ji cizinec do 60 dnů
po dosažení věku 18 let,
b) skončí náhradní výchova podle odstavce 1 před dosažením věku 18 let cizince, nebo
c) fyzická osoba podle odstavce 1 se odhlásí z trvalého pobytu na území.
(8) Dnem, kdy oprávnění k trvalému pobytu zaniklo podle odstavců 6 nebo 7,
současně zaniká platnost potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území a platnost
průkazu o povolení k pobytu, pokud byl cizinci vydán.
(9) Ustanovení § 117d a 117e se vztahují na cizince s oprávněním k trvalému pobytu
obdobně.
(10) Byl-li cizinec svěřen do náhradní výchovy před dosažením věku 15 let, považuje
se jeho pobyt na území po dosažení věku 15 let za pobyt podle § 65 odst. 1 písm. a).
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HLAVA IVa
POBYT OBČANA EVROPSKÉ UNIE A JEHO RODINNÝCH
PŘÍSLUŠNÍKŮ NA ÚZEMÍ
Díl 1
Přechodný pobyt
Přechodný pobyt na území po dobu delší než 3 měsíce
§ 87a
Přechodný pobyt občana Evropské unie
(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost potvrzení o přechodném
pobytu na území, pokud občan Evropské unie
a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13) a
b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek.
(2) K žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území občan Evropské unie
předloží
a) cestovní doklad,
b) doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou
činnost13a) anebo studium,
c) fotografie,
d) doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo
jiná výdělečná činnost13a), a
e) doklad o zajištění ubytování na území.
(3) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem Evropské unie
a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13) společně s občanem
Evropské unie, je povinen k žádosti předložit náležitosti podle odstavce 2, s výjimkou
náležitosti podle odstavce 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem
občana Evropské unie.
§ 87b
(1) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie
a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13) společně s občanem
Evropské unie, je povinen požádat ministerstvo o povolení k přechodnému pobytu. Žádost je
povinen podat ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vstupu na území.
(2) K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je rodinný příslušník povinen
předložit náležitosti podle § 87a odst. 2, s výjimkou náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. b),
doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, a jde-li o cizince
podle § 15a odst. 1 písm. d), také doklad potvrzující, že je nezaopatřenou osobou.
(3) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi povolení k přechodnému pobytu
formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie.
§ 87b
Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie
(1) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské
unie a doprovází občana Evropské unie na území nebo následuje občana Evropské unie,
85

který na území pobývá, je povinen požádat ministerstvo o vydání povolení
k přechodnému pobytu, pokud hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než
3 měsíce13).
(2) O vydání povolení k přechodnému pobytu je rodinný příslušník občana
Evropské unie uvedený v odstavci 1 povinen požádat ministerstvo ve lhůtě do 3 měsíců
ode dne vstupu na území. Cizinec, který se stane rodinným příslušníkem občana
Evropské unie v průběhu pobytu na území, je povinen požádat o vydání povolení
k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se stal rodinným příslušníkem
občana Evropské unie, a cizinec s jiným oprávněním k pobytu, do 3 měsíců ode dne
uplynutí platnosti tohoto oprávnění.
(3) K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je žadatel povinen
předložit
a) náležitosti uvedené v § 87a odst. 2 písm. a), c), d) a e),
b) doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, a
c) doklad o pobytu občana Evropské unie na území; to neplatí, pokud bylo občanu
Evropské unie vydáno potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení
k trvalému pobytu nebo jde-li o rodinného příslušníka občana České republiky, který
je přihlášen k trvalému pobytu na území.
(4) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie povolení
k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské
unie a rodinnému příslušníkovi občana státu uvedeného v § 1 odst. 3 formou průkazu
o povolení k pobytu pro cizince.
§ 87c
Přechodný pobyt občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské
unie, který je členem personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní
vládní organizace akreditované v České republice
(1) Občanu Evropské unie1b), který na území pobývá jako člen personálu
zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České
republice, a jeho rodinnému příslušníku registrovanému Ministerstvem zahraničních věcí,
který sám je občanem Evropské unie, vydá na požádání potvrzení o přechodném pobytu
na území Ministerstvo zahraničních věcí.
(2) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který na území pobývá jako člen
personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace
akreditované v České republice, jenž sám není občanem Evropské unie a je registrován
Ministerstvem zahraničních věcí, je povinen požádat o povolení k přechodnému pobytu
ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vstupu na území. Rodinnému příslušníku podle věty první vydá
Ministerstvo zahraničních věcí povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie a rodinnému příslušníku občana státu
uvedeného v § 1 odst. 3 formou průkazu o povolení k pobytu pro cizince.
(3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie1b) nebo jeho rodinný
příslušník předloží cestovní doklad a fotografie. Rodinný příslušník občana Evropské unie
předloží také doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie.
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§ 87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho
platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území
a důvody pro zrušení a zánik přechodného pobytu občana Evropské unie
(1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území zamítne,
jestliže
a) žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením
nebo systému pomoci v hmotné nouzi České republiky,
b) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným
způsobem narušit veřejný pořádek,
c) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá důvodné nebezpečí, že by
mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit
veřejný pořádek.
(2) Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu Evropské
unie1b), jestliže
a) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo
systému pomoci v hmotné nouzi České republiky,
b) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li
zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před
zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců
po vstupu na území,
za podmínky, že rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území bude přiměřené
z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života občana Evropské unie.
(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu občana Evropské unie1b)
na území stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí občanu Evropské unie výjezdní příkaz;
občan Evropské unie je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
(4) Na zánik platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území se § 76 písm. a), b)
a d) použije obdobně.
(4) Na zánik přechodného pobytu občana Evropské unie na území se § 76
písm. a), b) a d) použije obdobně. Přechodný pobyt občana Evropské unie na území dále
zaniká ohlášením ukončení pobytu na území.
§ 87e
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu
(1) Na zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu se důvody
podle § 87d odst. 1 vztahují obdobně. Ministerstvo žádost dále zamítne, jestliže žadatel
a) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření
před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců
po vstupu na území,
b) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který žadatele do
tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to,
že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu
ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
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c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k přechodnému pobytu
na území, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným
souhlasem bylo určeno otcovství,
d) se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu (§ 169 odst. 2), odmítne vypovídat nebo
ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti, nebo
e) není rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 15a nebo s ním společně
nepobývá na území.
(1) Ministerstvo žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu zamítne,
jestliže
a) žadatel není rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 15a,
nedoprovází nebo nenásleduje občana Evropské unie na území nebo nepředloží
náležitosti uvedené v § 87b odst. 3,
b) žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření
před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo
do 3 měsíců po vstupu na území,
c) se žadatel stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním
postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České republiky,
d) žadatel odmítne vypovídat nebo se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu,
e) se žadatel dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k přechodnému
pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově
prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství,
f) se žadatel dopustil podvodného jednání s cílem získat povolení k přechodnému pobytu
na území,
g) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným
způsobem narušit veřejný pořádek,
h) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob a trvá důvodné nebezpečí, že by mohl
při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit
veřejný pořádek, nebo
i) je žadatel zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který
žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž
vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu
na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem
narušit veřejný pořádek.
(2) K důvodu podle odstavce 1 písm. a) písm. b) se přihlédne pouze za podmínky, že
rozhodnutí o zamítnutí žádosti bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo
rodinného života žadatele.
(3) K důvodu podle odstavce 1 písm. b) písm. i) se nepřihlédne, jde-li o vydání
povolení k přechodnému pobytu v zájmu České republiky, z humanitárních anebo z jiných
důvodů hodných zvláštního zřetele nebo z důvodu plnění mezinárodního závazku.
Ministerstvo projedná vydání povolení k přechodnému pobytu se smluvním státem, který
žadatele zařadil do informačního systému smluvních států, a v řízení přihlédne
ke skutečnostem, které vedly k tomuto zařazení. Vydání povolení k přechodnému pobytu
ministerstvo oznámí smluvnímu státu, který žadatele do informačního systému smluvních
států zařadil.
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(4) Ministerstvo v rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání povolení
k přechodnému pobytu stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí žadateli výjezdní
příkaz; žadatel je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
§ 87f
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie
(1) Ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie1b), který sám
není občanem Evropské unie, přechodný pobyt na území, pokud o to rodinný příslušník
občana Evropské unie požádá. Přechodný pobyt rodinnému příslušníkovi občana Evropské
unie, který sám není občanem Evropské unie, ministerstvo dále ukončí, pokud přestal
splňovat podmínky uvedené v § 15a nebo přestal na území pobývat společně s občanem
Evropské unie, zejména pokud občan Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl
přechodný pobyt na území zrušen, za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska
jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života rodinného příslušníka občana Evropské
unie.
(2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie
z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí, pokud
a) přestal na území pobývat společně s občanem Evropské unie, zejména pokud občan
Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl přechodný pobyt na území zrušen,
a rodinný příslušník občana Evropské unie skutečně pečuje o dítě občana Evropské unie,
které pobývá na území, a to po dobu vzdělávání dítěte občana Evropské unie tohoto dítěte
v základní, střední a vyšší odborné škole nebo konzervatoři nebo studia tohoto dítěte
na vysoké škole,
b) občan Evropské unie v době přechodného pobytu na území zemřel a rodinný příslušník
občana Evropské unie se na území zdržoval po dobu alespoň 1 roku před úmrtím občana
Evropské unie,
c) manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě pravomocného rozhodnutí soudu
o rozvodu manželství nebo o prohlášení manželství za neplatné a
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím příslušného orgánu10c)
nebo dohodou manželů svěřeno do péče dítě občana Evropské unie nebo mu bylo
přiznáno právo pravidelného osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze
na území,
2. před zahájením řízení o rozvodu nebo řízení o prohlášení manželství za neplatné toto
manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání manželství měl rodinný příslušník
občana Evropské unie na území povolen pobyt nejméně 1 rok, nebo
3. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se rodinný
příslušník občana Evropské unie stal za trvání manželství obětí domácího násilí,
d) došlo k ukončení partnerského vztahu rodinného příslušníka občana Evropské unie
s občanem Evropské unie uvedeného v § 15a odst. 2 písm. b) a
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím příslušného orgánu nebo
dohodou rodičů svěřeno do péče dítě občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo
pravidelného osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území, nebo
2. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se rodinný
příslušník občana Evropské unie stal za trvání partnerského vztahu obětí domácího násilí,
nebo
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e) rodinný příslušník občana Evropské unie neuvedený v písmenu c) nebo d) se stal obětí
domácího násilí a z tohoto důvodu přestal na území pobývat společně s občanem Evropské
unie., nebo
f) se jedná o nepřítomnost rodinného příslušníka občana Evropské unie na území, která
nepřesáhne celkem 6 měsíců ročně, nebo přesáhne-li tuto dobu
1. z důvodu plnění povinné vojenské služby, nebo
2. pokud jedna nepřítomnost nebude delší než 12 po sobě jdoucích měsíců, a to
ze závažných důvodů, zejména jde-li o těhotenství a narození dítěte, závažné
onemocnění, studium nebo odborné školení, anebo z důvodu pracovního vyslání
do zahraničí.
(3) Ministerstvo dále ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie
přechodný pobyt na území, pokud
a) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před
zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců
po vstupu na území,
b) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo
systému pomoci v hmotné nouzi České republiky,
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k přechodnému pobytu
na území, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným
souhlasem bylo určeno otcovství,
d) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li
zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo
e) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který žadatele
do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít
za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního
státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo
rodinného života rodinného příslušníka.
(4) Ministerstvo v rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka
občana Evropské unie stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí rodinnému příslušníkovi
občana Evropské unie výjezdní příkaz; rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen
ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
(5) Pokud ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie
přechodný pobyt na území z důvodu uvedeného v odstavci 1, stanoví lhůtu k vycestování
vždy 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu
na území; cizinec je v této lhůtě oprávněn podat ministerstvu na území žádost o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu nebo, jde-li o cizince, který na území pobývá nepřetržitě 5
let, o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 68. Pokud cizinec podá ve lhůtě podle věty
první žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, je oprávněn pobývat na území
do nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti; po tuto dobu se jeho pobyt na území nadále
považuje za pobyt na základě povolení k přechodnému pobytu. Oprávnění pobývat
na území do nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti podle věty druhé se osvědčuje
obdobně jako oprávnění pobývat na území podle § 87y. Platnost dokladu nebo potvrzení
osvědčujícího oprávnění pobývat na území zaniká nabytím právní moci rozhodnutí
o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.
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(6) Na zánik platnosti povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana
Evropské unie se § 76 písm. a), b) a d) použije obdobně.

Díl 2
Povolení k trvalému pobytu
§ 87g
(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost povolení k trvalému

pobytu13)
a) po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území,
b) jestliže v době skončení zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti13a) dosáhl
věku stanoveného pro vznik nároku na starobní důchod13c) nebo pro vznik nároku
na starobní důchod před dosažením důchodového věku13d) a o tento důchod přiznávaný před
dosažením důchodového věku požádal, pokud tuto činnost vykonával na území posledních
12 měsíců před podáním žádosti o povolení k trvalému pobytu a nepřetržitě na území
pobývá po dobu nejméně 3 let,
c) jestliže skončil zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost13a) z důvodu vzniku
invalidity třetího stupně a pobývá na území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let; podmínka
doby nepřetržitého pobytu na území neplatí, pokud občanu Evropské unie vznikl nárok
na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci
z povolání13e), nebo
d) jestliže je zaměstnán, podniká nebo provozuje jinou výdělečnou činnost na území jiného
členského státu Evropské unie a zpravidla se každý den nebo alespoň jednou týdně vrací
na území, pokud na území dříve nepřetržitě pobýval a současně zde byl zaměstnán, podnikal
nebo provozoval jinou výdělečnou činnost po dobu nejméně 3 let, nebo.
e) jde-li o občana Evropské unie mladšího 18 let, který byl svěřen do náhradní výchovy
rozhodnutím příslušného orgánu.
(2) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost povolení k trvalému
pobytu13), jestliže občan Evropské unie o vydání tohoto povolení žádá z humanitárních
důvodů nebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele.
(3) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost povolení k trvalému
pobytu, pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky.
(4) Pro účely vydání povolení k trvalému pobytu podle odstavce 1 písm. b) nebo c) se
doba výkonu zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti13a) na území jiného
členského státu Evropské unie považuje za dobu činnosti vykonávané na území za podmínky,
že občan Evropské unie byl zaměstnán, podnikal nebo provozoval jinou výdělečnou činnost
na území jiného členského státu Evropské unie a zpravidla se každý den nebo alespoň jednou
týdně vracel na území.
(5) Podmínka doby pobytu na území a podmínka doby trvání zaměstnání, podnikání
nebo jiné výdělečné činnosti13a) stanovená v odstavci 1 písm. b) nebo c) neplatí, jde-li
o občana Evropské unie, který je manželem státního občana České republiky1a) nebo jehož
manžel pozbyl státní občanství České republiky v důsledku sňatku s ním nebo nabytím jeho
státního občanství.
(6) Doba, po kterou je občan Evropské unie1b) veden v evidenci uchazečů
o zaměstnání Úřadu práce České republiky - krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město
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Prahu, se započítává do požadované doby zaměstnání podle odstavce 1 písm. b) nebo d),
za podmínky, že byl občanu Evropské unie1b) ukončen pracovní poměr z důvodů na jeho vůli
nezávislých.
(7) Podmínka nepřetržitého přechodného pobytu je zachována, pokud nepřítomnost
občana Evropské unie1b) na území nepřesáhne celkem 6 měsíců ročně, nebo přesáhne-li tuto
dobu
a) z důvodu plnění povinné vojenské služby, nebo
b) pokud jedna nepřítomnost nebude delší než 12 po sobě jdoucích měsíců, a to ze závažných
důvodů, zejména jde-li o těhotenství a narození dítěte, závažné onemocnění, studium nebo
odborné školení, anebo z důvodu pracovního vyslání do zahraničí.
(8) Na občana Evropské unie mladšího 18 let, který byl svěřen do náhradní výchovy
rozhodnutím příslušného orgánu, se ustanovení § 87 odst. 1 až 3, odst. 6, odst. 7 písm. a)
bod 1 až 3 a odst. 7 písm. b) a c) použije obdobně. Pobyt na území občana Evropské unie
podle věty první se považuje za pobyt trvalý podle tohoto ustanovení; požádá-li o vydání
průkazu o povolení k trvalému pobytu, je povinen k žádosti předložit cestovní doklad
a fotografie. Zánikem oprávnění k trvalému pobytu současně zaniká platnost potvrzení
o oprávnění k trvalému pobytu na území a platnost průkazu o povolení k trvalému
pobytu, pokud mu by vydán.
(9) Do doby pobytu podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) se nezapočítává doba
výkonu trestu odnětí svobody; dnem nástupu cizince do výkonu trestu odnětí svobody se
přerušuje i doba jeho nepřetržitého pobytu na území, a to až do doby jeho propuštění
z výkonu tohoto trestu.
§ 87h
(1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na jeho žádost
povolení k trvalému pobytu13)
a) po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území,
b) po 2 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území, pokud je nejméně 1 rok
rodinným příslušníkem státního občana České republiky1a), který je na území přihlášen
k trvalému pobytu, nebo rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské
unie1b), kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území,
c) jestliže je pozůstalou osobou po státním občanu České republiky1a), který byl na území
přihlášen k trvalému pobytu, nebo
d) jestliže je pozůstalou osobou po občanu jiného členského státu Evropské unie1b), který
na území pobýval za účelem výkonu zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a
1. ke dni úmrtí pobýval občan jiného členského státu Evropské unie na území nepřetržitě
po dobu nejméně 2 let,
2. k úmrtí občana jiného členského státu Evropské unie došlo v důsledku pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání, nebo
3. pozbyl státní občanství České republiky v důsledku sňatku s tímto občanem jiného
členského státu Evropské unie nebo nabytím jeho státního občanství.
(2) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na jeho žádost
povolení k trvalému pobytu
a) pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky, nebo
b) z humanitárních důvodů, zejména
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1. z důvodu péče o občana Evropské unie1b), který se z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu nedokáže sám o sebe postarat, nebo
2. žádá-li o vydání tohoto povolení jako nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě státního
občana České republiky1a), který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo jako
nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě občana jiného členského státu Evropské unie1b),
kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území, je-li důvodem žádosti jejich
společné soužití.
(3) Na nepřetržitost přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie
na území se § 87g odst. 7 vztahuje obdobně. Do doby nepřetržitého pobytu podle odstavce 1
písm. a) se započítává i doba pobytu na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle
zvláštního právního předpisu2),3a), pokud se na rodinného příslušníka občana Evropské unie
tento zvláštní právní předpis již nevztahuje. Do doby pobytu podle odstavce 1 písm. a) nebo
b) se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí svobody; dnem nástupu cizince do výkonu
trestu odnětí svobody se přerušuje i doba jeho nepřetržitého pobytu na území, a to až do doby
jeho propuštění z výkonu tohoto trestu.
§ 87i
(1) K žádosti o povolení k trvalému pobytu občan Evropské unie1b) nebo jeho rodinný
příslušník předloží
a) cestovní doklad,
b) doklad potvrzující splnění podmínky podle § 87g odst. 1, jde-li o občana Evropské unie,
nebo doklad potvrzující splnění podmínky podle § 87h odst. 1, jde-li o jeho rodinného
příslušníka,
c) fotografie a
d) doklad o zajištění ubytování.
(2) Dokladem o zajištění ubytování podle odstavce 1 písm. d) se rozumí doklad
o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné
potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím
úředně ověřeným podpisem, kterým je občanu Evropské unie1b) nebo jeho rodinnému
příslušníku udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může být zajištěno pouze v objektu,
který je podle zvláštního právního předpisu31) označen číslem popisným nebo evidenčním,
popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování
nebo rekreaci. Úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná osoba podle věty první
souhlas před pověřeným zaměstnancem ministerstva. Pokud je písemné potvrzení o souhlasu
podle věty první podáváno elektronicky, musí být podepsáno způsobem, se kterým jiný právní
předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu52).
§ 87j
(1) Namísto písemného vyhotovení rozhodnutí se vydá občanu Evropské unie nebo
jeho rodinnému příslušníkovi, který je občanem Evropské unie, pouze průkaz o povolení
k trvalému pobytu občana Evropské unie (§ 87r), a jeho rodinnému příslušníkovi, který není
občanem Evropské unie, pouze průkaz o povolení k trvalému pobytu (§ 87t)12a). Namísto
písemného vyhotovení rozhodnutí se vydá občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému
příslušníkovi průkaz o povolení k trvalému pobytu12a). Spolu s průkazem podle věty první
12a)

§ 151 zákona č. 500/2004 Sb.
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se občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi vydá i potvrzení o povoleném
pobytu na území.
(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné
zdravotní pojišťovny České republiky k zařazení do registru pojištěnců všeobecného
zdravotního pojištění12) den, kdy nabylo rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu nebo jeho
zrušení právní moci.
§ 87k
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu
(1) Ministerstvo žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže
a) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným
způsobem narušit veřejný pořádek,
b) se žadatel dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu,
zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo
určeno otcovství,
c) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá důvodné nebezpečí, že by
mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit
veřejný pořádek,
d) žadatel je zařazen do informačního systému smluvních států, jde-li o rodinného příslušníka
občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie1b), a příslušný orgán, který
žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení
lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného
smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
e) žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před
zavlečením infekčního onemocnění, pokud o povolení k trvalému pobytu žádá
bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území a k takovému onemocnění došlo
do 3 měsíců po vstupu na území,
f) se žadatel bez vážného důvodu nedostaví k výslechu (§ 169 odst. 2), odmítne vypovídat
nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti, nebo
g) v řízení nejsou potvrzeny důvody podle § 87g nebo 87h.
(1) Ministerstvo žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže
a) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným
způsobem narušit veřejný pořádek,
b) se žadatel dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému
pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným
souhlasem bylo určeno otcovství,
c) se žadatel dopustil podvodného jednání s cílem získat povolení k trvalému pobytu,
d) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá důvodné nebezpečí, že
by mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem
narušit veřejný pořádek,
e) žadatel je zařazen do informačního systému smluvních států, jde-li o rodinného
příslušníka občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, a příslušný
orgán, který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace,
po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém
pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným
způsobem narušit veřejný pořádek,
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f) žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření
před zavlečením infekčního onemocnění, pokud o povolení k trvalému pobytu žádá
bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území a k takovému onemocnění
došlo do 3 měsíců po vstupu na území,
g) žadatel odmítne vypovídat nebo se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu, nebo
h) nejsou splněny podmínky pro vydání povolení k trvalému pobytu uvedené v § 87g
nebo 87h.
(2) K důvodu podle odstavce 1 písm. d) písm. e) se nepřihlédne, jde-li o vydání
povolení k trvalému pobytu v zájmu České republiky, z humanitárních anebo z jiných důvodů
hodných zvláštního zřetele, nebo z důvodu plnění mezinárodního závazku. Ministerstvo
projedná vydání povolení k trvalému pobytu se smluvním státem, který rodinného příslušníka
občana Evropské unie zařadil do informačního systému smluvních států, a v řízení přihlédne
ke skutečnostem, které vedly k tomuto zařazení. Vydání povolení k trvalému pobytu
ministerstvo oznámí smluvnímu státu, který rodinného příslušníka občana Evropské unie
do informačního systému smluvních států zařadil.
§ 87l
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu
(1) Ministerstvo rozhodnutím zruší povolení k trvalému pobytu, jestliže držitel tohoto
povolení
a) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li
zahájeno řízení o správním vyhoštění,
b) je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské
unie1b), a je zařazen do informačního systému smluvních států, a příslušný orgán, který
držitele povolení k trvalému pobytu do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné
informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl
při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným
způsobem narušit veřejný pořádek,
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zejména
pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno
otcovství,
d) nepobývá na území po dobu delší než 2 po sobě jdoucí roky, nebo
e) byl pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody,
za podmínky, že rozhodnutí bude přiměřené z hlediska zásahu do jeho soukromého nebo
rodinného života.
(2) Ministerstvo rozhodnutím dále zruší povolení k trvalému pobytu, jestliže o to
držitel tohoto povolení požádá.
(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu podle
odstavce 1 písm. a) až c) rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který sám není
občanem Evropské unie, současně stanoví lhůtu pro vycestování z území a udělí mu výjezdní
příkaz. Obdobně ministerstvo postupuje v případech, kdy platnost povolení k trvalému pobytu
byla zrušena podle odstavce 2. Rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen
ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
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§ 87m
Na zánik povolení k trvalému pobytu se § 76 písm. a), b) nebo d) vztahuje obdobně.
Díl 3
Potvrzení a průkazy
§ 87n
Potvrzení o přechodném pobytu na území
(1) Potvrzení o přechodném pobytu na území je veřejnou listinou.
(2) Potvrzením o přechodném pobytu na území jeho držitel prokazuje své jméno,
příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní příslušnost, adresu místa hlášeného
pobytu na území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se přechodného pobytu na území.
§ 87o
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkaz o povolení k pobytu
pro cizince
(1) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie je veřejnou listinou;
vyhotovuje se v jazyce českém a zpravidla ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních
zvyklostí.
(2) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie se vydává jako
samostatný doklad, kterým jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum
a místo narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu
na území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se přechodného pobytu na území.
(3) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie se vydává na dobu
shodnou s předpokládanou dobou pobytu občana Evropské unie, nejvýše však na 5 let.
Platnost pobytové karty lze o stejnou dobu prodloužit, a to i opakovaně. O prodloužení
platnosti pobytové karty je rodinný příslušník občana Evropské unie povinen požádat před
skončením platnosti této karty.
(4) Na průkaz o povolení k pobytu pro cizince se odstavce 1 až 3 použijí obdobně.
§ 87p
Prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana
Evropské unie a průkazu o povolení k pobytu pro cizince
(1) K žádosti o prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného příslušníka
občana Evropské unie je žadatel povinen předložit náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. a), d),
e) a doklad potvrzující, že pobývá na území společně s občanem Evropské unie, nebo že je
rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 87f odst. 2; pokud došlo
ke změně podoby žadatele je dále povinen předložit fotografie odpovídající jeho skutečné
podobě.
(2) Ministerstvo dobu platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské
unie neprodlouží, shledá-li důvod pro ukončení přechodného pobytu na území podle § 87f.
Pokud ministerstvo neprodlouží pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské
unie, je ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o neprodloužení doby platnosti pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie přechodný pobyt rodinného příslušníka občana
Evropské unie ukončen; ministerstvo tuto skutečnost uvede v odůvodnění rozhodnutí;
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ustanovení § 87f odst. 4 a 5 se použije obdobně. Shledá-li ministerstvo v řízení o žádosti
o prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie
důvod pro neprodloužení doby platnosti pobytové karty, poučí žadatele nejpozději ve výzvě
k vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí o této skutečnosti a o důsledcích
neprodloužení pobytové karty uvedených ve větě druhé.
(3) Na prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu pro cizince se odstavce
1 a 2 použijí obdobně.
§ 87r
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie
(1) Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie je veřejnou listinou;
vyhotovuje se v jazyce českém a zpravidla ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních
zvyklostí.
(2) Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie se vydává jako
samostatný doklad, kterým jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum
a místo narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu
na území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se pobytu na území.
(3) Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie se vydává s dobou
platnosti 10 let. Platnost průkazu lze prodloužit o 10 let, a to i opakovaně.
§ 87s
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie
(1) Občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník je povinen požádat
ministerstvo o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana
Evropské unie nejpozději ve lhůtě do 15 dnů po skončení platnosti průkazu.
(2) V případě, že podání žádosti ve lhůtě podle odstavce 1 zabrání důvody na vůli
žadatele nezávislé, je žadatel povinen tuto žádost podat do 3 pracovních dnů po zániku těchto
důvodů.
(3) K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu
občana Evropské unie je žadatel povinen předložit cestovní doklad; pokud došlo ke změně
podoby žadatele, je dále povinen předložit fotografie odpovídající jeho skutečné podobě.
(4) Ministerstvo dobu platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana
Evropské unie neprodlouží, shledá-li důvod pro zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu
(§ 87l).
§ 87t
Průkaz o povolení k trvalému pobytu
(1) Průkaz o povolení k trvalému pobytu je veřejnou listinou; vyhotovuje se v jazyce
českém a zpravidla ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí.
(2) Průkaz o povolení k trvalému pobytu se vydává jako samostatný doklad, kterým
jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní
příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné číslo
a další skutečnosti týkající se pobytu na území.
(3) Na průkaz o povolení k trvalému pobytu se § 87r odst. 3 a § 87s vztahují obdobně.
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Díl 5
Společná ustanovení
§ 87u
(1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení občana Evropské unie nebo jeho rodinného
příslušníka se v potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové kartě rodinného
příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské
unie pobytu pro cizince nebo v průkazu o povolení k trvalému pobytu uvedou podle tvaru
uvedeného latinkou v cestovním dokladu. Pokud byl občanu Evropské unie nebo jeho
rodinnému příslušníkovi vydán matričním úřadem České republiky rodný nebo oddací list
matriční doklad znějící na jméno, popřípadě jména, a příjmení v jiném tvaru, vyznačí
ministerstvo tuto skutečnost formou záznamu v potvrzení o přechodném pobytu na území,
pobytové kartě rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému
pobytu občana Evropské unie pobytu pro cizince nebo v průkazu o povolení k trvalému
pobytu včetně uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení ve tvaru uvedeném v rodném
a oddacím listu matričním dokladu.
(2) Po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana Evropské
unie nebo jeho rodinného příslušníka, vyznačí tuto skutečnost ministerstvo do potvrzení
o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie,
průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie pobytu pro cizince nebo
průkazu o povolení k trvalému pobytu.
§ 87v
(1) Občan Evropské unie, který žádá o vydání potvrzení o přechodném pobytu
na území náhradou za potvrzení ztracené, zničené, odcizené nebo poškozené, je povinen
předložit cestovní doklad a poškozené potvrzení.
(2) Občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník, který žádá o vydání pobytové
karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu
občana Evropské unie pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu
náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený, je povinen předložit
fotografie, cestovní doklad a poškozený průkaz; obdobně se postupuje i v případě, že žádá
o vydání průkazu po skončení jeho platnosti podle § 87z odst. 2. Žádá-li občan Evropské unie
nebo jeho rodinný příslušník o vydání průkazu po skončení jeho platnosti z důvodu podle
§ 87z odst. 1 písm. g) písm. f), je povinen předložit fotografie, cestovní doklad a doklad
o zajištění ubytování.
(3) Občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník, který žádá o provedení změny
v pobytové kartě rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému
pobytu občana Evropské unie pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému
pobytu, je povinen předložit cestovní doklad, průkaz, ve kterém má být změna provedena,
a doklad prokazující požadovanou změnu. Nelze-li požadovanou změnu do průkazu již
vyznačit, vydá se jeho držiteli nový průkaz; v takovém případě je jeho držitel povinen
předložit fotografie. V potvrzení o přechodném pobytu na území se změna neprovádí;
ministerstvo vydá jeho držiteli nové potvrzení o přechodném pobytu na území.
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§ 87w
Náležitosti žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana
Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo prodloužení doby platnosti
pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nesmí být starší 180 dnů,
s výjimkou cestovního dokladu, rodného nebo oddacího listu a fotografie, pokud odpovídá
skutečné podobě žadatele.
§ 87w
Náležitosti žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové
karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu
pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo prodloužení doby platnosti
pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení
k pobytu pro cizince nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu,
matričního dokladu a fotografie, pokud odpovídá skutečné podobě žadatele.
§ 87x
(1) Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana
Evropské unie pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo
prodloužení doby platnosti průkazů je žadatel oprávněn podat ministerstvu.
(2) Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana
Evropské unie pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo
prodloužení doby platnosti průkazů se podává na úředním tiskopisu. Žadatel je povinen
v žádosti uvést
a) své jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok narození,
místo a stát narození, státní občanství, rodinný stav, povolání, zaměstnání před příchodem
na území (pracovní zařazení, název a adresa zaměstnavatele), účel pobytu na území,
zaměstnání po vstupu na území (pracovní zařazení, název a adresa zaměstnavatele), poslední
bydliště v cizině, adresu místa pobytu na území, předchozí pobyt na území delší než
3 měsíce (důvod a místo pobytu), den vstupu na území, číslo a platnost cestovního dokladu,
a) své jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok
narození, místo a stát narození, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, povolání,
zaměstnání před příchodem na území, pracovní zařazení, název a adresu
zaměstnavatele, účel pobytu na území, zaměstnání po vstupu na území, pracovní
zařazení, název a adresu zaměstnavatele, poslední bydliště v cizině, adresu místa
pobytu na území, adresu pro doručování, je-li odlišná od místa pobytu, předchozí
pobyt na území delší než 3 měsíce, důvod a místo pobytu, den vstupu na území a číslo
a platnost cestovního dokladu a označení státu, který tento doklad vydal,
b) jméno, příjmení a ostatní jména, dřívější příjmení, státní občanství, datum narození, místo
a stát narození a bydliště manžele nebo manželky, a
c) jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství a bydliště rodičů a dětí.
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§ 87y
Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie
a na území pobývá společně s občanem Evropské unie, je oprávněn pobývat na území
do nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti; po tuto dobu se jeho pobyt na území
považuje za pobyt přechodný. Oprávnění pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí
o žádosti neplatí, pokud nabylo právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění, o trestu
vyhoštění, o ukončení přechodného pobytu nebo o zrušení trvalého pobytu rodinného
příslušníka občana Evropské unie, nebo se jedná o opakovaně podanou žádost, v níž nejsou
uvedeny nové skutečnosti, které rodinný příslušník občana Evropské unie nemohl uplatnit
v řízení o předchozí žádosti. Oprávnění pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí
o žádosti ministerstvo osvědčí vízovým štítkem vyznačovaným do cestovního dokladu podle
jednotného formátu stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie51), a to
ve formě víza k pobytu nad 90 dnů s dobou platnosti odpovídající předpokládané délce řízení
o žádosti; to neplatí, jde-li o cizince zařazeného do informačního systému smluvních států,
kterému se vydá pouze potvrzení o oprávnění k pobytu. Platnost dokladu nebo potvrzení
osvědčujícího oprávnění pobývat na území zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o žádosti.
§ 87z
Skončení platnosti průkazů
(1) Platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu
o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie pobytu pro cizince nebo průkazu
o povolení k trvalému pobytu skončí
a) uplynutím doby v něm uvedené,
b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
c) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti držitele průkazu,
d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu
nebo rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu držitele průkazu,
e) nabytím státního občanství České republiky,
e) zánikem platnosti povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu držitele průkazu,
nebo
f) úmrtím držitele průkazu nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele
průkazu za mrtvého, nebo
gf) zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie nebo jeho rodinného
příslušníka na území; to neplatí, pokud z důvodu pobytu na území jiného členského státu
Evropské unie držitel průkazu zruší ubytování na území.
(2) Ministerstvo zruší platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské
unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie pobytu pro cizince nebo
průkazu o povolení k trvalému pobytu, jestliže
a) je průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho
celistvost,
b) průkaz obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, nebo
c) fotografie v průkazu neodpovídá skutečné podobě jeho držitele.
(3) Je-li držitel průkazu přítomen a plně uzná důvody pro zrušení platnosti průkazu,
lze odůvodnění rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele průkazu,
že se zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti rozhodnutí není v tomto případě
přípustné.
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§ 87aa
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území
(1) Platnost potvrzení o přechodném pobytu na území skončí
a) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
b) nabytím státního občanství České republiky,
c) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti držitele potvrzení,
d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území občanu Evropské
unie, nebo dnem, ve kterém občan Evropské unie o zrušení platnosti potvrzení požádal,
e) úmrtím držitele potvrzení nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele
potvrzení za mrtvého,
f) zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie na území, nebo
g) ohlášením držitele potvrzení o ukončení pobytu na území.
(1) Platnost potvrzení o přechodném pobytu na území skončí
a) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
b) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti držitele potvrzení,
c) zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie na území,
d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území občanu
Evropské unie, nebo dnem, ve kterém občan Evropské unie o zrušení platnosti
potvrzení požádal, nebo
e) zánikem přechodného pobytu občana Evropské unie na území.
(2) Ministerstvo rozhodne o zrušení platnosti potvrzení o přechodném pobytu
na území, jestliže potvrzení
a) je poškozeno tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
nebo
b) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny.
(3) Je-li držitel potvrzení o přechodném pobytu na území přítomen a plně uzná důvody
pro zrušení platnosti potvrzení, lze odůvodnění rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným
prohlášením držitele potvrzení, že se zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti
rozhodnutí není v tomto případě přípustné.
HLAVA V
POBYT CIZINCE NAROZENÉHO NA ÚZEMÍ
§ 88
(1) Narodí-li se cizinec na území, považuje se jeho pobyt na tomto území po dobu
pobytu jeho zákonného zástupce, nejdéle však po dobu 60 dnů ode dne narození,
za přechodný, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Pobývá-li zákonný zástupce narozeného cizince na území na vízum, je povinen
v době podle odstavce 1 podat za narozeného cizince žádost o udělení stejného druhu víza,
a to policii v místě, kde je hlášen k pobytu na území, pobývá-li na území na krátkodobé
vízum, nebo ministerstvu, pobývá-li na území na dlouhodobé vízum. Tato povinnost neplatí,
pokud narozený cizinec v době podle odstavce 1 vycestuje z území.
(3) Pobývá-li zákonný zástupce narozeného cizince na území na základě povolení
k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, je povinen v době podle
odstavce 1 podat za narozeného cizince žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
nebo o udělení povolení k trvalému pobytu. V případě podání žádosti o povolení trvalého
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pobytu se pobyt narozeného cizince od okamžiku narození do právní moci rozhodnutí o této
žádosti považuje za pobyt trvalý.
(4) Doba podle odstavce 1 se považuje za prodlouženou, pokud podání žádosti v této
době zabránily důvody na vůli cizince nezávislé, do doby, než tyto důvody pominou. Cizinec
je povinen důvody podle věty první neprodleně oznámit policii, pobývá-li na území
na krátkodobé vízum, nebo ministerstvu, pobývá-li na území na dlouhodobé vízum, povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.
§ 89
(1) K žádosti podle § 88 odst. 2 je zákonný zástupce narozeného cizince povinen
předložit
a) cestovní doklad dítěte; v případě zákonného zástupce, který je cizincem, lze předložení
cestovního dokladu nahradit předložením vlastního cestovního dokladu, ve kterém je dítě
zapsáno,
b) rodný list dítěte,
c) doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území nebo čestné
prohlášení, že uhradí náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb dítěti.
(2) K žádosti podle § 88 odst. 3 je zákonný zástupce narozeného cizince povinen
předložit náležitosti podle odstavce 1 písm. a) a b).
HLAVA VI
VYCESTOVÁNÍ CIZINCE Z ÚZEMÍ
§ 90
(1) Postup policie při hraniční kontrole a při vycestování cizince z území stanoví
přímo použitelný právní předpis Evropských společenství1).
(2) Policie potvrdí v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských
společenství1) cizinci vycestování z území vyznačením otisku výstupního razítka do jeho
cestovního dokladu.
§ 91
Policie občanu Evropské unie a jeho rodinnému příslušníku, který cestuje do jiného
členského státu Evropské unie, umožní vycestování z území i bez cestovního dokladu, pokud
a) občan Evropské unie předloží jiný doklad prokazující jeho totožnost a skutečnost, že je
občanem členského státu Evropské unie, nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana
Evropské unie,
b) rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, předloží
jiný doklad prokazující jeho totožnost a skutečnost, že je rodinným příslušníkem občana
Evropské unie, nebo pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie
anebo, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu.
§ 92
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Odepření vycestování z území
Cizinci, který na území ponechá cizince mladšího 15 let, jehož je zákonným
zástupcem, policie rozhodnutím, které vydá na místě38), odepře vycestování z území, pokud
při hraniční kontrole nepředloží
a) potvrzení ověřené policií, že cizinec mladší 15 let pobývá na území s cestovním dokladem
a má uděleno vízum, je-li podmínkou pobytu na území, a že fyzická osoba starší 18 let nebo
právnická osoba se zavázaly, že uhradí náklady spojené s obživou cizince, s jeho
ubytováním a léčením po dobu pobytu na území až do vycestování z území a náklady
vzniklé policii v souvislosti s případným rozhodnutím o správním vyhoštění, nebo
b) potvrzení zdravotnického zařízení, že cizinec mladší 15 let je hospitalizován; policie povolí
vycestování z území i při nepředložení potvrzení poskytovatele zdravotních služeb, pokud
zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení, že jeho vycestování není v rozporu se zájmy
cizince, kterého ponechává na území.
HLAVA VII
HLÁŠENÍ MÍSTA POBYTU NA ÚZEMÍ
§ 93
(1) Cizinec je povinen do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ohlásit na policii
místo pobytu na území (§ 97); to neplatí, pokud jde o cizince mladšího 15 let, člena personálu
zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České
republice, jeho rodinného příslušníka registrovaného Ministerstvem zahraničních věcí nebo
cizince, kterému ministerstvo zajišťuje ubytování. Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se
dále nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele [§ 103 písm. b)].
(2) Občan Evropské unie1b) je povinen ohlásit na policii místo pobytu na území
ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než
30 dnů; tato povinnost se rovněž vztahuje na rodinného příslušníka občana Evropské unie,
pokud tento občan pobývá na území. Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje
na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele [§ 103 písm. b)].
(3) Z ohlášení místa pobytu cizince na území nevyplývají žádná práva k objektu ani
k vlastníkovi nemovitosti, v níž je cizinec přihlášen k pobytu.
§ 93a
zrušen
§ 94
zrušen
§ 95
Povinnost hlásit pobyt na území se nevztahuje na cizince, který je ve výkonu
zabezpečovací detence, vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo který je umístěn
v policejní cele7) nebo v zařízení (§ 130).
§ 96

38)

§ 143 správního řádu.

103

(1) Fyzická osoba, které byl cizinec svěřen do náhradní výchovy13), nebo právnická
osoba, která zajišťuje cizinci ústavní péči, je povinna přihlásit cizince mladšího 15 let nebo
cizince, jehož omezená svéprávnost neumožňuje podle tohoto zákona provedení takového
úkonu, k trvalému pobytu na území do 3 pracovních dnů ode dne vzniku oprávnění
k trvalému pobytu (§ 87).
(2) Osoba uvedená v předchozím odstavci předloží policii rozhodnutí soudu nebo
rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dítěte a v případě fyzické osoby i doklad
prokazující, že je přihlášena k trvalému pobytu na území.
§ 97
Cizinec nebo osoba uvedená v § 96 odst. 1 jsou povinni při hlášení pobytu na území
sdělit policii vyplněním přihlašovacího tiskopisu jméno, příjmení přihlašovaného cizince,
datum jeho narození, jeho státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního
dokladu a víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno, počátek a místo pobytu, předpokládanou
dobu a účel pobytu na území.
§ 98
Hlášení změn
(1) Cizinec, kterému byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka občana
Evropské unie nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince, a občan Evropské unie, který
splnil ohlašovací povinnost podle § 93 odst. 2 nebo kterému bylo vydáno potvrzení
o přechodném pobytu na území, anebo kterému byl na území povolen trvalý pobyt, je povinen
hlásit změnu pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny ministerstvu. Povinnost
se na cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dnů.
Ministerstvo o změně pobytu neprodleně informuje policii.
(2) Za cizince podle § 87, jehož omezená svéprávnost neumožňuje podle tohoto
zákona provedení takového úkonu, hlásí změnu osoba uvedená v § 96 odst. 1.
(3) Cizinec, který pobývá na území na vízum k pobytu nad 90 dnů, nebo na povolení
k dlouhodobému pobytu, je povinen hlásit změnu místa pobytu na území do 30 dnů ode dne
změny ministerstvu. Povinnost se na cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna místa
pobytu bude delší než 30 dnů.
(4) Cizinec, který je oprávněn k přechodnému pobytu na území bez víza, je povinen
hlásit změnu místa pobytu na území do 30 dnů ode dne změny policii příslušné podle nového
místa pobytu, pokud je mu známo, že změna místa pobytu bude delší než 90 dnů.
(5) Cizinec, který pobývá na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání nebo krátkodobé vízum za tímto účelem, je povinen hlásit změnu
místa pobytu na území do 15 dnů ode dne změny, a to útvaru policie příslušnému podle
nového místa pobytu. Povinnost se na cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna
místa pobytu bude delší než 15 dnů.
(56) Změny podle předchozích odstavců hlásí cizinec nebo osoba podle § 96 odst. 1
vyplněním přihlašovacího tiskopisu; na požádání je ten, kdo hlásí změnu, povinen předložit
doklady prokazující pravdivost údajů uvedených v tiskopisu. Cizinec, který pobývá
na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo
na krátkodobé vízum za tímto účelem a ohlásí změnu místa pobytu na území, je dále
povinen předložit doklad o zajištění ubytování podle § 32 odst. 3, a pokud cizinci
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ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, potvrzení zaměstnavatele
o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny.
§ 98a
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území
(1) Ministerstvo zruší údaj o místu hlášeného pobytu na území uvedeného v dokladu
cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt na území, nebo v dokladu vydaném podle tohoto
zákona občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi k přechodnému pobytu
na území,
a) byl-li zápis tohoto údaje proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo
padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
b) byl-li objekt, na jehož adrese je cizinec hlášen k pobytu na území, odstraněn nebo zanikl,
c) pokud ubytování nesplňuje podmínky uvedené v § 100 písm. d), nebo
d) zaniklo-li právo užívat objekt nebo vymezenou část objektu, na jehož adrese je cizinec
hlášen k pobytu na území, a neužívá-li tento objekt nebo jeho vymezenou část.
(2) Ministerstvo zruší údaj o místě hlášeného pobytu podle odstavce 1 písm. d)
na návrh vlastníka nebo osoby oprávněné k užívání objektu nebo jeho vymezené části;
existenci uvedeného důvodu je navrhovatel povinen prokázat.
(3) Místem pobytu cizince po zrušení údaje o místu hlášeného pobytu na území je
sídlo správního orgánu, který tento údaj úředně zrušil.
Ubytovatel a jeho povinnosti
§ 99
(1) Ubytovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí každý, kdo poskytuje ubytování
za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince
a ubytovatele považovat za osoby blízké.
(2) Ubytováním se pro účely tohoto zákona rozumí vztah založený smlouvou
o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvou s obdobným obsahem.
§ 100
a)
b)

c)
d)

Ubytovatel je povinen
neprodleně policii oznámit úmrtí ubytovaného cizince,
umožnit policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat, jde-li o místo užívané
pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, pokud tímto vstupem nebude
porušeno právo cizince na soukromí nebo rodinný život,
oznámit policii ubytování cizince (§ 102),
zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování poskytovaného
ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu nebo kraji.
Srovnání úrovně ubytování se provádí zejména posouzením přiměřenosti počtu
ubytovaných osob s přihlédnutím k zajištěným hygienickým podmínkám a k podlahové
ploše místnosti pro ubytování, která musí činit nejméně
1. 8 m2, je-li ubytována jedna osoba,
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12,6 m2, jsou-li ubytovány dvě osoby; na každou další ubytovanou osobu se
k podlahové ploše připočítává 5 m2,
e) cizinci na požádání vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa
a doby ubytování,
f) vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole; při zahájení kontroly je
povinen předložit domovní knihu obsahující údaje k cizincům ubytovaným v té době.
2.

§ 101
Domovní kniha
(1) Domovní kniha je dokument, do kterého ubytovatel zapisuje údaje v rozsahu
přihlašovacího tiskopisu a počátek a konec ubytování. Za domovní knihu se pro účely tohoto
zákona považuje též soubor listinných dokumentů podepsaných cizincem podle § 103
písm. b) obsahujících údaje v rozsahu uvedeném ve větě první.
(2) Pro účely kontroly podle § 100 písm. f) je ubytovatel povinen předložit domovní
knihu v listinné podobě.
(3) Zápisy do domovní knihy musí být provedeny v aktuálním čase, pravidelně,
přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z hlediska časového;
to platí obdobně pro uspořádání listinných dokumentů nahrazujících domovní knihu.
(4) Domovní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního
zápisu. Listinné dokumenty nahrazující domovní knihu je ubytovatel povinen uschovávat
po dobu 6 let od ukončení ubytování cizince.
§ 102
Oznámení ubytování
(1) Ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho
ubytování; oznámení učiní útvaru policie.
(2) Povinnost oznámit ubytování lze splnit
a) předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu,
b) předložením stejnopisu listinného dokumentu podepsaného cizincem podle § 103 písm. b);
povinnost cizince podepsat listinný dokument obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího
tiskopisu se na podepsání stejnopisu, který bude předložen policii, vztahuje obdobně,
c) prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím
internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu; vyplněný
elektronický formulář musí být podepsán způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje
účinky vlastnoručního podpisu52) ubytovatele nebo osoby oprávněné k podepisování
za ubytovatele, nebo
d) prostřednictvím datové schránky v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu.
(2) Povinnost oznámit ubytování lze splnit
a) předložením přihlašovacího tiskopisu zpracovaného podle § 103 písm. b),
b) předložením stejnopisu listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu
přihlašovacího tiskopisu zpracovaného podle § 103 písm. b), nebo
c) prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím
internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu.
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(3) Jde-li o ubytovatele, který má ubytování jako předmět podnikatelské činnosti,
oznamuje ubytování prostřednictvím dálkového přístupu uvedeného v odstavci 2 písm. c),
je-li takový přístup zřízen a funkční.
(4) Pokud cizinec u ubytovatele vyplnil a podepsal přihlašovací tiskopis a ubytovatel
neoznamuje ubytování cizince způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. a), uschová ubytovatel
přihlašovací tiskopis po dobu 6 let od ubytování cizince.
HLAVA VIII
POVINNOSTI
§ 103
Povinnosti cizince
Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto zákona dále
povinen
a) dostavit se první pracovní den následující po dni propuštění ze zabezpečovací detence,
z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody na policii, pokud není držitelem platného
cestovního dokladu a víza, je-li podmínkou jeho pobytu na území,
b) předložit ubytovateli cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném
pobytu na území, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz
o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo průkaz
o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie a osobně vyplnit a podepsat
přihlašovací tiskopis nebo podepsat listinný dokument obsahující údaje v rozsahu
přihlašovacího tiskopisu; povinnost osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu
nebo listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu se
nevztahuje na cizince mladší 15 let věku,
c) uvádět v řízení podle tohoto zákona pravdivě a úplně všechny požadované údaje v rozsahu
stanoveném tímto zákonem,
d) na požádání policie prokázat totožnost předložením cestovního dokladu, průkazu
o povolení k pobytu nebo identifikačního průkazu vydaného Ministerstvem zahraničních
věcí osobám požívajícím výsad a imunit podle mezinárodního práva, a ve lhůtě stanovené
policií doložit, že splňuje podmínky pobytu na území; občan Evropské unie je povinen
prokázat totožnost předložením cestovního dokladu nebo jiného dokladu prokazujícího
totožnost, včetně občanství některého z jiných členských států Evropské unie, anebo
předložením průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie pobytu; rodinný
příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, je povinen
prokázat totožnost předložením cestovního dokladu nebo pobytové dokladu, pobytové
karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k pobytu
pro cizince anebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, nemá-li tento doklad nebo průkaz,
může totožnost prokázat jiným dokladem, současně však musí prokázat, že je rodinným
příslušníkem občana Evropské unie,
e) hlásit změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu, změnu údajů
v dokladu vydaném podle tohoto zákona; změnu je cizinec povinen ohlásit orgánu, který mu
vydal doklad opravňující k pobytu na území, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy změna
nastala, a jde-li o občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, ve lhůtě do 15
pracovních dnů,
f) chránit doklady vydané podle tohoto zákona před ztrátou, odcizením, poškozením nebo
zneužitím a dbát, aby obsahovaly pravdivé údaje,
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g) při změně podoby bez zbytečného odkladu požádat o vydání nového dokladu obsahujícího
fotografii,
h) odevzdat bez zbytečného odkladu doklad vydaný podle tohoto zákona, který je neplatný
nebo zaplněný úředními záznamy, a to i po zániku oprávnění k trvalému pobytu nebo zániku
platnosti povolení k trvalému pobytu; doklad je cizinec povinen odevzdat orgánu, který mu
tento doklad vydal,
i) odevzdat nejpozději 3 dny před ukončením pobytu na území doklad vydaný podle tohoto
zákona, s výjimkou víza a cestovního průkazu totožnosti, byl-li vydán za účelem
vycestování z území; doklad je cizinec povinen odevzdat orgánu, který mu tento doklad
vydal,
j) ohlásit ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení dokladu vydaného podle tohoto zákona do 3
pracovních dnů ode dne, kdy tato událost nastala; nastala-li tato událost na území, ohlásí ji
cizinec orgánu, který mu tento doklad vydal, nastala-li tato událost v zahraničí, ohlásí ji
cizinec zastupitelskému úřadu; obdobně je cizinec povinen ohlásit nález nebo získání
dokladu, jehož ztrátu nebo odcizení dříve ohlásil,
k) strpět snímání daktyloskopických otisků a pořizování obrazových záznamů prováděné
podle tohoto zákona v souvislosti s prohlášením víza za neplatné, řízením o povinnosti
opustit území, řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, zajištěním za účelem
správního vyhoštění, zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících z mezinárodní
smlouvy nebo z přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství
a na požádání strpět snímání daktyloskopických otisků a pořizování obrazových záznamů
při podání žádosti o udělení víza a při ověřování totožnosti držitele víza,
l) podrobit se v případech, kdy to odůvodňuje jeho zdravotní stav, lékařskému vyšetření
a dalším opatřením k omezení vzniku a šíření přenosných onemocnění,
m) neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu podle § 108 odst. 1
písm. a), b), c), g) nebo h),
n) pobývat na území pouze s platným cestovním dokladem a vízem, pokud tento zákon
nestanoví jinak,
o) na požádání policie prokázat zajištění prostředků k pobytu; to neplatí, jde-li o občana
Evropské unie1b), jeho rodinného příslušníka nebo o cizince, který na území pobývá
na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany,
p) v případě, že na území ponechá cizince mladšího 15 let, jehož je zákonným zástupcem,
požádat příslušný orgán policie nebo poskytovatele zdravotních služeb o vydání potvrzení
podle § 92, a toto potvrzení předložit při vycestování z území při hraniční kontrole,
r) předložit při pobytové kontrole doklad o cestovním zdravotním pojištění podle § 180i nebo
§ 180j; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,
s) na požádání policie nebo ministerstva, je-li držitelem oprávnění k pobytu vydaného
za účelem podnikání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování,
prokázat provozování živnosti nebo výkon jiné podnikatelské činnosti podle zvláštního
právního předpisu,
t) strpět aktuální pořízení biometrických údajů zvláštním technickým zařízením za účelem
ověření pravosti průkazu o povolení k pobytu nebo ověření totožnosti,
u) zajistit plnění povinností podle tohoto zákona vztahujících se k osobě cizince mladšího
15 let, jehož je zákonným zástupcem, který mu byl svěřen do péče nebo nad kterým mu byl
po dobu jeho pobytu na území svěřen dohled, a dále zajistit, aby cizinec mladší 15 let, jehož
je zákonným zástupcem, který mu byl svěřen do péče nebo nad kterým mu byl po dobu jeho
pobytu na území svěřen dohled, pobýval na území oprávněně.
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§ 104
Povinnost dopravce
(1) Letecký dopravce nesmí z území státu, který není smluvním státem, na území
dopravit cizince, který nemá cestovní doklad nebo vízum, je-li vzhledem k účelu a cíli cesty
potřebné nebo je-li podmínkou pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území.
(2) Provozovatel vodní dopravy a provozovatel na pravidelných autobusových linkách
nesmí z území státu, který není smluvním státem, na území dopravit cizince, který nemá
cestovní doklad nebo vízum, je-li vzhledem k účelu a cíli cesty potřebné.
(3) Dopravce15a) je povinen na základě pokynu policie zajistit v souladu s přímo
použitelným právním předpisem Evropských společenství15b) dopravu cizince do zahraničí,
pokud byl cizinci odepřen vstup na území. Povinnost dopravit cizince do zahraničí se dále
vztahuje na leteckého dopravce, který cizince
a) dopravil na území, jestliže cizinec nepředloží cestovní doklad nebo letištní průjezdní
vízum, je-li podmínkou pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území,
b) dopravil na území a tento nebo jiný dopravce ho odmítl dopravit do cílového státu, nebo
c) přepravoval přes území, pokud byl cizinci odepřen vstup na území jiného státu.
Dopravu do zahraničí je dopravce povinen zajistit nejpozději ve lhůtě do 48 hodin
od obdržení pokynu policie, jde-li o provozovatele vodní nebo pozemní dopravy, nebo
ve lhůtě do 7 dnů, jde-li o leteckého dopravce; běh lhůty se staví po dobu řízení o udělení
mezinárodní ochrany podle zvláštního právního předpisu2) nebo po dobu pobytu cizince
u poskytovatele zdravotních služeb podle § 10.
(4) Letecký dopravce, který cizince na území dopravil, je dále povinen na základě
pokynu policie zajistit dopravu cizince do zahraničí,
a) byla-li cizinci zrušena platnost letištního průjezdního víza a cizinec odmítá pokračovat
v cestě do jiného státu, nebo
b) jde-li o cizince pobývajícího v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, který odmítá
pokračovat v cestě do jiného státu a jsou zjištěny důvody uvedené v § 9 odst. 1 písm. f), g),
h) nebo i).
(5) Dopravce je povinen nést náklady15c) spojené s pobytem cizince na území nebo
v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území do doby, než bude v souladu s přímo
použitelným právním předpisem Evropských společenství15b) dopraven do zahraničí.
(6) Povinnosti dopravce uvedené v odstavcích 1 a 3 až 5 se vztahují rovněž na velitele
letadla na vnějším letu3b) jiném než prováděném provozovatelem obchodní letecké dopravy.
§ 105
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice
(1) Soud, který pravomocně rozhodl
a) o odsouzení cizince,
15a)
15b)
15c)

Článek 2 bod 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006.
Příloha V, část A odstavec 3 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006.
Článek 3 Směrnice Rady 2001/51/ES ze dne 28. června 2001, kterou se doplňuje článek 26 úmluvy k provedení Schengenské dohody
ze dne 14. června 1985.

109

b) o omezení svéprávnosti cizince,
c) o prohlášení cizince za mrtvého nebo nezvěstného,
d) o rozvodu, zrušení registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“) nebo neplatnosti
či neexistenci manželství nebo partnerství v případech, kdy účastníkem řízení je cizinec,
e) o ustanovení poručníka nezletilému cizinci, kdy poručníkem nebo manželem poručníka je
cizinec, nebo
f) o svěření nezletilého cizince do náhradní rodinné péče cizinci s oprávněním k pobytu
na území nebo jeho manželu,
informuje o této skutečnosti útvar policie příslušný podle místa hlášeného pobytu cizince;
v případě pochybností při určení příslušného útvaru policie informuje soud útvar policie
příslušný podle sídla soudu.
(2) Ústav pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice nebo věznice informuje
neprodleně útvar policie místně příslušný podle sídla ústavu pro výkon zabezpečovací
detence, vazební věznice nebo věznice o rozhodnutí o propuštění cizince ze zabezpečovací
detence, z vazby nebo o ukončení výkonu trestu odnětí svobody cizince.
(3) Policie informace obdržené podle odstavce 1 nebo 2 neprodleně postoupí
ministerstvu, týkají-li se cizince, kterému bylo uděleno dlouhodobé vízum nebo byl povolen
dlouhodobý nebo trvalý pobyt, nebo občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka.
§ 106
Povinnosti orgánů státní správy
(1) Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu
jsou povinny neprodleně písemně oznámit ministerstvu
a) nenastoupení cizince na pracovní místo uvedené v povolení k zaměstnání nebo na pracovní
místo obsaditelné držitelem zaměstnanecké karty anebo určené pro držitele modré karty,
b) ukončení zaměstnání cizince před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení
k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta; v případě, že zaměstnání bylo
ukončeno výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce
nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce,
i důvod ukončení zaměstnání,
a dále jsou povinny neprodleně zaslat ministerstvu kopii rozhodnutí o udělení, neudělení,
prodloužení, neprodloužení nebo odejmutí povolení k zaměstnání.
(2) Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí ministerstvu přerušení,
pozastavení, zánik anebo zrušení živnostenského oprávnění cizince, kterému bylo uděleno
dlouhodobé vízum nebo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu.
(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a pověřené obecní úřady jsou povinny
neprodleně písemně oznámit ministerstvu, že se občan Evropské unie nebo jeho rodinný
příslušník přechodně pobývající na území stal neodůvodnitelnou zátěží systému pomoci
v hmotné nouzi nebo že držitel modré karty podal žádost o příspěvek na živobytí, doplatek
na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc. Úřad práce České republiky – krajské
pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu jsou povinny neprodleně písemně oznámit
ministerstvu, že se občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník přechodně pobývající
na území stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením.
(4) Orgán pomoci v hmotné nouzi9o) je povinen neprodleně písemně oznámit
ministerstvu, že úhrnný měsíční příjem rezidenta jiného členského státu Evropské unie nebo
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jeho rodinného příslušníka, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, a společně
s ním posuzovaných osob [§ 42c odst. 3 písm. c)], nedosahuje částky živobytí společně
posuzovaných osob.
(5) Je-li cizinci vydána zaměstnanecká karta, jsou Úřad práce České republiky –
generální ředitelství, případně další úřady, povinny neprodleně hlásit ministerstvu skutečnosti,
které jsou jim známy a mohou být důvodem pro zrušení platnosti zaměstnanecké karty.
(6) Příslušný uznávací orgán podle zvláštního právního předpisu35) informuje
ministerstvo o rozhodnutí vydaném v řízení o uznání odborné kvalifikace týkající se držitele
zaměstnanecké karty nebo modré karty.
(7) Soud, který je určený k vedení obchodního rejstříku, nebo správní orgán, který je
příslušný k vedení rejstříku, seznamu nebo evidence podnikajících fyzických osob podle
zvláštního právního předpisu30), neprodleně písemně oznámí ministerstvu změnu nebo výmaz
zápisu cizince v tomto rejstříku, seznamu nebo evidenci; to neplatí, jde-li o občana Evropské
unie.
(8) Okresní správa sociálního zabezpečení neprodleně písemně oznámí ministerstvu,
že cizinec ohlásil přerušení nebo ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti; to neplatí,
jde-li o občana Evropské unie.
(9) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce neprodleně písemně
oznámí ministerstvu zaměstnání cizince bez povolení k pobytu, bez povolení k zaměstnání,
je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou
nebo modrou kartou; tuto skutečnost oznámí Státní úřad inspekce práce a oblastní
inspektoráty práce neprodleně též odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie
příslušnému podle místa zaměstnání cizince.
§ 107
Povinnosti jiných osob
(1) Kdo nalezne či jinak získá cestovní doklad uvedený v § 108 odst. 1, průkaz
o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území, průkaz o povolení k trvalému
pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení
k trvalému pobytu občana Evropské unie pobytu pro cizince, je povinen je neprodleně
odevzdat policii.
(2) Kdo zajišťuje ubytování cizince, je povinen na jeho žádost vydat doklad o zajištění
ubytování s uvedením doby, po kterou je ubytování zajištěno.
(3) Zvoucí osoba je povinna uhradit majetkovou i nemajetkovou újmu, která vznikne
státu nedodržením závazků uvedených v pozvání ověřeném policií.
(4) Ten, kdo se zavázal podle § 15, je povinen neprodleně oznámit odstoupení
od svého závazku policii. Od závazku podle § 15 nelze odstoupit v průběhu pobytu
pozvaného cizince na území.
(5) Vysoká škola nebo vyšší odborná škola je povinna neprodleně písemně oznámit
ministerstvu nezahájení, přerušení nebo ukončení studia držitele víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem studia nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia.
(6) Výzkumná organizace, která s cizincem uzavřela dohodu o hostování9j),
neprodleně písemně oznámí ministerstvu ukončení platnosti této dohody nebo sdělí
skutečnosti, které brání dalšímu pokračování dohody o hostování.
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(7) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neprodleně písemně oznámí
ministerstvu vyřazení výzkumné organizace ze seznamu výzkumných organizací schválených
pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí vedeného podle zvláštního právního
předpisu9j).
(8) Fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnala cizince a pracovní poměr byl
skončen z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo dohodou
z týchž důvodů nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce před uplynutím doby,
na kterou bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta
a z tohoto důvodu mu byla nebo má být zrušena platnost oprávnění k pobytu vydaného
za účelem zaměstnání, je povinna uhradit náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb
cizinci v období od skončení pracovního poměru do vycestování cizince z území, nejdéle však
po dobu, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá
karta; to neplatí pokud úhrada těchto nákladů je zajištěna jiným způsobem.
(9) Fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnala držitele zaměstnanecké karty nebo
modré karty, je povinna ministerstvu neprodleně písemně oznámit předpokládanou změnu
pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty nebo modré karty.
(10) Zaměstnavatel, který zajišťuje nebo zprostředkovává ubytování cizinci,
kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo
krátkodobé vízum za tímto účelem, je povinen
a) zajistit, aby ubytování splňovalo podmínky uvedené v § 100 písm. d) a výše úplaty
za ubytování nebyla nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo
odměny cizince a s úrovní ubytování; pro účely úhrady úplaty za ubytování cizincem
není zaměstnavatel oprávněn provést srážky z příjmu tohoto cizince podle § 146
písm. b) zákoníku práce a
b) zajistit cizinci vystavení dokladu o zajištění ubytování podle § 32 odst. 3.
(11) Pokud je cizinci zrušena platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání nebo krátkodobého víza za tímto účelem pouze v důsledku
porušení povinnosti zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen cizinci nahradit škodu,
která mu tím vznikla, zejména ušlou mzdu, plat nebo odměnu, na něž by měl nárok,
pokud by mu nebyla zrušena platnost víza, náklady spojené s přicestováním cizince
na území a náklady spojené s vycestováním cizince do státu, jehož je občanem, nebo
v případě, že je osobou bez státního občanství, do státu jeho posledního trvalého
bydliště, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a správní poplatek
za přijetí žádosti.
(12) Obchodní korporace, v níž nebo do níž byl převeden cizinec, který je
držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie, je povinna ministerstvu oznámit změnu podmínek, na základě kterých
byla cizinci tato karta vydána, ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.
(13) Obchodní korporace, v níž nebo do níž byl převeden cizinec, který je
držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, a který hodlá na základě
převedení pobývat a pracovat na území jiného členského státu Evropské unie, je
povinna tento úmysl cizince oznámit ministerstvu a příslušným orgánům jiného
členského státu Evropské unie.
(1014) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen nejméně 24 hodin předem
informovat policii o ukončení pobytu cizince ve zdravotnickém zařízení podle § 10 a § 126b.
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(1115) Zákonný zástupce cizince mladšího 15 let, popřípadě osoba, které byl cizinec
mladší 15 let svěřen do péče nebo které byl nad cizincem mladším 15 let po dobu jeho pobytu
na území svěřen dohled, je povinen zajistit plnění povinností podle tohoto zákona vztahujících
se k osobě cizince mladšího 15 let a dále zajistit, aby cizinec mladší 15 let pobýval na území
oprávněně.
HLAVA IX
CESTOVNÍ DOKLAD
§ 108
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(1) Za cestovní doklad se pro účely tohoto zákona považuje
veřejná listina, která je jako cestovní doklad uznaná Českou republikou,
veřejná listina, která splňuje podmínky podle odstavce 2,
průkaz totožnosti občana Evropské unie1b),
cizinecký pas s územní platností do všech států světa,
cestovní průkaz totožnosti, nebo
cestovní doklad vydaný Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy,
náhradní cestovní doklad Evropské unie15e),
seznam žáků cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie7b), obsahuje-li
1. fotografie žáků, kteří nejsou schopni se prokázat průkazem totožnosti obsahujícím
fotografii,
2. potvrzení členského státu Evropské unie, ve kterém má žák místo bydliště, že žák je
oprávněn se do tohoto státu vrátit, a za předpokladu, že členský stát Evropské unie,
ve kterém má žák místo bydliště, oznámil České republice, že má seznam žáků
uznávat jako cestovní doklad.

(2) Za cestovní doklad podle odstavce 1 písm. b) lze pro účely tohoto zákona uznat
veřejnou listinu vydanou cizím státem za účelem cestování do zahraničí, pokud z hlediska
jejího provedení a jazyka, v němž jsou uvedeny údaje, odpovídá mezinárodním zvyklostem,
její územní platnost zahrnuje území a lze z ní zjistit
a) údaje o státním občanství cizince,
b) údaje o jeho totožnosti,
c) fotografii držitele,
d) údaj o době platnosti.
(3) Cestovní doklad podle odstavce 1 písm. a) a b) pro účely udělení dlouhodobého
víza nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti
musí být delší nejméně o 3 měsíce než je doba platnosti dlouhodobého víza; to neplatí, jde-li
o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území.
§ 109
(1) Cizinecký pas, cestovní průkaz totožnosti a cestovní doklad podle § 108 odst. 1
písm. f) se vydává na žádost cizince, pokud není dále stanoveno jinak.

15e)

Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 25. června 1996 o zavedení náhradního cestovního dokladu
(96/409/SZBP).
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(2) Cizinci, který pozbude v zahraničí některý z dokladů uvedených v odstavci 1, vydá
na jeho žádost zastupitelský úřad cestovní průkaz totožnosti k cestě do České republiky;
podmínkou vydání je souhlas orgánu, který doklad vydal.
(3) Cestovní doklady uvedené v odstavci 1 jsou veřejné listiny.
§ 110
zrušen
§ 111
(1) V žádosti o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo
cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f) cizinec uvede své příjmení, jméno, ostatní
jména, pohlaví, rodné číslo, bylo-li cizinci přiděleno, den, měsíc, rok narození, místo a stát
narození, státní občanství a místo, kde je hlášen k pobytu na území. K žádosti o vydání
cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f) dále
připojí fotografie.
(2) V cizineckém pasu, cestovním průkazu totožnosti nebo v cestovním dokladu podle
§ 108 odst. 1 písm. f) lze uvést všechny údaje uvedené v odstavci 1 a opatřit jej fotografií
cizince žádajícího o vydání tohoto dokladu. Cizinecký pas vydaný podle § 113 odst. 1 a 2
bude dále opatřen nosičem dat s biometrickými údaji, jimiž jsou údaje o zobrazení obličeje
a údaje o otiscích prstů.
§ 112
zrušen
§ 113
Cizinecký pas
(1) Cizinecký pas je opatřen nosičem dat s biometrickými údaji a vydává se s územní
platností do všech států světa a s dobou platnosti na 10 let, cizincům mladším 15 let s dobou
platnosti na 5 let. Jde-li o vydání cizineckého pasu z důvodu uvedeného v odstavci 7 6 písm.
a) a pokud překážka na vůli cizince nezávislá, pro niž si nemůže opatřit cestovní doklad je
pouze dočasné povahy, vydává se cizinecký pas s dobou platnosti na 1 rok; jde-li o cizince
požívajícího doplňkové ochrany, vydává se s dobou platnosti odpovídající platnosti průkazu
o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany podle zvláštního právního
předpisu2), a jde-li o cizince požívajícího dočasné ochrany, vydává se s dobou platnosti
odpovídající platnosti průkazu cizince požívajícího dočasné ochrany podle zvláštního
právního předpisu3a). Cizinecký pas se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti.
Cizinci se na jeho žádost ověří správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném
cizineckém pasu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a správnost v něm
zpracovávaných biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost v něm zpracovaných
biometrických údajů se ověřuje pomocí technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně
zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat
cizineckého pasu. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě
zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění
nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cizineckém pasu, má cizinec právo na vydání
nového cizineckého pasu.
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(2) Cizinci mladšímu 12 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských
společenství15f) nestanoví odlišnou věkovou hranici, nebo cizinci, u něhož není možné
z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů
rukou, pořídit otisky prstů rukou, se vydá cizinecký pas s nosičem dat, v němž jsou
z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. V nosiči dat je v tomto
případě uveden údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů rukou cizince. Cizinecký pas se
vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti a platí pro něj doba platnosti uvedená
v odstavci 1.
(3) Cizinecký pas vydávaný podle odstavce 1 nebo 2 obsahuje strojově čitelnou zónu.
Do strojově čitelné zóny se údaje zapisují v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího
státu, příjmení, jméno, popřípadě jména cizince, číslo cizineckého pasu, státní občanství,
datum narození, pohlaví, doba platnosti cizineckého pasu, rodné číslo a kontrolní číslice, které
jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně.
(4) Platnost cizineckého pasu nelze prodloužit. Cizinecký pas ztrácí platnost dnem
právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu nebo dnem zániku
oprávnění k trvalému pobytu podle § 87 anebo odejmutím nebo zánikem oprávnění k pobytu
za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu3a).
Cizinecký pas dále ztrácí platnost dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí doplňkové
ochrany nebo rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí o odnětí doplňkové ochrany nebo
o kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu o žalobě proti rozhodnutí o odnětí
doplňkové ochrany nebo dnem zániku doplňkové ochrany podle zvláštního právního
předpisu2).
(5) Údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji (odstavec 1) nelze
zpracovávat jiným způsobem, než jaký stanoví zákon.
(6) Cizinecký pas vydá ministerstvo na žádost cizince
a) který pobývá na území na základě povolení k trvalému pobytu, nemá platný cestovní
doklad a doloží, že si jej nemůže nezávisle na své vůli opatřit,
b) který je oprávněn k trvalému pobytu podle § 87, pokud nemá platný cestovní doklad,
c) požívajícího dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu3a), který není držitelem
cestovního dokladu,
d) jemuž byla udělena doplňková ochrana podle zvláštního právního předpisu2), který nemá
platný cestovní doklad.
(7) Držitel cizineckého pasu je oprávněn u kteréhokoliv orgánu příslušného k vydání
tohoto pasu nebo u zastupitelského úřadu požádat o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti
v něm zpracovaných biometrických údajů. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat
s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů,
nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cizineckém pase, má
cizinec právo na vydání nového cizineckého pasu; vydání nového cizineckého pasu v tomto
případě podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat
s biometrickými údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že
mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.
(8) Biometrické údaje lze použít výlučně pro ověřování pravosti cizineckého pasu
a ověření totožnosti cizince pomocí osobních údajů zapsaných v cizineckém pasu, popřípadě
15f)

Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnost a biometrické prvky v cestovních pasech
a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, v platném znění.
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porovnání biometrických údajů (odstavec 1) zpracovaných v nosiči dat prostřednictvím
technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů
cizince s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cizineckého pasu.
§ 114
Cestovní průkaz totožnosti
(1) Cestovní průkaz totožnosti k vycestování vydá policie na žádost cizince
a) který nemá platný cestovní doklad a nemůže si z důvodů nezávislých na jeho vůli opatřit
cestovní doklad jiným způsobem, nebo
b) mladšímu 15 let, který je hospitalizován a jehož zákonný zástupce vycestoval z území
a podepsal čestné prohlášení podle § 92 písm. b).
(2) Cizinci podle odstavce 1 vydá policie cestovní průkaz totožnosti s dobou platnosti
nejdéle na 180 dnů a s územní platností do všech států světa.
(3) Policie vydá cestovní průkaz totožnosti cizinci, který pobývá na území bez
platného cestovního dokladu, po prohlášení krátkodobého víza za neplatné.
(4) Cestovní průkaz totožnosti k vycestování vydá policie rovněž cizinci, o jehož
vyhoštění bylo pravomocně rozhodnuto a který nemá jiný cestovní doklad.
(5) Cestovní průkaz totožnosti k vycestování vydá ministerstvo na žádost cizince,
a) který nemá platný cestovní doklad a nemůže si z důvodů nezávislých na jeho vůli opatřit
cestovní doklad jiným způsobem, byl-li mu na území povolen dlouhodobý pobyt,
b) kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle
§ 33 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území podle zvláštního právního předpisu2), pokud pobývá na území bez platného
cestovního dokladu, nebo
c) kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území
z důvodů podle § 33 odst. 1 písm. a) nebo b), pokud pobývá na území bez platného
cestovního dokladu.
Cizinci podle písmene a) se cestovní průkaz totožnosti vydá s dobou platnosti nejdéle
na 180 dnů a s územní platností do všech států světa; cizinci podle písmene b) a c) s dobou
platnosti nejdéle na 365 dnů a s územní platností do všech států světa.
(6) Ministerstvo vydá cestovní průkaz totožnosti cizinci, který pobývá na území
bez platného cestovního dokladu, po
a) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů,
b) udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle § 33 odst. 3;
doba platnosti tohoto průkazu se stanoví podle doby platnosti uděleného víza,
c) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu,
d) ukončení poskytování ochrany na území podle zvláštního právního předpisu 2), 3a),
e) zániku oprávnění k trvalému pobytu (§ 87),
f) vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území z důvodů
podle § 33 odst. 3; doba platnosti tohoto průkazu se stanoví podle doby platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu, nebo
g) vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, pokud si nemůže
z důvodů nezávislých na jeho vůli opatřit cestovní doklad jiným způsobem; cestovní průkaz
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totožnosti se vydá s územní platností do všech států světa a dobou platnosti shodnou s dobou
platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území., nebo
h) skončení jeho platnosti, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, který je
držitelem pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie a z důvodů
na jeho vůli nezávislých si nemůže opatřit cestovní doklad jiným způsobem.
(7) Zastupitelský úřad na pokyn ministerstva vydá cestovní průkaz totožnosti cizinci,
kterému bylo uděleno dlouhodobé vízum a je
a) manželem azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany, jehož manželství
s azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany vzniklo před vstupem na území,
nebo
b) nezletilým dítětem azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany anebo nezletilým
dítětem manžela azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany,
pokud tento cizinec nemá platný cestovní doklad a nemůže si ho z důvodů na jeho vůli
nezávislých opatřit nebo mu hrozí důvodné nebezpečí vážné újmy39) při použití cestovního
dokladu, jehož je držitelem.
§ 115
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo
cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f)
(1) Cizinecký pas, cestovní průkaz totožnosti nebo cestovní doklad podle § 108 odst. 1
písm. f) se cizinci nevydá nebo vydaný doklad odejme, jestliže pominuly důvody pro jeho
vydání.
(2) Cizinecký pas, cestovní průkaz totožnosti nebo cestovní doklad podle § 108 odst. 1
písm. f) se nevydá nebo vydaný doklad odejme, pokud jde o cizince, proti kterému
a) je nařízen výkon rozhodnutí pro neplnění vyživovací povinnosti nebo peněžitých závazků,
nebo
b) je vedeno trestní stíhání nebo který nevykonal trest odnětí svobody uložený soudem,
jestliže mu trest nebyl prominut nebo výkon trestu nebyl promlčen,
za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo
rodinného života cizince.
(3) Cizinecký pas se nevydá z důvodu podle § 113 odst. 6 písm. d), je-li
a) důvodné nebezpečí, že by tím mohla být ohrožena bezpečnost České republiky anebo
závažným způsobem narušen veřejný pořádek, nebo
b) cizinec zařazen do informačního systému smluvních států.
§ 115a
Náhradní cestovní doklad Evropské unie
(1) Náhradní cestovní doklad Evropské unie15e) vydá zastupitelský úřad na žádost
občana Evropské unie1b), jehož cestovní doklad byl ztracen, odcizen, zničen, popřípadě není
dočasně k dispozici, jestliže stát, jehož je žadatel občanem, nemá na území státu, kde se občan
nachází, stálé diplomatické nebo konzulární zastoupení, není v něm zastoupen jinak, anebo
39)

§ 14a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
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jeho zastoupení není dosažitelné. Podmínkou pro vydání náhradního cestovního dokladu
Evropské unie je, aby stát, jehož je žadatel občanem, s tím vyslovil souhlas.
(2) Náhradní cestovní doklad Evropské unie lze vydat pro jedinou cestu do členského
státu Evropské unie, jehož je žadatel občanem nebo ve kterém má trvalé bydliště, anebo
ve výjimečném případě do jiného státu.
(3) V žádosti o vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie uvede žadatel
své jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, tělesnou výšku, datum, místo a stát narození,
státní občanství, adresu místa trvalého bydliště, kontaktní adresu a odůvodnění žádosti.
K žádosti dále předloží jemu dostupné dokumenty, prokazující totožnost a státní občanství,
uvede stát, do něhož hodlá cestovat, a připojí fotografie.
(4) Náhradní cestovní doklad Evropské unie vydá zastupitelský úřad s dobou platnosti
přiměřenou době nezbytně nutné k uskutečnění cesty, pro niž se náhradní cestovní doklad
Evropské unie vydává.
(5) Kopii vydaného náhradního cestovního dokladu Evropské unie zašle zastupitelský
úřad příslušnému orgánu státu Evropské unie, jehož je žadatel občanem.
§ 116
Neplatnost cestovního dokladu
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cestovní doklad se pro účely tohoto zákona považuje za neplatný, jestliže
uplynula doba platnosti v něm uvedená,
byl poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné,
je porušena jeho celistvost,
obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny,
fotografie v dokladu neodpovídá skutečné podobě držitele, nebo
držitel tohoto dokladu zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.
§ 117
Zadržení cestovního dokladu

(1) Policie zadrží při hraniční kontrole nebo pobytové kontrole
a) cestovní doklad, pokud nebyl vydán na jméno kontrolovaného cizince a
1. cizinec se tímto dokladem prokazuje jako vlastním, nebo
2. cizinec hodnověrně nezdůvodní, proč má takový cestovní doklad v držení,
b) cestovní doklad podle § 108 odst. 1 písm. d), e) nebo f), pokud jej lze považovat
za neplatný podle tohoto zákona,
c) cestovní doklad podle § 108 odst. 1 písm. a), b), c), g) nebo h), pokud je orgánem státu,
který jej vydal, prohlášen za neplatný nebo odcizený.
(2) Bylo-li rozhodnuto nebo lze-li důvodně očekávat, že bude rozhodnuto o odnětí
cestovního dokladu, může tento cestovní doklad zadržet orgán činný v trestním řízení.
(3) Při plnění úkolů podle tohoto zákona je z důvodů uvedených v odstavci 1
oprávněno zadržet cestovní doklad též ministerstvo.
(4) Policie vydá držiteli cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. d), e) nebo f)
potvrzení o zadržení cestovního dokladu a zadržený cestovní doklad bez zbytečného odkladu
předá
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a) útvaru policie příslušnému podle místa pobytu držitele na území,
b) ministerstvu, jde-li o cizinecký pas nebo cestovní průkaz totožnosti vydaný
ministerstvem,
s uvedením důvodů jeho zadržení.
(5) Ministerstvo vydá držiteli cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. d), e) nebo
f) potvrzení o zadržení cestovního dokladu a nejde-li o cizinecký pas nebo cestovní průkaz
totožnosti vydaný ministerstvem, předá zadržený cestovní doklad bez zbytečného odkladu
útvaru policie příslušnému podle místa pobytu jeho držitele na území s uvedením důvodů jeho
zadržení.
(6) Útvar policie nebo ministerstvo rozhodne o odnětí zadrženého cestovního dokladu
nebo o jeho vrácení do 15 dnů od obdržení zadrženého dokladu podle odstavce 4 nebo 5.
V případě zadržení cestovního dokladu podle odstavce 1 písm. b) doklad po 60 dnech ode dne
předání zničí, pokud tento doklad není důkazním prostředkem v trestním řízení.
(7) Policie nebo ministerstvo vydá držiteli cestovního dokladu podle § 108 odst. 1
písm. a), b), c), g) nebo h) potvrzení o zadržení cestovního dokladu a zadržený cestovní
doklad bez zbytečného odkladu předá Ministerstvu zahraničních věcí, pokud nejde o doklad
padělaný, pozměněný nebo o doklad, který je důkazním prostředkem v trestním řízení.
HLAVA IXa
PRŮKAZ O POVOLENÍ K POBYTU
§ 117a
Průkaz o povolení k pobytu
(1) Průkaz o povolení k pobytu je veřejnou listinou, vydávanou cizincům s povoleným
dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území.
(2) Průkaz o povolení k pobytu se vydává jako samostatný doklad obsahující nosič dat
s biometrickými údaji, jimiž jsou údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů. Cizinci
mladšímu 6 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských společenství40) nestanoví
odlišnou věkovou hranici, nebo cizinci, u něhož není možné pořídit otisky prstů rukou
z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů
rukou, se vydá průkaz o povolení k pobytu, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány
pouze údaje o zobrazení obličeje. V nosiči dat je v tomto případě uveden údaj, že nosič dat
neobsahuje otisky prstů rukou cizince.
(3) Průkaz o povolení k pobytu obsahuje údaje stanovené přímo použitelným právním
předpisem Evropských společenství40) a dále
a) v případě povolení k dlouhodobému pobytu
1. druh a účel pobytu,
2. rodné číslo,
3. místo hlášeného pobytu na území,
4. záznam o omezení svéprávnosti,
5. záznam podle § 117b odst. 4,
6. záznam podle § 42i odst. 7,
7. záznam podle § 117b odst.1,
40)

Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní
příslušníky třetích zemí, ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008.
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8. digitální zpracování podpisu cizince,
9. záznam podle § 117b odst. 5,
b) v případě povolení k trvalému pobytu
1. druh pobytu,
2. rodné číslo,
3. místo hlášeného pobytu na území,
4. záznam o omezení svéprávnosti,
5. záznam podle § 84,
6. záznam podle § 117b odst.1,
7. záznam podle § 117b odst. 2,
8. digitální zpracování podpisu cizince.
(4) Ministerstvo pořídí biometrické údaje cizince a jeho podpis, určený k dalšímu
digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko
překonatelná překážka. Současně zpracuje s využitím údajů, které jsou o cizinci vedené
v informačním systému cizinců, protokol, který obsahuje údaje nezbytné pro vydání průkazu
o povolení k pobytu.
(5) Ministerstvo před předáním průkazu o povolení k pobytu prověří jedinečnost
vazby mezi cizincem a vydaným průkazem, a to s využitím biometrických údajů
zpracovaných v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu.
(6) Při předání průkazu o povolení k pobytu ministerstvo cizince prokazatelně poučí
o podmínkách užívání průkazu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zneužití. Při předání
průkazu o povolení k pobytu ministerstvo ověří správnost osobních údajů uvedených
ve vydávaném průkazu o povolení k pobytu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji
a správnost v něm zpracovávaných biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost
v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje pomocí technického zařízení
umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými
údaji zpracovanými v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu. V případě zjištění
nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm
zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů,
zpracovaných v průkazu o povolení k pobytu, se cizinci vydá nový průkaz o povolení k
pobytu.
(7) Držitel průkazu o povolení k pobytu je oprávněn požádat ministerstvo o ověření
funkčnosti nosiče dat. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji se
cizinci vydá nový průkaz o povolení k pobytu; vydání nového průkazu v tomto případě
podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými
údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit
poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.
(8) Biometrické údaje lze využívat výlučně pro ověřování pravosti průkazu o povolení
k pobytu a ověření totožnosti cizince, a to porovnáním biometrických údajů zpracovaných
v nosiči dat s údaji vedenými v informačním systému cizinců nebo porovnáním
biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat s aktuálně zobrazenými biometrickými údaji
cizince, pořízenými v průběhu prokazování totožnosti s pomocí technického zařízení. Pokud
cizinec nemůže pro účely ověření totožnosti předložit průkaz o povolení k pobytu, jehož je
držitelem, popřípadě pokud nosič dat s biometrickými údaji v průkazu o povolení k pobytu
není funkční, provede se ověření totožnosti cizince pořízením otisků prstů cizince a jejich
porovnáním s biometrickými údaji vedenými pro tyto účely v informačním systému cizinců.
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§ 117b
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu
(1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení cizince se v průkazu o povolení k pobytu
uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním dokladu. Pokud byl cizinci vydán
matričním úřadem České republiky rodný nebo oddací list matriční doklad znějící na jméno,
popřípadě jména, a příjmení v jiném tvaru, vyznačí ministerstvo tuto skutečnost formou
záznamu v průkazu o povolení k pobytu včetně uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení ve
tvaru uvedeném v rodném a oddacím listu matričním dokladu.
(2) V průkazu o povolení k pobytu ministerstvo vyznačí záznam „BÝVALÝ
DRŽITEL MODRÉ KARTY EU“, pokud žadatel o povolení trvalého pobytu byl držitelem
modré karty, který pro vydání tohoto povolení splňuje podmínky podle § 68 a 83.
(3) Údaj o omezení svéprávnosti cizince se vyznačí do průkazu o povolení k pobytu
po nabytí právní moci rozhodnutí soudu.
(4) Ministerstvo vyznačí do průkazu o povolení k pobytu údaj o přístupu na trh práce;
to neplatí, jde-li o držitele modré karty, povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného
členského státu Evropské unie nebo povolení k trvalému pobytu.
(5) Ministerstvo v kartě vnitropodnikově převedeného zaměstnance v rubrice
druh povolení vyznačí záznam „ICT“. Ministerstvo v kartě vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie v rubrice druh povolení
vyznačí záznam „mobile ICT“.
§ 117c
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu
(1) Průkaz o povolení k pobytu cizince s povoleným dlouhodobým pobytem se vydává
na dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44 odst. 4 až 7 nebo § 44a odst. 1
a 2.
(2) Průkaz o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem se vydává
s dobou platnosti 10 let, a jde-li o cizince mladšího 15 let, s dobou platnosti 5 let.
§ 117d
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým
pobytem
(1) Dobu platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem
lze prodloužit, a to i opakovaně, o 10 let, a jde-li o cizince mladšího 15 let, o 5 let.
(2) Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu je
cizinec povinen podat nejpozději před uplynutím platnosti průkazu, nejdříve však 90 dnů před
uplynutím jeho platnosti; v odůvodněných případech může žádost podat i dříve. Důvody
dřívějšího podání žádosti je cizinec povinen ministerstvu sdělit nejpozději při podání žádosti.
(3) V případě, že podání žádosti ve lhůtě podle odstavce 2 zabrání důvody na vůli
cizince nezávislé, je cizinec povinen tuto žádost podat do 3 pracovních dnů po zániku těchto
důvodů.
(4) K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu je cizinec
povinen předložit cestovní doklad.
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(5) Dobu platnosti průkazu o povolení k pobytu ministerstvo neprodlouží, shledá-li
důvod pro zrušení povolení k trvalému pobytu podle § 77.
(65) Splňuje-li cizinec podmínky pro prodloužení platnosti průkazu o povolení
k pobytu, je povinen se na výzvu osobně dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů
nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů
cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se
nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Cizinec je
povinen ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení
biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí průkazu o povolení k pobytu.
(6) Uplyne-li doba platnosti průkazu o povolení k pobytu před rozhodnutím
o žádosti o prodloužení platnosti tohoto průkazu, vyznačí se na požádání cizince
do cestovního dokladu vízový štítek podle jednotného formátu stanoveného přímo
použitelným předpisem Evropské unie51), a to ve formě víza k pobytu nad 90 dnů
s dobou platnosti odpovídající předpokládané délce řízení o této žádosti. Vízový štítek se
do cestovního dokladu nevyznačí, jde-li o cizince zařazeného do informačního systému
smluvních států. Platnost víza zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti
o prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu.
§ 117e
(1) Cizinec, který žádá o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz
ztracený, zničený, odcizený anebo poškozený nebo náhradou za průkaz o povolení k pobytu,
jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, je povinen předložit cestovní doklad
a poškozený průkaz nebo průkaz s nefunkčním nosičem dat s biometrickými údaji. Obdobně
se postupuje i v případě, že cizinec žádá o vydání průkazu o povolení k pobytu po skončení
nebo zrušení jeho platnosti podle § 117f.
(2) Cizinec, který žádá o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu, je povinen
předložit cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu a doklad prokazující požadovanou
změnu.
(3) Cizinec, který žádá o vydání průkazu o povolení k pobytu po skončení jeho
platnosti z důvodu podle § 117f odst. 1 písm. g), je povinen předložit cestovní doklad, průkaz,
jehož platnost skončila, a doklad o zajištění ubytování (§ 71 odst. 2).
(4) Cizinec uvedený v odstavci 1 až 3 je povinen se pro účely vydání nového průkazu
o povolení k pobytu na výzvu osobně dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů
nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů
cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se
nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Cizinec je
povinen ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení
biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí průkazu o povolení k pobytu.
§ 117f
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu
(1) Platnost průkazu o povolení k pobytu skončí
a) uplynutím doby v něm uvedené,
b) ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení,
c) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti cizince,
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d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
e) nabytím státního občanství České republiky,
f) úmrtím cizince nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení cizince
za mrtvého,
g) zrušením údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území; to neplatí, jde-li o rezidenta
na území (§ 83), který z důvodu pobytu na území jiného členského státu Evropské unie
zrušil ubytování na území, nebo
h) dnem vydáním nového průkazu o povolení k pobytu na základě žádosti cizince
o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu v případě, že doba platnosti
dosavadního průkazu k tomuto dni neuplynula.
a)
b)
c)
d)

(2) Ministerstvo zruší platnost průkazu o povolení k pobytu, jestliže
je průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho
celistvost,
průkaz obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny,
fotografie v průkazu neodpovídá skutečné podobě jeho držitele, nebo
průkaz obsahuje nefunkční nosič s biometrickými údaji.

(3) Je-li držitel průkazu o povolení k pobytu přítomen a plně uzná důvody pro zrušení
platnosti průkazu, lze odůvodnění rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením
držitele průkazu, že se zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti rozhodnutí není
v tomto případě přípustné.
§ 117g
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji
(1) Ministerstvo může vydávat průkazy o povolení k pobytu bez nosiče dat
s biometrickými údaji, které neobsahují digitální zpracování podpisu cizince, jestliže
a) došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování údajů nezbytných
pro vydání průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji
anebo pořízení biometrických údajů a podpisu cizince určeného k dalšímu digitálnímu
zpracování, nebo na zařízení zabezpečujícím přenos údajů nezbytných pro výrobu průkazu
o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji anebo na výrobní
technologii, pokud tato technická závada trvá déle než 7 kalendářních dnů, nebo
b) v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat průkazy o povolení
k pobytu obsahující nosič dat s biometrickými údaji.
(2) Průkazy o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydávají
s dobou platnosti 6 měsíců, a to ve formě štítku, který se vyznačuje do cestovního dokladu
cizince.
(3) Pokud skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) nastaly poté, kdy pro vydání
průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji již byly pořízeny
biometrické údaje cizince a jeho podpis určený k digitálnímu zpracování, vedou se tyto údaje
v provozním informačním systému podle § 158a odst. 4 a poté, kdy uvedené skutečnosti
pominou, jsou neprodleně využity pro vydání tohoto průkazu o povolení k pobytu.
(4) Pokud byl cizinci vydán průkaz o povolení k pobytu bez nosiče dat
s biometrickými údaji, je povinen se na výzvu osobně dostavit na ministerstvo ke zpracování
údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických
údajů cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; výzvu
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ministerstvo cizinci doručí neprodleně poté, kdy pominou důvody k vydání průkazu
o povolení k pobytu podle odstavce 1.
(5) Průkaz o povolení k pobytu obsahující nosič dat s biometrickými údaji je cizinci
vydán nejpozději ke dni skončení platnosti průkazu o povolení k pobytu bez nosiče dat
s biometrickými údaji. Vydání průkazu o povolení k pobytu podle věty první nepodléhá
správnímu poplatku.
(6) K převzetí průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými
údaji vydaného namísto průkazu o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji
vyzve cizince ministerstvo neprodleně po jeho dodání výrobcem tohoto dokladu. Převzetím
průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji podle věty první
zaniká platnost průkazu o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji.
HLAVA X
SPRÁVNÍ VYHOŠTĚNÍ
§ 118
(1) Správním vyhoštěním se rozumí ukončení pobytu cizince na území, které je
spojeno se stanovením doby k vycestování z území a doby, po kterou nelze umožnit cizinci
vstup na území členských států Evropské unie. Dobu, po kterou nelze umožnit cizinci vstup
na území členských států Evropské unie, stanoví policie v rozhodnutí o správním vyhoštění
cizince. V odůvodněných případech lze rozhodnutím stanovit hraniční přechod
pro vycestování z území.
(2) Správním vyhoštěním občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka se
rozumí ukončení pobytu občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka na území,
které je spojeno se stanovením doby k vycestování z území a doby, po kterou nelze umožnit
cizinci vstup na území.
(3) Doba k vycestování z území se stanoví v rozmezí 7 až 60 dnů. Je-li rozhodnutí
o správním vyhoštění vydáno podle § 119 odst. 1 písm. a), je policie oprávněna stanovit dobu
k vycestování z území kratší než 7 dní. Pokud by podle rozhodnutí o správním vyhoštění měla
doba k vycestování z území začít běžet v době trvání zajištění cizince, začíná tato doba běžet
ode dne ukončení zajištění. Pokud v průběhu doby k vycestování z území je cizinec zajištěn,
běh této doby se zajištěním přerušuje. Požádá-li cizinec během doby k vycestování z území
o stanovení nové doby k vycestování z území z důvodů podle § 174a odst. 2, policie vydá
nové rozhodnutí podle § 101 správního řádu, ve kterém stanoví novou dobu k vycestování
z území s ohledem na délku trvání uváděných důvodů. Novou dobu k vycestování z území lze
stanovit nejdéle na 180 dnů.
(4) Do doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území členských států Evropské
unie nebo občanovi Evropské unie anebo jeho rodinnému příslušníkovi umožnit vstup
na území, se nezapočítává doba, po kterou není rozhodnutí o správním vyhoštění vykonatelné.
(5) Pro účely správního vyhoštění se za přechodný pobyt na území považuje
i neoprávněné zdržování se cizince na území nebo zdržování se cizince v tranzitním prostoru
mezinárodního letiště, setrvání nebo strpění na území podle zvláštního zákona2) nebo pobyt
do právní moci rozhodnutí ministerstva o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí
dočasné ochrany na území3a) nebo soudu o žalobě ve věci dočasné ochrany. Nebude-li
v takovém případě rozhodnuto o správním vyhoštění, protože důsledkem tohoto rozhodnutí
by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince, policie postupuje
podle § 50a odst. 6. Cizinec je povinen vycestovat z území v době stanovené v rozhodnutí
o povinnosti opustit území.
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(6) Hromadné správní vyhoštění cizinců na základě jednoho rozhodnutí se zakazuje.
§ 119
Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území
(1) Policie vydá rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který pobývá na území
přechodně, s dobou, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států Evropské
unie, a zařadí cizince do informačního systému smluvních států
a) až na 10 let,
1. je-li důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území ohrozit
bezpečnost státu užitím síly při prosazování politických cílů, prováděním činnosti
ohrožující základy demokratického státu nebo směřující k narušení celistvosti
území anebo jiným obdobným způsobem, nebo
2. je-li důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území závažným
způsobem narušit veřejný pořádek,
b) až na 5 let,
1. prokáže-li se cizinec při hraniční nebo pobytové kontrole dokladem, který je
padělán, anebo dokladem jiné osoby jako dokladem vlastním,
2. prokáže-li se cizinec při pobytové nebo hraniční kontrole při vycestování z území
cestovním dokladem, jenž je neplatný z důvodů uvedených v § 116 písm. a), b), c)
nebo d),
3. je-li cizinec na území zaměstnán bez oprávnění k pobytu anebo povolení
k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu zaměstnání, nebo na
území provozuje dani podléhající výdělečnou činnost bez oprávnění podle
zvláštního právního předpisu16) anebo bez povolení k zaměstnání cizince zaměstnal
nebo takové zaměstnání cizinci zprostředkoval,
4. jestliže cizinec jednal nebo měl jednat za právnickou osobu, která cizince bez
povolení k zaměstnání zaměstnala anebo která takové zaměstnání zprostředkovala,
5. nepodrobí-li se cizinec na výzvu policie hraniční kontrole,
6. překročí-li cizinec státní hranice v úkrytu nebo se o takové jednání pokusí,
7. překročí-li cizinec státní hranice mimo hraniční přechod,
8. neprokáže-li cizinec věrohodným způsobem, že na území smluvních států pobývá
po dobu, po kterou je na tomto území oprávněn pobývat přechodně bez víza nebo
na krátkodobé vízum, nebo
9. porušuje-li cizinec opakovaně právní předpis, je-li vydání rozhodnutí o správním
vyhoštění přiměřené porušení tímto předpisem stanovené povinnosti, nebo maří-li
výkon soudních nebo správních rozhodnutí,
c) až na 3 roky,
1. pobývá-li cizinec na území bez cestovního dokladu, ač k tomu není oprávněn,
2. pobývá-li cizinec na území bez víza, ač k tomu není oprávněn, nebo bez platného
oprávnění k pobytu,
3. uvedl-li cizinec v řízení podle tohoto zákona nepravdivé informace s úmyslem
ovlivnit rozhodování správního orgánu, nebo

16)

Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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4. je-li důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území závažným
způsobem ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích
opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo jeho rodinného
příslušníka, který na území pobývá přechodně, lze vydat pouze v případě, že občan Evropské
unie1b) nebo jeho rodinný příslušník
a) ohrožuje bezpečnost státu,
b) závažným způsobem narušuje veřejný pořádek; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie,
který pobývá na území nepřetržitě po dobu nejméně 10 let; do této doby se nezapočítává
doba výkonu trestu odnětí svobody, nebo
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před
zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců
po vstupu na území.
(3) Doba, po kterou nelze občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi
umožnit vstup na území, se stanoví až na 10 let, jde-li o správní vyhoštění z důvodu
uvedeného v odstavci 2 písm. a) anebo b), nebo až na 3 roky, jde-li o správní vyhoštění
z důvodu uvedeného v odstavci 2 písm. c).
(4) Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který na území pobývá na základě
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, studia nebo
vědeckého výzkumu na území, lze vydat pouze v případě, že ohrožuje bezpečnost státu nebo
závažným způsobem narušuje veřejný pořádek anebo ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí
nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,
a s ohledem na závažnost jeho jednání nepostačuje zrušení platnosti tohoto povolení.
Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince podle věty první z důvodu ochrany veřejného zdraví
však nelze vydat, došlo-li k onemocnění cizince až po převzetí povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo za účelem studia na území.
(5) Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který na území pobývá na základě
povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie, lze vydat
pouze v případě, že tento cizinec ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem
narušuje veřejný pořádek a s ohledem na závažnost jeho jednání nepostačuje zrušení platnosti
tohoto povolení; souhlasí-li s takovým postupem příslušný orgán členského státu Evropské
unie, který rezidentovi jiného členského státu Evropské unie toto právní postavení přiznal,
policie cizince vyhostí mimo území států Evropské unie, které jsou vázány zvláštním právním
předpisem Evropských společenství7c).
(6) Rozhoduje-li policie o správním vyhoštění cizince, který na území pobývá
na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie,
kterému jiný členský stát Evropské unie udělil mezinárodní ochranu, prověří u příslušného
orgánu tohoto členského státu, zda je rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany nadále platné.
Je-li rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany nadále platné, rozhodne policie o správním
vyhoštění cizince z území. Mimo území členských států Evropské unie lze takového cizince
vyhostit pouze v případě, že ohrožuje bezpečnost České republiky nebo byl pravomocně
odsouzen za zvlášť závažný zločin a příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie
s takovým postupem souhlasí.
(7) Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který požádal Českou republiku
o mezinárodní ochranu, je vykonatelné po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž se
a) mezinárodní ochrana neuděluje,
b) žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítá jako zjevně nedůvodná,
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c) řízení o udělení mezinárodní ochrany zastavuje, nebo
d) azyl nebo doplňková ochrana odnímá,
jestliže marně uplynula lhůta pro podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva ve věci
mezinárodní ochrany nebo jestliže podle zvláštního právního předpisu2) podání žaloby proti
rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany nemá odkladný účinek. Rozhodnutí
o správním vyhoštění není vykonatelné, přizná-li soud na žádost cizince jeho žalobě odkladný
účinek.
(8) Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který požádal o oprávnění k pobytu
za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu3a), je
vykonatelné po nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti nebo po nabytí právní moci
rozhodnutí o zastavení řízení o této žádosti, jestliže marně uplynula lhůta pro podání žaloby
proti rozhodnutí ministerstva ve věci dočasné ochrany nebo soud nevyhověl jeho žádosti
o přiznání odkladného účinku žaloby ve věci dočasné ochrany anebo soud přiznání
odkladného účinku zrušil.
(9) Jde-li o nezletilého cizince bez doprovodu (§ 180c), ustanoví mu neprodleně
policie pro řízení o správním vyhoštění opatrovníka. Policie o ustanovení opatrovníka
nezletilého cizince bez doprovodu vyrozumí a poučí jej o úkolech opatrovníka.
§ 119a
(1) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. b) bodů 6 a 7 se
nevydá, jestliže cizinec žádající o mezinárodní ochranu podle zvláštního právního předpisu2)
na území přichází přímo ze státu, kde mu hrozí pronásledování nebo vážná újma16a),
a na území vstoupí nebo pobývá bez povolení a sám se bez prodlení přihlásí policii nebo
ministerstvu a prokáže závažný důvod pro svůj neoprávněný vstup nebo pobyt.
(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vydat, jestliže jeho důsledkem
by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince.
(3) Rozhodnutí o správním vyhoštění nezletilého občana Evropské unie podle § 119
lze vydat pouze z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, nebo je-li to v jeho zájmu v souladu
s Úmluvou o právech dítěte.
(4) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vykonat, jde-li o cizince, který
požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území nebo mu
takové povolení bylo vydáno; řízení o správním vyhoštění, které nebylo ukončeno před
vydáním povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, policie zastaví.
(5) Policie cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
ochrany na území, zruší rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119, pokud jeho spolupráce
s orgánem činným v trestním řízení přispěla k odhalení nebo odsouzení pachatele trestné
činnosti anebo s ohledem na poskytnutou spolupráci by mohl být po vycestování z území
ohrožen jeho život nebo zdraví. Policie dále zruší rozhodnutí o správním vyhoštění jeho
rodinnému příslušníkovi, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
ochrany na území.
(6) Policie občanu Evropské unie, který požádal o vydání potvrzení o přechodném
pobytu na území nebo o povolení trvalého pobytu, zruší rozhodnutí o správním vyhoštění,
16a)

§ 2 odst. 7 a § 14a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
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pokud netrvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost
státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit veřejné zdraví. Obdobně
policie postupuje, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, který požádal
o vydání povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu.
(7) Rozhodnutí o správním vyhoštění se nevydává, jde-li o předání cizince podle
mezinárodní smlouvy sjednané s jiným členským státem Evropské unie přede dnem 13. ledna
2009.
§ 120
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu
(1) Policie vydá rozhodnutí o správním vyhoštění cizince s povolením k trvalému
pobytu s dobou, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území, až na
a) 10 let, je-li důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území ohrozit
bezpečnost státu užitím síly při prosazování politických cílů, prováděním činnosti
ohrožující základy demokratického státu nebo směřující k narušení celistvosti území anebo
jiným obdobným způsobem,
b) 10 let, je-li důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území závažným
způsobem narušit veřejný pořádek, nebo
c) 3 roky, nesplní-li cizinec povinnost podle § 77 odst. 3.
(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo jeho rodinného
příslušníka, kterému bylo uděleno povolení k trvalému pobytu, lze vydat pouze v případě, že
závažným způsobem ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný
pořádek a s ohledem na závažnost jeho jednání nepostačuje odnětí oprávnění k pobytu.
Rozhodnutí o správním vyhoštění nelze vydat, jde-li o
a) nezletilého občana Evropské unie, ledaže by správní vyhoštění bylo v jeho nejlepším
zájmu, nebo
b) občana Evropské unie, který na území pobývá po dobu delší než 10 let, ledaže ohrožuje
bezpečnost státu zvlášť závažným způsobem.
(3) Doba, po kterou nelze občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi
umožnit vstup na území, se stanoví až na 10 let.
(4) Rozhodnutí o vyhoštění nelze vydat, jestliže jeho důsledkem by byl nepřiměřený
zásah do soukromého nebo rodinného života cizince.
§ 120a
(1) Policie v rámci rozhodování o správním vyhoštění podle § 119 a 120 je povinna si
vyžádat závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné (§ 179); to
neplatí, rozhoduje-li policie o správním vyhoštění při vycestování cizince na hraničním
přechodu a cizinec výslovně uvede, že jeho vycestování je možné.
(2) Vzniknou-li důvody znemožňující vycestování cizince po dni nabytí právní moci
rozhodnutí o vyhoštění, policie vydá nové rozhodnutí ve věci pouze ve věci, zda vycestování
cizince je možné, podle zvláštního právního předpisu5d) po vyžádání a na základě nového
závazného stanoviska ministerstva podle odstavce 1.
(3) Ministerstvo vydá závazné stanovisko bezodkladně.
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(4) Není-li vycestování cizince podle odstavce 1 nebo 2 možné, policie tuto skutečnost
uvede v rozhodnutí o správním vyhoštění a ministerstvo cizinci udělí vízum k pobytu nad 90
dnů za účelem strpění pobytu na území (§ 33 odst. 3).
(5) Pominou-li důvody znemožňující cizinci vycestování, policie vydá nové
rozhodnutí ve věci pouze ve věci stanovení nové lhůty k vycestování podle zvláštního
právního předpisu5d) po vyžádání a na základě nového závazného stanoviska ministerstva.
Dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zaniká platnost víza uděleného podle § 33 odst. 3
nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území; policie cizinci
udělí výjezdní příkaz a stanoví lhůtu, ve které je povinen vycestovat z území.
(6) Cizinec, jehož vycestování podle odstavce 1 nebo 2 není možné, je oprávněn
neprodleně po vydání rozhodnutí o správním vyhoštění požádat ministerstvo o udělení
mezinárodní ochrany podle zvláštního právního předpisu2). Nepožádá-li cizinec podle věty
první nejpozději do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o správním
vyhoštění, oprávnění požádat o mezinárodní ochranu zaniká. Oprávnění požádat nezaniká,
pokud podání žádosti zabránily důvody na vůli cizince nezávislé a cizinec žádost podá do 3
dnů po pominutí takových důvodů.
(7) Platnost rozhodnutí o správním vyhoštění dále zaniká, byl-li cizinci udělen azyl.
Jde-li o rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. a), platnost rozhodnutí
o správním vyhoštění zaniká, je-li rozhodnutí, kterým se uděluje azyl, platné po dobu
rovnající se době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění pro omezení vstupu cizince
na území.
(8) Platnost rozhodnutí o správním vyhoštění zaniká, je-li rozhodnutí, kterým byla
udělena doplňková ochrana nebo byl povolen dlouhodobý pobyt za účelem strpění pobytu
na území, platné po dobu
a) rovnající se době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění pro omezení vstupu cizince
na území, jde-li o rozhodnutí podle § 119 odst. 1 písm. a) nebo b), anebo podle § 120 odst. 1
písm. a) nebo b),
b) rovnající se jedenapůlnásobku doby stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění
pro omezení vstupu cizince na území, jde-li o rozhodnutí podle § 119 odst. 1 písm. c) nebo
§ 120 odst. 1 písm. c).
(9) Doba stanovená v odstavci 7 a 8 počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí
o udělení azylu anebo doplňkové ochrany nebo o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem strpění pobytu na území.
(10) Policie informuje cizince, který se na území zdržuje neoprávněně a se kterým
bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění z důvodu podle § 119 odst. 1 písm. b) bodu 3,
o právu požadovat po zaměstnavateli nevyplacenou mzdu nebo plat, a to včetně případných
nákladů na zaslání mzdy nebo platu do státu, jehož je cizinec občanem, nebo v případě, že je
osobou bez státního občanství, do státu svého posledního trvalého bydliště, popřípadě
do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Dále cizinci sdělí, že má právo informovat
příslušný orgán inspekce práce41) o porušení právní povinnosti zaměstnavatelem.
§ 121
Vysloví-li jiný stát souhlas s přijetím osoby bez státního občanství, může být
vyhoštěna na základě správního vyhoštění do tohoto státu.
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§ 122
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění
(1) V době, po kterou nelze podle rozhodnutí o správním vyhoštění cizinci umožnit
vstup na území, policie cizinci udělí vízum nebo povolí vstup na území, jestliže důsledkem
neudělení víza nebo nepovolení vstupu by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo
rodinného života cizince.
(2) V době, po kterou nelze podle rozhodnutí o správním vyhoštění cizinci umožnit
vstup na území, policie udělí vízum nebo povolí vstup na území, pokud účelem pobytu
na území je předvolání státního orgánu České republiky a nelze-li věc vyřídit z ciziny.
(3) Dobu pobytu podle odstavců 1 a 2 lze stanovit nejdéle na 30 dnů.
(4) Po neudělení víza nebo nepovolení vstupu na území policie neprodleně sepíše
záznam obsahující zdůvodnění tohoto rozhodnutí.
(5) Policie může na žádost cizince vydat nové rozhodnutí5d), kterým zruší platnost
rozhodnutí o správním vyhoštění, jestliže
a) pominuly důvody jeho vydání a uplynula polovina doby, po kterou nelze cizinci umožnit
vstup na území,
b) jde o cizince, který prokáže, že dobrovolně vycestoval z území v době stanovené
v rozhodnutí o správním vyhoštění, a zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění
bude přiměřené vzhledem k důvodům, pro které bylo vydáno, nebo
c) se jedná o cizince svěřeného do náhradní výchovy (§ 87), který dosáhl věku 18 let a podle
vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí tento cizinec projevuje snahu o integraci
na území.
(6) Policie může na žádost občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka
vydat nové rozhodnutí5d), kterým zruší platnost rozhodnutí o správním vyhoštění, jestliže
a) došlo k podstatné změně okolností, které byly důvodem vydání rozhodnutí o správním
vyhoštění, nebo
b) se jedná o cizince svěřeného do náhradní výchovy (§ 87), který dosáhl věku 18 let a podle
vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí tento cizinec projevuje snahu o integraci
na území.
(7) Policie vydá na žádost cizince, který se po nabytí právní moci rozhodnutí
o správním vyhoštění stal občanem jiného členského státu Evropské unie, nové rozhodnutí5d),
kterým zruší rozhodnutí o správním vyhoštění, pokud nehrozí nebezpečí, že by mohl při svém
pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo
ohrozit veřejné zdraví. Obdobně policie postupuje v případě cizince, který se
po pravomocném rozhodnutí o správním vyhoštění stal rodinným příslušníkem občana
Evropské unie.
§ 123
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním
(1) Náklady spojené se správním vyhoštěním zahrnují náklady na ubytování
a stravování, přepravní náklady a ostatní nutné peněžní náklady. Do nákladů spojených se
správním vyhoštěním se dále zahrnují náklady podle věty první za cizince ubytovaného
v zařízení společně s cizincem zajištěným za účelem správního vyhoštění.
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(2) Jde-li o správní vyhoštění cizince, který byl na území zaměstnán bez povolení
k zaměstnání, je-li podle zvláštního právního předpisu8e) vyžadováno, nebo platného
oprávnění k pobytu, je povinen náklady spojené se správním vyhoštěním podle odstavce 1
uhradit ten, kdo cizince zaměstnal. Nelze-li náklady spojené se správním vyhoštěním takto
uhradit, je povinen tyto náklady nebo jejich zbývající část uhradit ten, kdo uzavřel se
zaměstnavatelem jako subdodavatelem dohodu, v rámci jejíhož plnění zaměstnavatel cizince
zaměstnával, nebo každý, kdo na základě svých existujících obchodních smluvních vztahů
věděl nebo vědět měl a mohl o zaměstnávání cizinců bez povolení k zaměstnání nebo
platného oprávnění k pobytu u zaměstnavatele. Věta první a druhá se nepoužijí v případě
a) zaměstnavatele, který prokáže, že splnil povinnosti stanovené právními předpisy
upravujícími zaměstnávání a pobyt cizinců a nevěděl, že povolení k pobytu předložené
cizincem je padělkem,
b) toho, kdo uzavřel se zaměstnavatelem jako subdodavatelem dohodu podle věty druhé, který
prokáže, že splnil povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zaměstnávání
a pobyt cizinců a nevěděl, že povolení k pobytu předložené cizincem je padělkem.
(3) Nehradí-li náklady spojené se správním vyhoštěním osoba uvedená v odstavci 2
a pokud tyto náklady nebyly uhrazeny z finanční záruky složené cizincem nebo složitelem
podle § 123c, je povinen tyto náklady uhradit cizinec, který má být vyhoštěn na základě
rozhodnutí o správním vyhoštění. Hradí-li náklady spojené se správním vyhoštěním
cizinec podle věty první, je rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady spojené se
správním vyhoštěním prvním úkonem v řízení.
(4) Neuhradí-li cizinec ve stanovené lhůtě náklady spojené se správním vyhoštěním
a nebyly-li náklady uhrazeny z finanční záruky, jsou povinni tyto náklady nebo jejich
zbývající část uhradit postupně v pořadí
a) osoba, která se k tomu zavázala v pozvání ověřeném policií, nebo jde-li o výzkumného
pracovníka, výzkumná organizace, která se k tomu písemně zavázala; výzkumná organizace
uhradí náklady spojené se správním vyhoštěním vzniklé do 6 měsíců ode dne skončení
platnosti dohody o hostování9j),
b) ten, kdo cizinci zprostředkoval zaměstnání bez povolení k zaměstnání,
c) ten, kdo zaměstnal cizince a pracovní poměr byl skončen z některého z důvodů uvedených
v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo dohodou z týchž důvodů nebo okamžitým
zrušením podle § 56 zákoníku práce před uplynutím doby, na kterou bylo cizinci vydáno
povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta, pokud tento cizinec
po zrušení platnosti oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání z území nevycestoval; to
neplatí, pokud cizinec z území nevycestoval a ten, kdo cizince zaměstnal, věrohodně
prokáže, že cizinci zajistil úhradu nákladů spojených s vycestováním do státu, jehož je
občanem, nebo do státu, ve kterém má povolen pobyt,
d) ten, kdo cizinci zprostředkoval zaměstnání a pracovní poměr byl skončen z některého
z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo dohodou z týchž důvodů
nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce před uplynutím doby, na kterou bylo
cizinci vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta, pokud tento
cizinec po zrušení platnosti oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání z území nevycestoval;
to neplatí, pokud věrohodně prokáže, že cizinci zajistil úhradu nákladů spojených
s vycestováním do státu, jehož je občanem, nebo do státu, ve kterém má povolen pobyt,
8e)
9j)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb.
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e) dopravce, který nesplnil povinnost podle § 104.
(5) Policie nebo ministerstvo rozhodnutím stanoví, v jaké lhůtě a výši je osoba podle
odstavců 2 až 4 povinna náklady spojené se správním vyhoštěním nebo jejich zbývající část
uhradit. Odvolání není proti tomuto rozhodnutí přípustné.
(6) Nebyly-li náklady spojené se správním vyhoštěním uhrazeny podle odstavců 2 až
4, nese tyto náklady do doby jejich úhrady
a) policie, jde-li o cizince zajištěného podle zvláštního právního předpisu42), nebo
b) ministerstvo v ostatních případech.
(7) Písemné vyhotovení rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady spojené se
správním vyhoštěním, které je prvním úkonem v řízení, ministerstvo cizinci předá
při propuštění ze zařízení, nebrání-li tomu výjimečné okolnosti. Není-li možné zajistit
přítomnost tlumočníka, ministerstvo současně s písemným vyhotovením rozhodnutí
předá cizinci v jazyce, do kterého bylo cizinci tlumočeno v řízení o zajištění, informace
o obsahu rozhodnutí, celkové výši nákladů a možnosti podat proti rozhodnutí žalobu
k soudu.
§ 123a
Dobrovolný návrat
(1) Ministerstvo může nést náklady spojené s dobrovolným návratem cizince,
a) který je zajištěn za účelem správního vyhoštění,
b) kterému byla rozhodnutím o správním vyhoštění stanovena lhůta k vycestování z území,
nebo
c) který na území pobývá bez platného oprávnění k pobytu, pokud se osobně dostavil
na policii, hodlá dobrovolně opustit území a bylo mu následně vydáno rozhodnutí
o správním vyhoštění,
do země, jejímž je občanem, nebo do jiného státu, který cizinci umožní vstup na své území.
(2) Cizinec je povinen ministerstvu dodatečně uhradit přepravní náklady v poloviční
výši; do doby uhrazení bude cizinec zařazen do evidence nežádoucích osob [§ 154 odst. 4
písm. b)].
(3) Žádost o dobrovolný návrat je cizinec oprávněn podat policii nebo ministerstvu
a) v době svého zajištění v zařízení, nebo
b) po nabytí právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění za podmínky, že dosud neuplynula
lhůta stanovená k vycestování.
(4) O žádosti cizince o dobrovolný návrat ministerstvo rozhodne bez zbytečného
odkladu.
HLAVA XI
ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ ZA ÚČELEM VYCESTOVÁNÍ CIZINCE Z ÚZEMÍ
A ZAJIŠTĚNÍ CIZINCE
§ 123b
42)

§ 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
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Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území
(1) Zvláštním opatřením za účelem vycestování z území (dále jen „zvláštní opatření
za účelem vycestování“) je
a) povinnost cizince oznámit policii adresu místa pobytu, zdržovat se tam, každou jeho změnu
oznámit následující pracovní den policii a ve stanovené době se na adrese místa pobytu
zdržovat za účelem provedení pobytové kontroly,
b) složení peněžních prostředků ve volně směnitelné měně ve výši předpokládaných nákladů
spojených se správním vyhoštěním (dále jen „finanční záruka“) cizincem, kterému je
zvláštní opatření za účelem vycestování uloženo; peněžní prostředky za cizince může složit
státní občan České republiky nebo cizinec s povoleným dlouhodobým anebo trvalým
pobytem na území (dále jen „složitel“), nebo
c) povinnost cizince osobně se hlásit policii v době policií stanovené.
(2) Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince lze uložit, je-li důvodné
nebezpečí, že cizinec v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění k vycestování
z území nevycestuje.
(3) O druhu a způsobu výkonu zvláštního opatření za účelem vycestování rozhoduje
policie. Při rozhodování o uložení zvláštního opatření policie zkoumá, zda jeho uložením
neohrozí výkon správního vyhoštění, a přihlíží k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého
a rodinného života cizince.
(4) Policie zvláštní opatření za účelem vycestování neuloží, jde-li o nezletilého cizince
bez doprovodu nebo o cizince, u nějž je zjevné, že má v úmyslu neoprávněně vstoupit
na území jiného smluvního státu.
(5) Výrok o uložení zvláštního opatření za účelem vycestování je zpravidla součástí
rozhodnutí o správním vyhoštění nebo rozhodnutí o povinnosti opustit území. Odvolání proti
výroku o uložení zvláštního opatření za účelem vycestování nemá odkladný účinek.
(6) Cizinec je povinen splnit povinnost uloženou mu v rozhodnutí o uložení zvláštního
opatření za účelem vycestování a vycestovat z území v době stanovené v rozhodnutí
o správním vyhoštění.
(7) V případě, že cizinec závažným způsobem poruší povinnost uloženou mu
rozhodnutím o uložení zvláštního opatření za účelem vycestování nebo v době k vycestování
stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění nevycestuje, policie takového cizince zajistí.
V případě, že splnění povinnosti zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec povinen
povinnost splnit neprodleně po zániku těchto důvodů.
§ 123c
Finanční záruka
(1) Finanční záruka se skládá na účet policie a je vratná po vycestování cizince
z území nebo poté, co mu byl povolen dlouhodobý anebo trvalý pobyt nebo pobyt podle
zvláštního právního předpisu2), uděleno dlouhodobé vízum nebo vydáno povolení
k přechodnému pobytu. Policie se s cizincem nebo složitelem dohodne na způsobu vrácení
finanční záruky. Náklady na vrácení finanční záruky nese složitel nebo cizinec.
(2) Cizinec nebo složitel je po splnění podmínek stanovených v odstavci 1 oprávněn
do 5 let ode dne složení finanční záruky policii požádat o vrácení finanční záruky.
(3) V případě, že cizinec z území vycestoval, je povinen žádost podat osobně
prostřednictvím zastupitelského úřadu ve státě, jehož je občanem, ve státě, ve kterém má
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povolen pobyt, nebo ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo smluvním
státtem5a). Složil-li finanční záruku složitel, je cizinec, za kterého byla finanční záruka
složena, povinen se bez zbytečného odkladu po vycestování z území osobně ohlásit
na zastupitelském úřadě ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém má povolen
pobyt; zastupitelský úřad policii potvrdí ohlášení se cizince na zastupitelském úřadě.
(4) Policie zamítne žádost o vrácení finanční záruky, jestliže
a) cizinec z území nevycestoval a nebyl mu povolen dlouhodobý anebo trvalý pobyt nebo
pobyt podle zvláštního právního předpisu,2, 3a)
b) cizinec žádost nepodal osobně,
c) cizinec žádost nepodal prostřednictvím zastupitelského úřadu ve státě, jehož je občanem,
nebo ve státě, ve kterém má povolen pobyt, nebo
d) cizinec se osobně neohlásil na zastupitelském úřadě ve státě, jehož je občanem, nebo
ve státě, ve kterém má povolen pobyt, žádá-li o vrácení finanční záruky složitel.
(5) Policie je oprávněna finanční záruku použít na úhradu nákladů spojených se
správním vyhoštění cizince z území, jestliže cizinec nevycestuje ve stanovené době a pobývá
na území neoprávněně.
(6) Finanční záruka připadne státu, jestliže cizinec nebo složitel ve lhůtě do 5 let ode
dne složení finanční záruky nepožádal o její vrácení nebo nebyly v této době splněny
podmínky pro její vrácení.
(7) O důvodech, pro které finanční záruka může být použita na úhradu nákladů
spojených se správním vyhoštěním nebo připadnout státu, musí být cizinec nebo složitel
poučen před jejím složením.
§ 124
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění
(1) Policie je oprávněna zajistit cizince staršího 15 let, jemuž bylo doručeno oznámení
o zahájení řízení o správním vyhoštění anebo o jehož správním vyhoštění již bylo
pravomocně rozhodnuto nebo mu byl uložen jiným členským státem Evropské unie zákaz
vstupu platný pro území členských států Evropské unie a nepostačuje uložení zvláštního
opatření za účelem vycestování, pokud
a) je nebezpečí, že by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit
veřejný pořádek,
b) je nebezpečí, že by cizinec mohl mařit nebo ztěžovat výkon rozhodnutí o správním
vyhoštění, zejména tím, že v řízení uvedl nepravdivé údaje o totožnosti, místě pobytu,
odmítl tyto údaje uvést anebo vyjádřil úmysl území neopustit nebo pokud je takový úmysl
zjevný z jeho jednání,
c) cizinec nevycestoval z území v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění,
d) cizinec závažným způsobem porušil povinnost uloženou mu rozhodnutím o uložení
zvláštního opatření za účelem vycestování, nebo
e) je cizinec evidován v informačním systému smluvních států.
(2) V řízení o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění je vydání rozhodnutí
prvním úkonem v řízení. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.
(3) Policie v rozhodnutí o zajištění stanoví dobu trvání zajištění s přihlédnutím
k předpokládané složitosti přípravy výkonu správního vyhoštění. Při stanovení doby trvání
zajištění je policie povinna zohlednit případy nezletilých cizinců bez doprovodu a rodin či
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jiných osob s dětmi. Je-li to nezbytné k pokračování přípravy výkonu správního vyhoštění, je
policie oprávněna dobu trvání zajištění prodloužit, a to i opakovaně. V řízení o prodloužení
doby trvání zajištění cizince za účelem správního vyhoštění je vydání rozhodnutí prvním
úkonem v řízení. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.
(4) Policie vydá nové rozhodnutí o zajištění, nerozhodlo-li ministerstvo podle zákona
o azylu, jde-li o cizince zajištěného podle tohoto zákona, který požádal o udělení mezinárodní
ochrany, a existují oprávněné důvody se domnívat, že ač mohl požádat o udělení mezinárodní
ochrany dříve, podal žádost o udělení mezinárodní ochrany s cílem vyhnout se hrozícímu
vyhoštění, vydání nebo předání k trestnímu stíhání do ciziny, nebo je pozdržet. Nové
rozhodnutí o zajištění policie vydá do 3 dnů od doby, kdy mělo ministerstvo rozhodnout
o zajištění.
(5) Je-li rozhodováno o zajištění nezletilého cizince bez doprovodu (§ 180c), ustanoví
mu policie neprodleně opatrovníka. Policie o ustanovení opatrovníka nezletilého cizince
bez doprovodu vyrozumí a poučí jej o úkolech opatrovníka.
(6) Policie je oprávněna zajistit nezletilého cizince bez doprovodu pouze je-li důvodné
nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný
pořádek, a je-li to v jeho zájmu v souladu s Úmluvou o právech dítěte. V případě důvodné
pochybnosti, že jde o nezletilého cizince bez doprovodu, je policie oprávněna cizince zajistit
z důvodů uvedených v odstavci 1 do doby, než je zjištěn jeho skutečný věk. Policie zahájí
úkony ke zjištění věku nezletilého cizince bez doprovodu bezodkladně po jeho zajištění.
(7) Policie zajištěného cizince poučí o oprávnění podat policii žádost o propuštění
ze zařízení a dále o oprávnění podat ve správním soudnictví žalobu proti rozhodnutí
o zajištění nebo prodloužení doby trvání zajištění. Jde-li o nezletilého cizince bez doprovodu,
poučí policie o těchto oprávněních opatrovníka.
§ 124a
Nelze-li účinně uplatnit zvláštní opatření za účelem vycestování, policie je oprávněna
za účelem správního vyhoštění zajistit cizince, který podal žádost o mezinárodní ochranu,
jestliže již bylo o jeho vyhoštění pravomocně rozhodnuto nebo je řízení o správním vyhoštění
zahájeno z důvodů podle § 119 odst. 1 písm. a), anebo § 119 odst. 1 písm. b) bodu 6 nebo 7.
§ 124b
Zajištění cizince za účelem vycestování
(1) Nelze-li účinně uplatnit zvláštní opatření za účelem vycestování, policie může
zajistit na dobu nezbytně nutnou neoprávněně pobývajícího cizince staršího 15 let za účelem
jeho vycestování z území, jestliže
a) bylo řízení o udělení mezinárodní ochrany zastaveno, protože cizinec neposkytl údaje
k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany,
b) nevycestoval po pravomocném ukončení řízení ve věci mezinárodní ochrany z území
ve lhůtě uvedené ve výjezdním příkazu nebo ve lhůtě do 30 dnů, nebyl-li cizinci výjezdní
příkaz udělen,
c) mu uplynula doba oprávnění k pobytu na území uděleného osobě požívající doplňkové
ochrany.
(2) O zajištění cizince za účelem vycestování policie neprodleně sepíše záznam
obsahující údaje o totožnosti zajištěného cizince, datu, času a místu zajištění.
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(3) Nelze-li vycestování cizince z území uskutečnit ve lhůtě do 48 hodin, policie
v řízení o zajištění cizince za účelem vycestování vydá rozhodnutí, které je prvním úkonem
v řízení. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.
(4) Policie v rozhodnutí o zajištění stanoví dobu trvání zajištění s přihlédnutím
k předpokládané složitosti přípravy vycestování cizince. Je-li to nezbytné k pokračování
přípravy vycestování cizince z území, je policie oprávněna dobu trvání zajištění prodloužit,
a to i opakovaně. V řízení o prodloužení doby trvání zajištění cizince za účelem vycestování
je vydání rozhodnutí prvním úkonem v řízení. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení
nejsou přípustné.
(5) Na zajištění za účelem vycestování se ustanovení § 123, 123a a hlavy XII použijí
obdobně.
(6) Odstavec 1 se nepoužije,
a) je-li důvod zajištění podle odstavce 1 písm. b) nebo c) zjištěn na hraničním přechodu
při vycestování cizince z území, nebo
b) má-li cizinec přepravní doklad pro vycestování z území (letenku, jízdenku), ale nemohl
vycestovat ve lhůtě podle odstavce 1 písm. b) z důvodů na jeho vůli nezávislých.
§ 125
(1) Doba zajištění nesmí překročit 180 dnů a počítá se od okamžiku omezení osobní
svobody. V případě cizince mladšího 18 let nebo rodiny s nezletilými dětmi nesmí doba
zajištění překročit 90 dnů.
(2) Policie je oprávněna prodlužovat dobu trvání zajištění podle § 124 až 124b i nad
dobu stanovenou v odstavci 1 větě první za podmínky, že vyhoštění cizince je uskutečnitelné
v době trvání zajištění, pokud cizinec
a) v průběhu zajištění zmařil výkon správního vyhoštění nebo vycestování, nebo
b) uvádí nepravdivé údaje, které jsou nezbytné pro zajištění náhradního cestovního dokladu.
(3) Doba trvání zajištění nesmí překročit v souhrnu 545 dnů a počítá se od okamžiku
omezení osobní svobody. O prodloužení doby trvání zajištění vydá policie rozhodnutí, které
je prvním úkonem v řízení. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.
(4) O zajištění cizince za účelem správního vyhoštění policie neprodleně vyrozumí
jeho příbuzného s povoleným pobytem na území; je-li zajištěným nezletilý cizinec bez
doprovodu, vyrozumí policie orgán sociálně-právní ochrany dítěte. Policie vyrozumí
o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění též příslušnou diplomatickou misi nebo
konzulární úřad cizího státu, pokud má sídlo na území a pokud o to cizinec nebo opatrovník
jménem zajištěného nezletilého cizince bez doprovodu požádá, nestanoví-li jinak mezinárodní
smlouva; to neplatí, jde-li o zajištění cizince, který požádal Českou republiku o mezinárodní
ochranu podle zvláštního právního předpisu2).
(5) Je-li rozhodnuto o zajištění cizince poté, co bylo ukončeno zajištění podle § 46a
zákona o azylu, k uplynulé době zajištění podle § 46a zákona o azylu se nepřihlíží.
(6) Jsou-li v průběhu zajištění zjištěny nové skutečnosti odůvodňující zajištění z jiného
důvodu, vydá policie nové rozhodnutí o zajištění. Vydáním nového rozhodnutí o zajištění
dosavadní platnost rozhodnutí o zajištění zaniká; doba zajištění se počítá od okamžiku
omezení osobní svobody.
§ 126
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Policie je povinna
a) po celou dobu zajištění cizince zkoumat, zda důvody zajištění trvají,
b) neprodleně po zajištění poučit zajištěného cizince v jazyce, ve kterém je cizinec schopen se
dorozumět, o možnosti podat policii žádost o propuštění ze zařízení a soudního přezkumu
zákonnosti zajištění a rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění nebo rozhodnutí
o nepropuštění ze zařízení. Nelze-li tento jazyk zjistit a nelze-li toto seznámení provést ani
jiným způsobem, policie cizince poučí předáním písemně vyhotoveného poučení v jazycích
českém, anglickém, francouzském, německém, čínském, ruském, arabském, hindském
a španělském o možnosti soudního přezkumu zákonnosti zajištění a rozhodnutí
o prodloužení doby trvání zajištění nebo rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení. O předání
písemně vyhotoveného poučení policie sepíše záznam.
§ 126a
(1) Policie na pokyn ministerstva bezodkladně přeruší zajištění, je-li důvodné
nebezpečí, že
a) cizinec, kterému byla poskytnuta lhůta na rozhodnutí, zda bude spolupracovat s orgánem
činným v trestním řízení, (§ 42e odst. 2), nebo
b) cizinec, který podal žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany
na území,
by mohl být při dalším pobytu v zařízení ohrožen na životě nebo zdraví v souvislosti se
spoluprací s orgánem činným v trestním řízení.
(2) Po dobu přerušení zajištění se staví běh lhůty podle § 125 odst. 1.
(3) Je-li důvodné nebezpečí, že cizinec uprchne, nebo zneužívá-li přerušení zajištění,
policie na pokyn ministerstva přerušení zajištění podle odstavce 1 bezodkladně zruší.
(4) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení
nejsou přípustné.
§ 126b
(1) Je-li zajištěný cizinec přijat do zdravotnického zařízení lůžkové péče podle § 176
mimo zařízení, může policie upustit od střežení cizince po dobu umístění cizince do tohoto
zdravotnického zařízení.
(2) Jde-li podle vyjádření ošetřujícího lékaře o poškození zdraví zajištěného cizince
trvalého charakteru nebo z charakteru onemocnění cizince lze předpokládat, že jeho pobyt
ve zdravotnickém zařízení podle odstavce 1 za účelem poskytnutí zdravotních služeb bude
delší než doba scházející do uplynutí 180 dnů ode dne zajištění, policie zajištění ukončí.
Při ukončení zajištění policie cizinci udělí vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění
pobytu na území z důvodu překážky na jeho vůli nezávislé, která brání jeho vycestování;
platnost víza stanoví na dobu potřebnou k vycestování cizince z území, nejdéle na dobu 1
roku.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, pokud k poškození zdraví došlo vlastním
úmyslným jednáním cizince.
§ 127
(1) Zajištění musí být bez zbytečného odkladu ukončeno
a) po zániku důvodu pro zajištění,
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b) rozhodne-li soud ve správním soudnictví o zrušení rozhodnutí o zajištění cizince, o zrušení
rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění nebo o zrušení rozhodnutí o nepropuštění
ze zařízení; povinnost propustit cizince vzniká vyhlášením zrušujícího rozsudku,
c) je-li vydáno rozhodnutí o propuštění ze zařízení; povinnost propustit cizince vzniká
vyhlášením zrušujícího rozsudku,
d) je-li cizinci udělen azyl nebo doplňková ochrana,2)
e) je-li cizinci povolen dlouhodobý pobyt za účelem ochrany na území, nebo
f) rozhodlo-li ministerstvo o zajištění žadatele o udělení mezinárodní ochrany podle § 46a
zákona o azylu.
(2) Podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany v průběhu zajištění není důvodem
pro ukončení zajištění.
§ 128
(1) Zajištěného cizince, kterému má být na základě pravomocného rozhodnutí
o správním vyhoštění ukončen pobyt na území, dopraví policie na hraniční přechod za účelem
vycestování z území; to neplatí v případě, že zajištěný cizinec předloží potvrzení o podání
žaloby. Policie rovněž dopraví na hraniční přechod zajištěného cizince po zamítnutí žaloby
proti rozhodnutí o správním vyhoštění a cizince, který byl zajištěn za účelem vycestování
podle § 124b.
(2) Policie je oprávněna ponechat cizince podle odstavce 1 v zařízení po dobu
nezbytně nutnou, než zajistí podmínky pro vycestování cizince z území.
(3) Jde-li o nezletilého cizince bez doprovodu, policie provede úkony podle odstavce 1
a 2 teprve poté, co stát, kam bude nezletilý cizinec bez doprovodu vyhoštěn, sdělil, že
nezletilému cizinci bez doprovodu bude zajištěno přijetí odpovídající jeho věku.
§ 129
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu
(1) Nelze-li účinně uplatnit zvláštní opatření za účelem vycestování, policie zajistí
na dobu nezbytně nutnou cizince, který neoprávněně vstoupil nebo pobýval na území,
za účelem jeho předání podle mezinárodní smlouvy sjednané s jiným členským státem
Evropské unie přede dnem 13. ledna 2009 nebo přímo použitelného právního předpisu
Evropské unie37); policie na dobu nezbytně nutnou zajistí i prováženého cizince v případě, že
jeho průvoz nelze z objektivních důvodů dokončit bez nutné přestávky.
(2) O zajištění policie neprodleně sepíše záznam obsahující údaje o totožnosti
zajištěného cizince, datu, čase a místu zajištění a důvod předání nebo průvozu.
(3) Nelze-li předání cizince nebo dokončení jeho průvozu uskutečnit ve lhůtě do 48
hodin, a jde-li o průvoz leteckou cestou podle § 152 ve lhůtě do 72 hodin, policie v řízení
o zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu vydá rozhodnutí, které je prvním
úkonem v řízení. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.
(4) Policie rozhodne o zajištění cizince za účelem jeho předání do státu vázaného
přímo použitelným předpisem Evropské unie37), pouze pokud existuje vážné nebezpečí útěku.
Za vážné nebezpečí útěku se zejména považuje, pokud cizinec pobýval na území
neoprávněně, vyhnul se již dříve předání do státu vázaného přímo použitelným předpisem
Evropské unie37), nebo se pokusil o útěk anebo vyjádřil úmysl nerespektovat pravomocné
rozhodnutí o přemístění do státu vázaného přímo použitelným předpisem Evropské unie20)
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unie37) nebo pokud je takový úmysl zjevný z jeho jednání. Za vážné nebezpečí útěku se dále
považuje, pokud cizinec, který bude předán do státu vázaného přímo použitelným předpisem
Evropské unie37) přímo nesousedícího s Českou republikou, nemůže oprávněně samostatně
do tohoto státu cestovat a nemůže uvést adresu místa pobytu na území.
(5) Policie je oprávněna zajistit nezletilého cizince bez doprovodu, pouze je-li
důvodné nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost státu či závažným způsobem narušit
veřejný pořádek, a je-li to v jeho zájmu v souladu s Úmluvou o právech dítěte. Policie je
oprávněna v případě důvodné pochybnosti, že jde o nezletilého cizince bez doprovodu,
takového cizince zajistit do doby, než je zjištěn jeho skutečný věk. Policie zahájí úkony
ke zjištění věku nezletilého cizince bez doprovodu bezodkladně po jeho zajištění.
(6) Policie v rozhodnutí o zajištění stanoví dobu trvání zajištění s přihlédnutím
k předpokládané složitosti přípravy předání nebo průvozu cizince. Je-li to nezbytné
k pokračování přípravy předání nebo průvozu, je policie oprávněna dobu trvání zajištění
prodloužit, a to i opakovaně. V řízení o prodloužení doby trvání zajištění cizince za účelem
předání nebo průvozu je vydání rozhodnutí prvním úkonem v řízení. Odvolání, obnova řízení
ani přezkumné řízení nejsou přípustné.
(7) Policie je povinna jednat tak, aby byl cizinec předán nebo byl průvoz cizince
územím dokončen v nejbližším možném termínu ode dne zajištění.
§ 129a
Žádost o propuštění ze zařízení
(1) Cizinec je oprávněn podat policii žádost o propuštění ze zařízení, ve které je
povinen uvést veškeré rozhodné skutečnosti, kterých se dovolává a označit důkazy. Policie
cizince nevyzývá k odstranění vad žádosti. Policie zkoumá, zda trvají důvody, pro které byl
cizinec zajištěn, popřípadě pro které byla doba zajištění prodloužena, nebo zda jsou splněny
podmínky pro uložení zvláštního opatření za účelem vycestování. O žádosti policie rozhodne
bez zbytečného odkladu.
(2) Policie cizince poučí o oprávnění podat ve správním soudnictví žalobu proti
rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení; jde-li o nezletilého cizince bez doprovodu, poučí o tom
opatrovníka.
(3) Žádost o propuštění ze zařízení je cizinec oprávněn podat nejdříve po uplynutí
30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení doby zajištění
cizince nebo rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení, nepodal-li žalobu proti takovému
rozhodnutí, nebo nejdříve po uplynutí 30 dní od právní moci posledního rozhodnutí o jeho
žalobě proti rozhodnutí o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby zajištění cizince
nebo proti rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení.
(4) Policie je oprávněna cizince vyslechnout, je-li to nezbytné pro zjištění skutečného
stavu věci. Cizinec je povinen vypovídat. Policie cizince před výslechem poučí o důsledcích
odmítnutí výpovědi a nepravdivé nebo neúplné výpovědi.
(5) O výslechu svědka policie cizince ani jeho zástupce předem nevyrozumívá.
Cizinec ani jeho zástupce není oprávněn být přítomen výslechu svědka. Policie je oprávněna
upustit od provedení výslechu cizince nebo výslechu svědka a předvolat je v jinou dobu,
pokud byli za účelem zjištění skutečného stavu věci předvoláni na stejnou dobu a jeden z nich
se k podání výpovědi nedostaví. Policie seznámí cizince s obsahem protokolu o výslechu
svědka poté, co byl proveden výslech cizince; do doby provedení výslechu cizince je protokol
o výslechu svědka vyloučen z nahlížení do spisu.
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(6) Policie umožní cizinci na jeho žádost vyjádřit se k podkladům pro vydání
rozhodnutí.
(7) Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.
HLAVA XII
ZAŘÍZENÍ
§ 130
(1) Rozhodnutí o zajištění cizince se zpravidla vykonává v zařízení.
(2) Zařízení provozuje ministerstvo prostřednictvím jím zřízené organizační složky
státu (dále jen „provozovatel“).
(3) Zařízení se dělí na část s mírným režimem zajištění (dále jen „část s mírným
režimem“) a část s přísným režimem zajištění (dále jen „část s přísným režimem“). Část
s mírným režimem může být dále rozdělena na další části, do kterých je bez souhlasu
provozovatele a bez doprovodu provozovatele nebo policie vstup cizincům zakázán.
(4) Policie neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o zajištění dopraví
zajištěného cizince do zařízení určeného provozovatelem.
§ 131
Provozovatel seznámí zajištěného cizince při jeho umístění do zařízení, nebo
neprodleně po něm, s právy a povinnostmi, které se vztahují k pobytu cizince v zařízení,
a s vnitřním řádem zařízení. Seznámení se provede v mateřském jazyce cizince nebo v jazyce,
kterým je cizinec schopen se dorozumět. Seznámení se dále provede v případě změn práv
a povinností, které se vztahují k pobytu cizince v zařízení, nebo vnitřního řádu zařízení.
Informace o právech a povinnostech zajištěného cizince a vnitřní řád zařízení jsou umístěny
tak, aby byly přístupny všem zajištěným cizincům.
§ 132
(1) Část s mírným režimem tvoří ubytovací místnost, společné sociální a kulturní
zařízení a další prostor, v němž se mohou zajištění cizinci volně pohybovat, stanovený
vnitřním řádem zařízení.
(2) Část s přísným režimem je oddělena od části s mírným režimem a tvoří ji
ubytovací místnost a prostor určený pro vycházky.
§ 132a
Provozovatel je oprávněn v souladu s účelem zařízení a v zájmu zajištění bezpečnosti
zajištěných cizinců a ostatních osob ubytovaných v zařízení instalovat prostředky
audiovizuální techniky v prostorách tohoto zařízení, s výjimkou ubytovacích místností,
sociálních zařízení a prostor, v nichž probíhají osobní prohlídky cizinců.
§ 133
(1) Ubytovací místnost v části s mírným režimem je vybavena lůžky, skříňkami
na uložení osobních věcí, stolkem a židlemi v počtu odpovídajícímu počtu ubytovaných
cizinců.
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(2) Ubytovací místnost v části s přísným režimem je vybavena lůžky, stolkem, židlemi
v počtu odpovídajícímu počtu ubytovaných cizinců, sanitárním zařízením odděleným
od zbývajícího prostoru neprůhlednou zástěnou a signalizačním (přivolávacím) zařízením.
Tato místnost je uzamykatelná pouze z vnější strany.
§ 134
(1) Provozovatel zajištěnému cizinci za podmínek stanovených tímto zákonem
a) poskytne lůžko, židli, skříňku na uložení osobních věcí, stravu a základní hygienické
prostředky,
b) umožní přijímat a odesílat písemná sdělení bez omezení,
c) umožní přijímat návštěvy,
d) podle možností zajistí knihy, denní tisk a časopisy včetně zahraničních, pokud jsou
distribuovány v České republice,
e) umožní podat žádost nebo jiný podnět státním orgánům České republiky nebo
mezinárodním organizacím za účelem uplatnění jeho práv a tyto na své náklady neprodleně
odešle, nemá-li cizinec dostatečné finanční prostředky,
f) na jeho žádost zajistí bez zbytečného odkladu rozmluvu s vedoucím zařízení nebo jeho
zástupcem nebo s policií v zařízení,
g) umožní nepřetržitý osmihodinový spánek v době nočního klidu,
h) umožní volný pohyb v rámci části s mírným režimem a styk s ostatními cizinci umístěnými
v této části.
(2) Provozovatel zajistí lékařskou prohlídku zajištěného cizince, další nezbytná
diagnostická a laboratorní vyšetření a očkování a preventivní opatření stanovená orgánem
ochrany veřejného zdraví.
(3) Provozovatel zajištěnému cizinci umístěnému v části s přísným režimem umožní
v rámci určeného prostoru vycházku v trvání nejméně 1 hodiny denně, ke které ho doprovodí
policie. Policie může vycházku ze závažného důvodu omezit nebo zrušit. O omezení nebo
zrušení vycházky sepíše bez zbytečného odkladu záznam.
(4) Provozovatel může zajištěnému cizinci zajistit psychologické a sociální služby
a další služby a věci nezbytné pro zajištění pobytu cizince v zařízení.
(5) Provozovatel zajistí se souhlasem cizince zajištěného podle tohoto zákona jeho
přípravu na vycestování z území.
§ 135
(1) Policie umístí zajištěného cizince na návrh provozovatele nebo na základě
vlastních poznatků do části s přísným režimem, pokud
a) je agresivní nebo vyžaduje zvýšený dohled z jiného závažného důvodu,
b) opakovaně závažným způsobem poruší vnitřní řád zařízení, nebo
c) opakovaně závažným způsobem poruší povinnost nebo zákaz podle tohoto zákona.
(2) Zajištěného cizince mladšího 18 let lze do části s přísným režimem umístit pouze
z důvodu podle odstavce 1 písm. a) nebo c).
(3) Policie sepíše o umístění zajištěného cizince do části s přísným režimem
neprodleně záznam a v něm uvede podrobnosti o důvodech tohoto umístění a poučení
o možnosti proti umístění do části s přísným režimem podat stížnost ministerstvu (§ 148
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odst. 2). Policie zajištěného cizince se záznamem seznámí. Záznam podepsaný zajištěným
cizincem, policistou a tlumočníkem, byl-li ustanoven, policie uloží do spisu zajištěného
cizince. Odmítne-li cizinec záznam podepsat, policie to do záznamu poznamená.
(4) Je-li zajištěný cizinec umístěn v části s přísným režimem po dobu delší než
48 hodin, policie o tomto umístění vydá rozhodnutí. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné
řízení nejsou přípustné.
(5) Do části s přísným režimem lze cizince umístit na dobu nezbytnou, nejdéle však
na 30 dnů. Policie v průběhu umístění zajištěného cizince v části s přísným režimem zkoumá
trvání důvodu pro toto umístění. Dopustil-li se cizinec v době podle věty první jednání podle
odstavce 1 nebo trvá-li důvod pro zvýšený dohled, policie dobu umístění v části s přísným
režimem rozhodnutím prodlouží o 30 dnů, jinak cizince neprodleně umístí do části s mírným
režimem. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.
§ 136
(1) Zajištěný cizinec je povinen
a) dodržovat vnitřní řád zařízení,
b) šetřit majetek zařízení,
c) řídit se pokynem policie nebo provozovatele vydaným při plnění úkolů v souvislosti se
zajištěním,
d) vyvarovat se jednání, které by mařilo účel zajištění,
e) strpět omezení svých práv, zejména práva na soukromí a svobodu pohybu a pobytu,
v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zajištění nebo pro ochranu veřejného zdraví,
f) dodržovat noční klid.,
g) dodržovat zásady hygieny a podílet se v místnosti, kde je ubytován, na udržování
hygienického standardu stanoveného vnitřním řádem.
(2) Zajištěný cizinec je dále povinen strpět preventivní vstupní, periodickou
a výstupní, a je-li to nezbytné i mimořádnou lékařskou prohlídku v rozsahu určeném lékařem
včetně nezbytných diagnostických a laboratorních vyšetření a očkování a preventivní opatření
stanovené orgánem ochrany veřejného zdraví. Lékařská prohlídka zajištěného cizince je
prováděna bez přítomnosti policie nebo provozovatele, nerozhodne-li lékař jinak. Nelze-li
úkon pro odpor zajištěného cizince provést, je policie oprávněna tento odpor překonat. Přitom
nesmí bránícímu se zajištěnému cizinci způsobit újmu zjevně nepřiměřenou závažnosti
protiprávního jednání.
(3) Zajištěný cizinec po dobu umístění do zařízení nesmí
a) vnášet, vyrábět, přechovávat nebo konzumovat alkohol a jiné návykové látky,
b) vnášet, vyrábět nebo přechovávat věci způsobilé vážně ohrozit zdraví nebo život člověka
nebo poškodit majetek,
c) vnášet nebo přechovávat věci, které by svým množstvím nebo povahou mohly narušit
pořádek nebo škodit zdraví, nebo elektronické komunikační zařízení,
d) opustit zařízení bez souhlasu policie.
§ 137
(1) Policie je oprávněna při umístění zajištěného cizince do zařízení provést jeho
osobní prohlídku a prohlídku jeho věcí za účelem zjištění, zda u sebe nemá cestovní doklad,
doklad totožnosti nebo písemnost potvrzující jeho totožnost nebo státní občanství, peněžní
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prostředky nebo věc, jejíž vnášení do zařízení, vyrábění nebo přechovávání v zařízení je
zakázáno.
(2) Policie je oprávněna provést osobní prohlídku a prohlídku věcí zajištěného cizince
také na žádost provozovatele nebo v případě důvodného podezření, že tento cizinec může mít
u sebe cestovní doklad, doklad totožnosti nebo písemnost potvrzující jeho totožnost nebo
státní občanství nebo věc, jejíž vnášení do zařízení, vyrábění nebo přechovávání v zařízení je
zakázáno.
(3) Osobní prohlídku provádí osoba stejného pohlaví. O provedení prohlídky policie
sepíše záznam.
(4) Policie cestovní doklad, doklad totožnosti, písemnost potvrzující jeho totožnost
nebo státní občanství, peněžní prostředky a věci, jejichž vnášení do zařízení, vyrábění nebo
přechovávání v zařízení je zakázáno, nalezené při osobní prohlídce, prohlídce věcí nebo jiným
způsobem, zadrží.
(5) Policie zadržené věci předá, s výjimkou cestovního dokladu, dokladu totožnosti,
písemnosti potvrzující jeho totožnost nebo státní občanství, zbraní podle zvláštního právního
předpisu18) a věcí19), jejichž držení je v rozporu s právním řádem České republiky, spolu se
seznamem těchto věcí k úschově provozovateli.
§ 138
(1) Provozovatel vydá vnitřní řád zařízení, ve kterém stanoví
a) pravidla poskytovaných zdravotních služeb a poskytované, psychologické a sociální péče,
b) časový rozvrh poskytování stravy,
c) pravidla a nabídku kulturního a sportovního vyžití,
d) pravidla výdeje základních hygienických potřeb, obuvi, oděvů a prádla,
e) režim návštěv,
f) prostor vymezený pro vycházky a časový rozvrh vycházek pro přísný režim zajištění,
g) prostory, kam je vstup cizincům bez doprovodu policie nebo pracovníka zařízení zakázán,
h) způsob realizace povinné školní docházky,
i) dobu, kdy je v části s mírným režimem zajištění přístupný prostor vymezený pro vycházky,
j) místa vyhrazená pro kouření,
k) časový rozvrh pravidla pro zajištění nákupů věcí denní potřeby, knih, novin a časopisů,
l) další nezbytné organizačně technické podrobnosti.
(2) Ve vnitřním řádu zařízení, v němž pobývají rodiče s dětmi a nezletilí cizinci
bez doprovodu, provozovatel stanoví také nabídku kulturního, sportovního a dalšího vyžití
specificky pro různé věkové kategorie.
(3) Vnitřní řád zařízení je vydán v jazyce českém, anglickém, francouzském,
německém, ruském, španělském, čínském, arabském, vietnamském, hindském, popřípadě
v dalším jazyce, je-li to pro informování zajištěných cizinců nezbytné.
18)

19)

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění
zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 odst. 2 a 3 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 139
Rozdělení rodiny v rámci zařízení je možné v případě umístění některého člena rodiny
v části s přísným režimem.
§ 140
(1) Provozovatel je oprávněn ubytovat v části s mírným režimem cizince, vůči
kterému má zajištěný cizinec vyživovací povinnost nebo jej má v péči, nelze-li zajistit péči
o něj jiným způsobem (dále jen „ubytovaný cizinec“). Ubytovanému cizinci poskytne stravu
a další služby jako zajištěnému cizinci. Je-li ubytovaný cizinec schopen uvědomit si omezení
spojená s pobytem v zařízení, přihlíží se k projevu jeho vůle.
(2) Ubytovaný cizinec může zařízení opustit, má-li zajištěnu péči jiným způsobem.
Jde-li o nezletilého nebo osobu s omezenou svéprávností, může opustit zařízení jen
po písemném souhlasu zákonného zástupce.
(3) Na ubytovaného cizince se § 131, § 134 odst. 1, 2 a 4, § 136 odst. 1 písm. a) až c)
a f), § 136 odst. 2, § 136 odst. 3 písm. a) až c), § 143, § 144 odst. 1 až 3 a § 145 vztahují
obdobně.
§ 141
(1) Při určení ubytovacích prostor provozovatel podle možností zařízení přihlíží
k náboženským, etnickým či národnostním zvláštnostem, příbuzenským a rodinným vztahům,
věku nebo zdravotnímu stavu nebo právnímu postavení cizince.
(2) Odděleně se umisťují
a) nezletilí cizinci bez doprovodu od cizinců zletilých,
b) muži od žen, s výjimkou osob blízkých14), pokud s tím souhlasí.
(3) Cizinec mladší 18 let nebo cizinec s omezenou svéprávností je umístěn spolu
s osobou blízkou nebo s osobou, které byl svěřen do péče.
§ 142
(1) Provozovatel je cizinci umístěnému v zařízení, který podléhá povinné školní
docházce podle zvláštního zákona19a), povinen umožnit plnění této povinnosti.
(2) Cizinec může opustit zařízení za účelem plnění povinné školní docházky, není-li
zajištěna v zařízení, a za účelem dalších činností podporujících rozvoj jeho osobnosti.
V odůvodněných případech dopravu zajišťuje provozovatel zařízení.
(3) Provozovatel hradí cizinci umístěnému v zařízení, který plní povinnou školní
docházku, učebnice a školní potřeby, pokud nejsou hrazeny státem a není schopen si tyto
uhradit jinak.

14)

§ 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
19a)
§ 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
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§ 143
(1) Zajištěnému cizinci se poskytuje strava odpovídající zásadám správné výživy
a zdravotnímu stavu cizince třikrát denně, v případě dětí do 18 let pětkrát denně.
(2) Při výběru stravy se podle možností přihlíží k požadavkům kulturních
a náboženských tradic zajištěného cizince.
§ 144
nadpis vypuštěn
(1) Zajištěný cizinec má právo na přijetí návštěvy dvakrát čtyřikrát týdně v trvání
jedné hodiny a počtu nejvýše 4 osob současně přítomných. V odůvodněných případech může
vedoucí zařízení nebo jeho zástupce, po dohodě s policií, povolit častější přijetí návštěvy nebo
delší dobu jejího trvání; dovolují-li to kapacitní možnosti místností určených k přijímání
návštěv, může být zvýšen i počet osob.
(2) Návštěvy probíhají v místnostech k tomu určených. Provozovatel je oprávněn
návštěvu přerušit nebo ukončit, pokud zajištěný cizinec nebo návštěvník závažným způsobem
naruší klid nebo pořádek v zařízení nebo pokud ohrozí život nebo zdraví osob v zařízení.
(3) Zajištěný cizinec má právo přijímat v zařízení návštěvy advokáta nebo zástupce
právnické osoby, který prokáže, že předmětem její činnosti je oprávnění poskytovat právní
pomoc cizincům. Za právnickou osobu jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen,
který má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů
vyžadováno pro výkon advokacie.
(4) Návštěva zajištěného cizince umístěného v přísném režimu probíhá za přítomnosti
policie.
§ 145
nadpis vypuštěn
(1) Zajištěný cizinec může jednou za týden přijmout balíček s potravinami, knihami
a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 10 kg. Omezení se nevztahuje na balíčky s oblečením
zasílaným za účelem jeho výměny. Balíčky určené zajištěnému cizinci přebírá provozovatel.
(2) Policie balíčky na žádost provozovatele zkontroluje. Policie vyjme a zadrží věci,
jejichž vnášení do zařízení, vyrábění nebo přechovávání v zařízení je zakázáno. Zadržené
věci, s výjimkou věcí19), jejichž držení je v rozporu s právním řádem České republiky, spolu
s jejich soupisem předá neprodleně provozovateli, který je odešle zpět odesílateli na jeho
náklady, pokud vedoucí zařízení nerozhodne o jejich úschově a vydání zajištěnému cizinci
při propuštění ze zařízení.
(3) Zajištěný cizinec může přijímat bez omezení peníze, které mu byly do zařízení
poslány nebo předány jiným způsobem; peněžní prostředky je povinen uložit do úschovy
provozovateli. Nepředá-li cizinec peněžní prostředky do úschovy provozovateli, policie tyto
peníze cizinci zadrží a předá je do úschovy provozovateli s jejich soupisem. Provozovatel
na žádost cizince může přijmout do úschovy další věci, zejména cennosti a dokumenty.
Provozovatel pořídí soupis peněžních prostředků a věcí a zajistí jejich bezpečné uložení.
19)

§ 1 odst. 2 a 3 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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(4) Cizinec, který má u provozovatele uschované peněžní prostředky, je může čerpat
na nákup věcí denní potřeby, knih, novin nebo časopisů, a to jedenkrát týdně částku
do 300 Kč. Nákup zajistí provozovatel na základě písemné objednávky cizince v intervalech
stanovených vnitřním řádem zařízení. Převzetí věcí a jejich vyúčtování cizinec potvrdí svým
podpisem; provozovatel vynaloženou částku zaznamená v soupisu uschovaných peněžních
prostředků.
§ 146
(1) Provozovatel je oprávněn použít uschované peněžní prostředky zajištěného cizince,
jsou-li v české nebo jiné volně směnitelné měně, k úhradě, byť i částečné, výdajů spojených
s jeho správním vyhoštěním. Při použití uschovaných peněžních prostředků postupuje
provozovatel tak, aby cizinci při jeho propuštění ze zařízení bylo z jeho uschovaných
peněžních prostředků vydáno alespoň 400 Kč; má-li cizinec uschované peněžní prostředky
v nižší částce, vydá se mu celá uschovaná částka a provozovatel cizinci poskytne peněžní
prostředky v takové výši, aby součet vydaných uschovaných peněžních prostředků
a provozovatelem poskytnutých peněžních prostředků odpovídal částce 400 Kč. Nemá-li
cizinec uschované žádné peněžní prostředky, poskytne mu provozovatel při propuštění
ze zařízení 400 Kč.
(2) Provozovatel vydá zajištěnému cizinci doklad o peněžních prostředcích použitých
podle odstavce 1.
(3) Odstavec 1 se nepoužije, je-li cizinec bezprostředně po propuštění ze zařízení
předán do azylového zařízení nebo je dopraven policií na hraniční přechod za účelem
vycestování z území.
§ 147
(1) Provozovatel při propuštění ze zařízení vydá zajištěnému cizinci peníze a jiné věci,
které byly zadrženy nebo převzaty do úschovy, s výjimkou věcí, jejichž držení je v rozporu
s právním řádem České republiky, a peněz, které byly v průběhu pobytu v zařízení cizinci
vyplaceny v hotovosti nebo byly použity podle § 146. Finanční prostředky v jiné než volně
směnitelné měně zajištěnému cizinci vydá v plné výši.
(2) Policie při propuštění ze zařízení vydá cizinci zadržený cestovní doklad, doklad
totožnosti a písemnost potvrzující jeho totožnost nebo státní občanství; je-li cizinec
po propuštění ze zařízení eskortován na hraniční přechod z důvodu správního vyhoštění nebo
předání podle mezinárodní smlouvy, vydá mu policie cestovní doklad, doklad totožnosti
a písemnost potvrzující jeho totožnost nebo státní občanství až na hraničním přechodu. Je-li
nebezpečí, že by cizinec cestovní doklad, doklad totožnosti nebo písemnost potvrzující jeho
totožnost nebo státní občanství zničil nebo se ho zbavil, aby tím znemožnil správní vyhoštění
nebo předání podle mezinárodní smlouvy, předá policie cestovní doklad, doklad totožnosti
a písemnost potvrzující jeho totožnost nebo státní občanství dopravci nebo orgánu státu,
na jehož území cizince podle mezinárodní smlouvy vrací či předává.
(3) Neexistují-li důvodné obavy, že cizinec bude mařit nebo ztěžovat vycestování
z území, je policie povinna informovat zajištěného cizince o datu, čase a důvodu jeho
propuštění ze zařízení, a to nejpozději 24 hodin předem; není-li v té době policii datum a čas
propuštění znám, informuje cizince bez zbytečného odkladu poté, co se je dozví.
§ 148
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(1) Dozor nad dodržováním ustanovení této hlavy ve vztahu k cizincům zajištěným
v zařízení provádí ministerstvo. Dozorová pravomoc podle zvláštních právních předpisů není
dotčena.
(2) Stížnost pro porušení ustanovení této hlavy podává cizinec ministerstvu.
Ministerstvo stížnost vyřídí do 30 dnů ode dne jejího doručení. O způsobu vyřízení stížnosti
musí být stěžovatel vyrozuměn. Proti způsobu vyřízení stížnosti lze podat ministru vnitra
návrh na jeho přezkoumání.
§ 148
(1) Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu zajištění cizince
a při poskytování ubytování ubytovanému cizinci provádí krajské státní zastupitelství,
v jehož obvodu se zařízení nachází.
(2) Státní zástupce je při výkonu dozoru oprávněn
a) v kteroukoliv dobu navštěvovat zařízení a vstupovat do všech prostor, v nichž se
mohou zdržovat zajištění nebo ubytovaní cizinci,
b) hovořit s cizinci zpravidla za přítomnosti tlumočníka bez přítomnosti jiných osob
v místnosti k tomu provozovatelem určené, ledaže by státní zástupce přivolil
k rozhovoru jinde,
c) žádat od zaměstnanců provozovatele a od policie v zařízení potřebná vysvětlení,
předložení spisů a jiných písemností týkajících se cizinců, které jsou v zařízení
k dispozici,
d) prověřovat, zda postupy provozovatele a policie v zařízení týkající se výkonu zajištění
cizinců a poskytování ubytování ubytovaným cizincům odpovídají právním předpisům,
e) vydávat provozovateli a policii příkazy k zachovávání právních předpisů vztahujících
se k výkonu zajištění a ubytování cizinců a
f) nařídit, aby osoba, která je v zařízení držena nezákonně, byla bez zbytečného odkladu
ze zařízení propuštěna.
(3) Provozovatel nebo policie jsou povinni příkazy státního zástupce podle
odstavce 2 písm. e) a f) bez zbytečného odkladu provést.
§ 149
(1) O kontrole výkonu zajištění prováděné jiným orgánem než ministerstvem je třeba
vyrozumět provozovatele a policii v zařízení.
(2) Zástupce mezinárodní nebo nevládní organizace zabývající se ochranou práv osob
omezených na svobodě je na základě písemné žádosti podané provozovateli alespoň
3 pracovní dny předem oprávněn provést sledování, zda je zařízení užíváno pro zajištění
cizinců v souladu s tímto zákonem; přitom je povinen dbát pokynů provozovatele.
Provozovatel je oprávněn neumožnit sledování podle věty první z důvodu ohrožení řádného
chodu a bezpečnosti zařízení.
§ 150
(1) Provozovatel pro zajištění vnitřního provozu zařízení, vedení soustavy jeho
účetních záznamů a zajištění práv a právem chráněných zájmů cizinců umístěných v zařízení
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a cizinců v tomto zařízení ubytovaných vede provozní informační systém43), jehož je
správcem. V provozním informačním systému jsou vedeny osobní údaje identifikující cizince,
včetně údajů citlivých, pokud je jejich zpracování nezbytné pro plnění povinností
provozovatele k ochraně zdraví cizince a jeho základních práv, a dále údaje, jejichž
zpracování je nezbytné pro plnění úkolů provozovatele souvisejících s plněním povinností
a oprávnění, které má vůči cizinci podle tohoto zákona, a se zajištěním vnitřního provozu
zařízení, jeho organizací a financováním. Provozní informační systém nevyužívá vazeb
na informační systémy veřejné správy ani na informační systém cizinců.
(2) Údaje evidované podle odstavce 1 se zlikvidují neprodleně po ukončení zajištění
nebo ubytování cizince v zařízení, s výjimkou údajů, které jsou účetními záznamy podle
zákona o účetnictví, údajů o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození cizince
nezbytných pro identifikaci účetních záznamů, údajů o zahájení a ukončení doby pobytu
cizince v zařízení, údajů o finančních prostředcích složených cizincem do úschovy v zařízení
a účelu a rozsahu jejich užívání. Údaje, které se nezlikvidují neprodleně po ukončení pobytu
cizince v zařízení, se uchovávají po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého
se týkají, popřípadě plynoucích od data ukončení zajištění nebo ubytování cizince v zařízení;
po uplynutí této doby se zlikvidují.
§ 151
Příspěvek obci
(1) Ministerstvo poskytuje obci příspěvek na úhradu nákladů obce vynaložených
v souvislosti se zařízením na jejím území. O výši příspěvku obci rozhoduje vláda.
(2) Ministerstvo poskytne jednorázovou dotaci na rozvoj obce, na jejímž území se
nachází zařízení. O výši dotace rozhoduje vláda.
HLAVA XIII
PRŮVOZ CIZINCE A NEŽÁDOUCÍ OSOBA
Průvoz cizince
§ 152
(1) Průvozem cizince přes území se pro účely tohoto zákona rozumí vstup a pobyt
na území a vycestování cizince z území prováděné policií nezávisle na vůli cizince. Jde-li
o průvoz uskutečňovaný leteckou cestou s mezipřistáním na území20) (dále jen „průvoz
leteckou cestou“), rozumí se takovým průvozem vstup a pobyt cizince v tranzitním prostoru
mezinárodního letiště na území a vycestování cizince z tranzitního prostoru mezinárodního
letiště prováděné policií nezávisle na vůli cizince.
(2) Policie provádí průvoz cizince přes území na základě mezinárodní smlouvy nebo
na základě vyžádání příslušného orgánu členského státu Evropské unie nebo jiného státu,
který uplatňuje společný postup20), jde-li o průvoz leteckou cestou.
(3) Policie může provedení průvozu odepřít, je-li dán důvod podle mezinárodní
smlouvy, nebo jde-li o průvoz leteckou cestou, jestliže
43)
20)

§ 2 písm. u) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů.
Směrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25. listopadu 2003 o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou.
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a)
b)
c)
d)
e)

je cizinec na území obviněn z trestného činu nebo je hledán z důvodu výkonu trestu,
průvoz jinými státy nebo přijetí zemí určení nejsou proveditelné,
průvoz cizince do země určení vyžaduje změnu letiště na území,
požadovaná pomoc není v určitém okamžiku z praktických důvodů možná, nebo
by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
ohrozit veřejné zdraví nebo obdobný zájem chráněný na základě závazku vyplývajícího
z mezinárodní smlouvy.

(4) Policie je oprávněna požádat o zajištění průvozu územím jiného státu na základě
mezinárodní smlouvy. Vyžaduje-li předání cizince leteckou cestou do země určení
mezipřistání na území jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu, který uplatňuje
společný postup20), jde-li o průvoz leteckou cestou, je policie oprávněna požádat jeho
příslušný orgán o zajištění průvozu při mezipřistání na území tohoto státu.
§ 153
(1) Policie prováženému cizinci po celou dobu průvozu omezí osobní svobodu
a svobodu pohybu. Jde-li o průvoz leteckou cestou, policie zajistí dohled nad cizincem
po dobu mezipřistání a v případě potřeby provádí eskortní činnost v souvislosti se vstupem
prováženého cizince do tranzitního prostoru mezinárodního letiště a omezí osobní svobodu
a svobodu pohybu cizinci až do okamžiku jeho nástupu do letadla při odletu. V případě
průvozu leteckou cestou nesmí provážený cizinec opustit tranzitní prostor mezinárodního
letiště; to neplatí, je-li to nezbytné z důvodů uvedených v odstavci 5 nebo § 129 odst. 3.
(2) Policie po převzetí prováženého cizince převezme do úschovy jeho cestovní
doklad.
(3) Cizinec je povinen strpět osobní prohlídku provedenou policií, jejímž cílem je
zjistit, zda u sebe nemá zbraň nebo jinou věc, která je způsobilá ohrozit život nebo zdraví
cizince nebo jiných osob; osobní prohlídku cizince provádí osoba stejného pohlaví.
(4) Prováženému cizinci poskytuje policie stravu zpravidla každých 6 hodin
od omezení jeho svobody.
(5) Jestliže provážený cizinec onemocní, ublíží si na zdraví nebo se pokusí
o sebevraždu, policie učiní potřebná opatření směřující k ochraně jeho života a zdraví,
zejména poskytne první pomoc, zajistí poskytnutí zdravotních služeb včetně vyjádření lékaře,
zda zdravotní stav cizince umožňuje dokončení průvozu prováženého cizince.
(6) Úhradu zdravotních služeb poskytnutých prováženému cizinci zajišťuje
ministerstvo.
Nežádoucí osoba
§ 154
(1) Nežádoucí osobou se rozumí cizinec, jemuž nelze umožnit vstup na území
z důvodu, že by tento cizinec při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu, závažným
způsobem narušit veřejný pořádek, ohrozit veřejné zdraví nebo ochranu práv a svobod
druhých nebo obdobný zájem chráněný na základě závazku vyplývajícího z mezinárodní
smlouvy.
(2) Policie rozhodne o označení cizince za nežádoucí osobu na základě vlastních
poznatků, požadavku ústředního správního úřadu České republiky, požadavku zpravodajské
služby České republiky anebo závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy.
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(3) Policie označí cizince za nežádoucí osobu na základě
a) pravomocného rozhodnutí soudu o trestu vyhoštění z území10), nebo
b) pravomocného rozhodnutí o správním vyhoštění.
(4) Policie dále označí za nežádoucí osobu cizince, v jehož případě
a) náklady spojené se správním vyhoštěním nese policie nebo ministerstvo (§ 123 odst.6),
b) náklady spojené s dobrovolným návratem nese ministerstvo a cizinec neuhradil přepravní
náklady v poloviční výši (§ 123a odst. 2), nebo
c) náklady spojené s vycestováním do zahraničí nese ministerstvo a cizinec neuhradil
přepravní náklady (§ 124b).
(5) Ten, kdo žádá o zařazení cizince do evidence nežádoucích osob podle odstavce 1,
musí dbát na zachování přiměřenosti mezi důvodem pro toto zařazení a důsledky tohoto
zařazení. Policie je oprávněna požadovat po tom, kdo uplatňuje požadavek podle odstavce 1,
prokázání přiměřenosti podle předchozí věty, pokud tato přiměřenost není prokázána
v požadavku. Při prokazování přiměřenosti je třeba zejména posuzovat dopady tohoto
rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.
(6) Cizinec označený za nežádoucí osobu je evidován v evidenci nežádoucích osob.
Je-li důvodné nebezpečí, že cizinec označený za nežádoucí osobu může závažným způsobem
narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost smluvních států, policie zařadí
do informačního systému smluvních států údaje v rozsahu stanoveném přímo použitelným
právním předpisem Evropských společenství20a); to neplatí v případě občana Evropské unie1b)
nebo občana smluvního státu.
(7) Policie cizinci jeho zařazení do evidence nežádoucích osob nesděluje.
§ 155
(1) Policie přezkoumá důvody, které vedly k zařazení cizince do evidence nežádoucích
osob podle § 154 odst. 2, jedenkrát ročně nebo vždy, má-li poznatky tyto důvody
zpochybňující, a na základě tohoto přezkumu cizince v evidenci ponechá nebo jej z této
evidence neprodleně vyřadí. Nemůže-li sama tyto důvody objektivně přezkoumat, požádá
o jejich přezkum toho, kdo uplatnil požadavek na označení cizince za nežádoucí osobu.
(2) Policie cizince z evidence nežádoucích osob vyřadí, jestliže bylo pravomocné
rozhodnutí soudu nebo správního orgánu (§ 154 odst. 3) vykonáno, po prominutí trestu
vyhoštění nebo jeho amnestování prezidentem republiky nebo po zrušení platnosti rozhodnutí
o správním vyhoštění soudem nebo správním orgánem. Cizince zařazeného do evidence
nežádoucích osob z důvodu uvedeného v § 154 odst. 4 písm. a) policie z evidence
nežádoucích osob vyřadí po dodatečné úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním
policii nebo ministerstvu, nejpozději však po 6 letech od ukončení zajištění nebo uplynutí
doby stanovené k vycestování. Cizince zařazeného do evidence nežádoucích osob z důvodu
uvedeného v § 154 odst. 4 písm. b) nebo c) policie z evidence nežádoucích osob vyřadí
po dodatečné úhradě přepravních nákladů ministerstvu, nejpozději však po 6 letech od jeho
zařazení do evidence nežádoucích osob.
(3) Při vyřazení cizince z evidence nežádoucích osob vyřadí policie z informačního
systému smluvních států údaje, které tam byly vloženy podle § 154 odst. 6.
20a)

Nařízení Rady (ES) č. 871/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému,
včetně boje proti terorismu.
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HLAVA XIV
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 156
Přestupky
(1) Cizinec se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 5 nebo § 180h odst. 2 nevycestuje zpět do zahraničí,
b) nesplní povinnost podle § 117d odst. 2,
c) jako rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie,
nesplní povinnost podle § 87b odst. 1 2 nebo § 87o odst. 3,
d) nesplní povinnost podle § 93 odst. 1 nebo 2 anebo podle § 98 odst. 1, 3, 4 nebo 5,
e) jako zákonný zástupce cizince narozeného na území nesplní povinnost podle § 88 odst. 2
nebo 3,
f) nesplní povinnost podle § 103 písm. h), j), m), n) nebo u),
g) nesplní povinnost podle § 103 písm. b), d), e), r) nebo v rozporu s § 103 písm. c) uvede
v řízení podle tohoto zákona nepravdivé nebo neúplné údaje,
h) při pobytové nebo hraniční kontrole při vycestování se prokáže cestovním dokladem, jenž
je neplatný z důvodu podle § 116 písm. a), b), c) nebo d),
i) v rozporu s § 136 odst. 3 písm. d) opustí bez souhlasu policie zařízení nebo zdravotnické
zařízení lůžkové péče, do kterého byl ze zdravotních důvodů umístěn v průběhu zajištění,
j) úmyslně zničí nebo poškodí doklad vydaný podle tohoto zákona,
k) při hraniční nebo pobytové kontrole se prokáže předmětem listinné povahy jako cestovním
dokladem, ač se o takový doklad nejedná,
l) provede nebo si nechá provést neoprávněně změny v dokladech opravňujících ke vstupu
na území nebo v dokladech vydaných podle tohoto zákona,
m) předloží cestovní doklad vydaný jinému cizinci nebo cestovní doklad vydaný podle
zvláštního právního předpisu21) jako doklad vlastní,
n) předloží pozměněné doklady nebo doklady vystavené jiné osobě požadované podle tohoto
zákona, nebo
o) nesplní povinnost podle § 74 odst. 3 nebo § 117d odst. 6 5.
(2) Fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 100,
b) vede nebo uchovává domovní knihu v rozporu s § 101, nebo
c) nesplní povinnost podle § 102 odst. 4.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost podle § 107 odst. 1,
b) jako osoba, která zajišťuje ubytování cizince, nesplní povinnost podle § 107 odst. 2,
c) jako osoba, která se zavázala podle § 15, nesplní povinnost podle § 107 odst. 4, nebo

21)

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.
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d) jako zákonný zástupce cizince mladšího 15 let nebo osoba, které byl cizinec mladší 15 let
svěřen do péče nebo které byl nad cizincem mladším 15 let po dobu jeho pobytu na území
svěřen dohled, nesplní povinnost podle § 107 odst. 11 14.
(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel, který
zajišťuje nebo zprostředkovává ubytování cizinci, kterému bylo uděleno vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo krátkodobé vízum za tímto účelem,
a) v rozporu s § 107 odst. 10 písm. a) nezajistí, aby ubytování splňovalo podmínky
uvedené v § 100 písm. d) nebo aby výše úplaty za ubytování nebyla nadměrná ve
srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní ubytování
nebo provede pro účely úhrady úplaty za ubytování cizincem srážky z příjmu tohoto
cizince podle § 146 písm. b) zákoníku práce, nebo
b) v rozporu s § 107 odst. 10 písm. b) nezajistí cizinci vystavení dokladu o zajištění
ubytování.
(45) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. a),
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i), l), m) nebo o),
c) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), f), h), j) nebo n) nebo podle,
odstavce 3 nebo odstavce 4 písm. b),
d) 3 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e), b), d), e), g) nebo k).
(56) V blokovém řízení lze uložit pokutu do 3 000 Kč.
§ 157
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Letecký dopravce se dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší zákaz dopravy cizince na území podle § 104 odst. 1, nebo
b) nedopraví cizince do zahraničí v případě uvedeném v § 104 odst. 4.
(2) Provozovatel vodní dopravy nebo provozovatel na pravidelných autobusových
linkách se dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz dopravy cizince na území podle
§ 104 odst. 2.
(3) Dopravce uvedený v přímo použitelném právním předpisu Evropských
společenství15a), jímž se stanoví pravidla, kterými se řídí opatření na ochranu hranic ve vztahu
k osobám překračujícím hranice členských států Evropské unie, se dopustí správního deliktu
tím, že v rozporu s § 104 odst. 3 nezajistí dopravu do zahraničí cizince, kterému mu byl
odepřen vstup na území.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí správního
deliktu tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 100,
b) vede nebo uchovává domovní knihu v rozporu s § 101, nebo
c) nesplní povinnost podle § 102 odst. 4.
(5) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
tím, že jako zaměstnavatel, který zajišťuje nebo zprostředkovává ubytování cizinci,
kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo
krátkodobé vízum za tímto účelem,
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a) v rozporu s § 107 odst. 10 písm. a) nezajistí, aby ubytování splňovalo podmínky
uvedené v § 100 písm. d) nebo aby výše úplaty za ubytování nebyla nadměrná ve
srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní ubytování,
nebo provede pro účely úhrady úplaty za ubytování cizincem srážky z příjmu tohoto
cizince podle § 146 písm. b) zákoníku práce, nebo
b) v rozporu s § 107 odst. 10 písm. b) nezajistí cizinci vystavení dokladu o zajištění
ubytování.
(56) Vysoká škola nebo vyšší odborná škola se dopustí správního deliktu tím, že
nesplní povinnost podle § 107 odst. 5.
(67) Výzkumná organizace, která s cizincem uzavřela dohodu o hostování, se dopustí
správního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 107 odst. 6.
(78) Za správní delikt se uloží pokuta
a) od 100 000 Kč do 500 000 Kč za každého cizince, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
nebo 2 a cizinec byl dopraven z území státu, který není smluvním státem, anebo jde-li
o správní delikt podle odstavce 3,
b) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4, 5 nebo 6. odstavce 5 písm. a) nebo
odstavce 6 nebo 7,
c) do 5 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. b).
(89) Správní delikt podle odstavce 4 a odstavce 5 písm. b) lze projednat v blokovém
řízení uložením pokuty do 5 000 Kč.
(910) Na blokové řízení se použijí obdobně ustanovení zvláštního právního předpisu
upravujícího blokové řízení za přestupek.
§ 157a
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby21a) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni řízení projednávají orgány
policie uvedené v § 161 odst. 1 nebo ministerstvo. Je-li správní delikt spáchán porušením
povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru policie, projedná jej orgán policie, je-li správní
delikt spáchán porušením povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru ministerstva, projedná
jej ministerstvo. Je-li k projednání správního deliktu příslušných více správních orgánů,
projedná jej ten z nich, který nejdříve zahájí správní řízení nebo zjistí porušení povinnosti.
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HLAVA XV
INFORMAČNÍ SYSTÉMY
§ 158
(1) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační systém
cizinců, jehož je správcem a který obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně
dřívějších jmen a příjmení, den, měsíc a rok narození, pohlaví a státní příslušnost cizince, jeho
rodné číslo, nebo jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, obrazový záznam, například
fotografii, cizince a, jeho daktyloskopické otisky a údaje o tělesných znacích cizince. Dále se
v informačním systému cizinců o cizinci vedou
a) údaje v rozsahu
1. žádosti o udělení víza (§ 54), povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 5 § 42
odst. 6, § 42g odst. 12, § 42i odst. 11), povolení k trvalému pobytu (§ 70 odst. 1),
přiznání právního postavení rezidenta na území (§ 83 odst. 5),
2. žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného
příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana
Evropské unie pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu (§ 87x),
3. žádosti o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti a cestovního dokladu
podle § 108 odst. 1 písm. f) (§ 111 odst. 1),
4. výjezdního příkazu (§ 50 odst. 6), hraniční průvodky (§ 14), tiskopisu pozvání (§ 180
odst. 2) a přihlašovacího tiskopisu (§ 97),
b) údaje o
1. dni, měsíci a roku vydání víza nebo dokladu podle tohoto zákona, jeho číslu, druhu
a době platnosti,
2. dni, měsíci a roku ověření pozvání nebo jeho odepření, zvoucí osobě v rozsahu tiskopisu
pozvání, jménu, příjmení, dni, měsíci a roku narození a státní příslušnosti zvaného
cizince, o skutečnostech, které byly důvodem pro odepření ověření pozvání a o porušení
závazku přijatého v pozvání, a údaje o orgánu, který ve věci jednal,
3. dni, měsíci a roku, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání
dokladu podle tohoto zákona a o důvodu zamítnutí,
4. dni, měsíci a roku vydání výjezdního příkazu, jeho číslu a o době jeho platnosti,
5. zrušení, zániku nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného podle tohoto
zákona, včetně uvedení jeho druhu a čísla, a důvodu zrušení, zániku nebo skončení
platnosti,
6. hodině, dni, měsíci, roku a místu překročení státních hranic a o odepření vstupu nebo
odepření vycestování,
7. důvodu zařazení do evidence nežádoucích osob s uvedením doby platnosti omezení
vstupu na území,
8. důvodu povolení vstupu na území podle § 122 odst. 1 nebo 2,
9. zařazení do informačního systému smluvních států jiným smluvním státem s uvedením
doby platnosti omezení vstupu na území smluvních států a o orgánu jiného státu, který
cizince do systému zařadil,
10. dni, měsíci a roku, kdy bylo vydáno rozhodnutí o správním nebo soudním vyhoštění,
a kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, a o důvodu pro jeho vydání,
11. dni, měsíci a roku překročení státních hranic při průvozu přes území a o orgánu, který
o průvoz požádal, a orgánu, který provedení průvozu umožnil,
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12. dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu podle tohoto
zákona, označení správního deliktu podle zákonného ustanovení a jeho subjektu
a o skutkových okolnostech případu podle výroku rozhodnutí, způsobu vyřízení a údaje
vztahující se k vybírání a vymáhání uložené pokuty; ve stejném rozsahu vede policie
údaje o správním deliktu fyzické, podnikající fyzické nebo právnické osoby podle tohoto
zákona,
13. druhu, číslu a době platnosti ztraceného nebo odcizeného dokladu a o datu ohlášení
ztráty nebo odcizení dokladu,
14. druhu a číslu dokladu, který byl orgánem vydávajícího státu prohlášen za neplatný,
včetně důvodu neplatnosti,
15. zákazu pobytu46), místu zákazu pobytu a době jeho trvání,
16. zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké karty
nebo modré karty,
17. obchodní korporaci nebo odštěpném závodu, do nichž byl držitel karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie převeden,
pracovním zařazení na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty
a místě výkonu práce držitele karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie,
c) údaje
1. umožňující určit orgán, který rozhodoval ve věci, o které se vedou údaje podle
písmene b),
2. umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci, o které se vedou údaje podle
písmene b),
3. vztahující se k průběhu řízení ve věci, o které se vedou údaje podle písmene b),
a výkonu rozhodnutí podle tohoto zákona,
d) údaje o
1. datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla
jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,
1. omezení svéprávnosti, kterými jsou den nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti, číslo jednací rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti
a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti, fotokopie rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti a den, kdy došlo k ukončení omezení svéprávnosti,
2. rodinném stavu, datu a místu uzavření manželství, datu nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datu zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datu
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a dni,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
3. datu a místu vzniku partnerství, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
46)

§ 75 trestního zákoníku.
§ 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č.494/2012 Sb.
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nebo o neexistenci partnerství, datu zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo
datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého
a dni, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
4. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
5. datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, o státu, ve kterém k úmrtí došlo,
popřípadě datu úmrtí,
6. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem
na území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské unie, který na území hodlá přechodně
pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana
nebo dočasná ochrana,
e) údaje o
1. stupni osvojení,
2. původním a novém jménu, popřípadě jménech, a příjmení osvojence,
3. původním a novém rodném čísle osvojence,
4. datu a místu narození,
5. rodných číslech osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje
o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodných číslech otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná
o osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila a písemně
požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datu nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem
na území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské unie, který na území hodlá přechodně
pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana
nebo dočasná ochrana,
f) údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení
1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželu
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl
cizincem s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož
poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe
nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo
dítětem s oprávněním k pobytu na území,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii
nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná
ochrana, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
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g) údaj o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby
do zastupitelstev obcí, nebo údaj o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu,
h) biometrické údaje zpracované v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu,
i) záznam o poskytnutí údajů.
(2) Informační systém cizinců podle odstavce 1 obsahuje rovněž údaje o cizincích,
kteří požádali Českou republiku o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany nebo
kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná, a to v rozsahu údajů uvedených
v odstavci 8; tyto údaje poskytuje do informačního systému cizinců ministerstvo a policie.
(3) Na žádost cizince lze v informačním systému cizinců podle odstavce 1 vést údaj
o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle tohoto zákona nebo zvláštního
právního předpisu. Adresu podle věty první, její změnu, nebo zrušení, může cizinec ohlásit
policii nebo ministerstvu.
(4) Policie je oprávněna provozovat další informační systém, pokud je jeho
provozování nezbytnou podmínkou plnění úkolu podle tohoto zákona. V tomto informačním
systému mohou být obsaženy toliko údaje získané při plnění tohoto úkolu.
(5) Údaje vedené v informačních systémech podle odstavce 4 mohou být obsaženy
i v informačním systému cizinců podle odstavce 1, pokud mají vztah k cizinci, který je
v tomto informačním systému evidován.
(6) Údaj z informačního systému vedeného podle tohoto zákona lze sdružovat
s údajem obsaženým v jiném informačním systému vedeném podle zvláštního právního
předpisu, pokud je to nezbytné pro plnění úkolu uloženého tímto zákonem.
(7) Ministerstvo je oprávněno v rámci své působnosti stanovené tímto zákonem
vkládat do informačního systému cizinců podle odstavce 1 údaje získané v rámci plnění úkolů
ministerstva a údaje z informačních systémů podle odstavců 1 a 4 využívat pro svou činnost;
za údaje vložené do informačního systému cizinců ministerstvem podle odstavce 1 odpovídá
ministerstvo.
(8) Z informačního systému cizinců podle odstavce 1 se poskytují tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území, místo a okres
narození,
e) rodné číslo,
f) obrazový záznam, například fotografie cizince,
fg) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
gh) druh a adresa místa pobytu na území, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,
hi) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
ij) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území,
jk) omezení svéprávnosti,
kl) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území,
lm) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
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o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
mn) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho
z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho
z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
no) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost manžela
nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
op) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost dítěte,
pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
pq) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost otce,
matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo;
v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
qr) o osvojenci, pokud je cizincem:
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum a místo narození, státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje
o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě
jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná o osvojence
narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila a písemně požádala
o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
rs) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
st) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, stát, ve kterém k úmrtí došlo,
popřípadě datum úmrtí,
tu) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
uv) jméno, popřípadě jména, příjmení
1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželu
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl
cizincem s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož
poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
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3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe
nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo
dítětem s oprávněním k pobytu na území,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii
nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná
ochrana, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
vw) o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby
do zastupitelstev obcí, nebo o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu,
wx) zákaz pobytu46), místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
xy) o zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké karty
nebo modré karty,
z) o obchodní korporaci nebo odštěpném závodu, do nichž byl držitel karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie převeden, pracovním zařazení
na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty a místě výkonu práce
držitele karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie,
pokud jsou tyto údaje vedeny o cizincích s povoleným trvalým pobytem na území,
s povoleným přechodným pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občanech Evropské
unie, kteří na území hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizincích,
kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana, a to v rozsahu stanoveném
zvláštním právním předpisem a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za podmínek
stanovených tímto zákonem se poskytuje rovněž záznam o poskytnutí údajů.
(9) V informačním systému cizinců se o údajích uvedených v odstavci 8 zpracovávají
a vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li policii
známa.
(10) O poskytnutí údajů z informačního systému cizinců se provede záznam o datu
a hodině výdeje údajů a jejich poskytnutém rozsahu s uvedením označení orgánu veřejné
moci, kterému byly poskytnuty.
(11) Z informačního systému cizinců se zahraničním třetím osobám ani orgánům
cizích států neposkytují podle odstavce 8 údaje o cizincích, kteří požádali Českou republiku
o udělení mezinárodní ochrany nebo kterým byla mezinárodní ochrana udělena.
(12) V případech, kdy byly podle odstavce 8 na základě zvláštního právního předpisu
poskytnuty údaje za účelem zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany subjektu údajů
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že záznam o poskytnutí
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údajů nelze po dobu trvání skutečností podle písmen a) až f) zpřístupnit, lze tak učinit výlučně
pro plnění úkolů orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem
poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle
jiného právního předpisu. Policie má k tomuto záznamu o poskytnutí údaje přístup pouze
v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního právního
předpisu.
(13) Subjekt, kterému mají být poskytnuty údaje podle odstavce 12, je povinen policii
oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující
poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání zajištění účelu
uvedeného v odstavci 12, pro který by mu byly údaje poskytnuty. Prohlášení podle odstavce
12 a oznámení podle věty první mohou být zaslána i elektronickými prostředky.
(14) Subjekty, kterým jsou podle zvláštního právního předpisu poskytovány osobní
údaje podle odstavce 8,
a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost
stanovenou zvláštním právním předpisem a
b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo
zpracováváním.
(15) Policie využívá údaje vedené v jiných informačních systémech veřejné správy
pro účely zjištění správnosti údajů vedených v informačním systému cizinců.
(16) Policie poskytuje z informačního systému cizinců podle odstavce 1 ministerstvu
za účelem správy informačního systému datových schránek údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, na jehož území se narodil,
d) rodné číslo, bylo-li přiděleno, a jeho změny,
e) státní občanství,
f) adresa místa pobytu na území,
g) omezení svéprávnosti,
h) datum úmrtí,
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.
(17) Jménem, popřípadě jmény, a příjmením cizince se v odstavcích 1, 8 a 16 rozumí
jméno, popřípadě jména, a příjmení uvedená latinkou v cestovním dokladu a rovněž jméno,
popřípadě jména, a příjmení uvedená v matriční knize.
§ 158a
(1) Ministerstvo zahraničních věcí při výkonu působnosti podle tohoto zákona
provozuje informační systém, který obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení,
všech dřívějších jménech a příjmeních, dnu, měsíci a roku narození, pohlaví a státní
příslušnosti, obrazový záznam, například fotografii, cizince, jeho otisky prstů, rodné číslo,
nebo jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, a další údaje
a) v rozsahu žádosti o udělení víza (§ 54), o povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 5
§ 42 odst. 6), o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území nebo, pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k pobytu
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b)

c)
d)
e)

pro cizince (§ 87x), o vydání cestovního průkazu totožnosti (§ 111 odst. 1), žádosti
o vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie (§ 115a),
o způsobu vyřízení žádosti podané podle tohoto zákona, a to číslo, druh, datum vydání,
doba platnosti víza nebo dokladu a označení orgánu, který vízum nebo doklad vydal;
v případě zamítnutí žádosti datum, důvod a označení příslušného orgánu, který ve věci
rozhodl,
o udělení výjezdního příkazu, a to číslo cestovního dokladu, číslo výjezdního příkazu,
datum vydání, doba platnosti a označení orgánu, který výjezdní příkaz udělil,
o zrušení nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného podle tohoto zákona, a to
druh, číslo víza nebo dokladu, důvod a označení orgánu, který ve věci rozhodl,
umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci podle písmen a) až d) a další
údaje vztahující se k průběhu řízení podle písmen a) až d).

(2) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační
systém o cizincích, žádajících o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany
na území. Tento informační systém obsahuje
a) údaje v rozsahu žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 5 § 42 odst. 6),
b) důvod uvedený v potvrzení vydaném orgánem činným v trestním řízení, včetně údajů
o tomto orgánu,
c) rodné číslo nebo jiný identifikační údaj sdělený cizincem,
d) údaj o způsobu vyřízení žádosti, číslu a druhu dokladu, dni, měsíci a roku vydání a době
platnosti dokladu,
e) den, měsíc a rok nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti a důvod tohoto
zamítnutí,
f) den, měsíc a rok vydání výjezdního příkazu, jeho číslo, dobu platnosti a údaje o orgánu,
který výjezdní příkaz vydal,
g) údaje umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci podle písmen a) až f)
a další údaje vztahující se k průběhu řízení podle písmen a) až f).
(3) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále provozuje
informační systém o cizincích žádajících o vydání cizineckého pasu podle § 113 odst. 1 a 2.
Tento informační systém obsahuje údaje v rozsahu žádosti o vydání cizineckého pasu, včetně
biometrických údajů.
(4) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále pro účely vydávání
průkazu o povolení k pobytu a zpracování protokolu podle § 117a odst. 4 vede provozní
informační systém o cizincích žádajících o vydání povolení k dlouhodobému anebo trvalému
pobytu, prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, prodloužení platnosti
průkazu o povolení k pobytu vydaného cizinci s povoleným trvalým pobytem, vydání průkazu
o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený anebo poškozený nebo
náhradou za průkaz o povolení k pobytu, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční,
a to v rozsahu cizincem podané žádosti. Správcem provozního informačního systému podle
věty první je ministerstvo. V provozním informačním systému jsou vedeny rovněž
biometrické údaje, které byly pořízeny za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu,
a digitální zpracování podpisu cizince.
(5) Údaje vedené v informačním systému podle odstavce 4 se po převzetí průkazu
o povolení k pobytu cizincem zlikvidují, s výjimkou biometrických údajů, které jsou
ministerstvem předány do informačního systému cizinců.
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(6) Pokud si cizinec nepřevezme průkaz o povolení k pobytu, údaje vedené o tomto
cizinci v provozním informačním systému podle odstavce 4, a to včetně údajů biometrických,
se zlikvidují po uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného průkazu o povolení k pobytu
ministerstvu.
(7) Ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo jsou oprávněna v rozsahu nezbytném
pro plnění úkolů podle tohoto zákona využívat údaje vedené podle odstavce 1.
(8) Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje ministerstvu a Ministerstvu
zahraničních věcí pro účely plnění jejich úkolů souvisejících s vydáváním, rušením a zánikem
zaměstnanecké karty nebo modré karty údaje z centrální evidence volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a modré karty způsobem umožňujícím dálkový
přístup v rozsahu
a) identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož je evidováno volné pracovní místo
obsaditelné držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty; poskytovanými
identifikačními údaji jsou u
1. fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní
občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno,
bydliště osoby,
2. právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby,
3. fyzické osoby, která je podnikatelem, obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména,
příjmení, rodné číslo, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
4. zahraniční osoby údaje uvedené pod bodem 2 nebo 3 a umístění organizační složky
v České republice,
b) druh práce a místo výkonu práce,
c) předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa,
d) informace o pracovních a mzdových podmínkách,
e) informace o tom, zda volné pracovní místo obsaditelné držiteli zaměstnanecké karty nebo
modré karty je vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením,
f) informace o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a jeho
předpokládaná délka.
(9) Z údajů poskytovaných podle odstavce 8 lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu ministerstvem nebo Ministerstvem
zahraničních věcí.
§ 158b
(1) Matriční úřad oznamuje policii za účelem provozování informačního systému
cizinců údaje o matričních událostech a matričních skutečnostech cizinců, které zapisuje
do matričních knih.
(2) Matriční úřad poskytuje podle odstavce 1 o cizincích údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres, popřípadě stát narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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g) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
h) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého
a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě více státních
občanství manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum
narození,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě více státních
občanství dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné
číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození,
k) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě více státních
občanství otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich
rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození,
l) o osvojenci, pokud je cizincem
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum a místo narození, státní občanství, popřípadě více státních občanství,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje
o jménu, popřípadě jménech, příjmení, rodném příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě
jménech, příjmení, rodném příjmení a datu narození; tyto údaje se neoznamují, pokud se
jedná o osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila
a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
m) datum, místo a okres úmrtí, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a), i) až k) a l) bodů 2, 5 a 6 se rozumí
jméno, popřípadě jména, a příjmení uvedená v matričním dokladu a rovněž jméno, popřípadě
jména, a příjmení uvedená latinkou v cestovním dokladu cizince, pokud byl matričnímu úřadu
předložen.
§ 158c
Obecní úřad oznamuje policii údaj o zápisu cizince do dodatku stálého seznamu voličů
pro volby do zastupitelstev obcí, údaj o vyškrtnutí cizince z dodatku stálého seznamu voličů
pro volby do zastupitelstev obcí, údaj o zápisu cizince do seznamu voličů pro volby
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do Evropského parlamentu a údaj o vyškrtnutí cizince ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu.
§ 159
(1) Žadateli lze, pokud není dále stanoveno jinak, z informačního systému poskytnout
pouze údaje, které potřebuje k plnění úkolů stanovených zákonem v rozsahu příjmení, jméno,
rodné příjmení, datum a místo narození, státní občanství, rodné číslo, místo a druh pobytu
na území. Tento rozsah lze rozšířit, pokud je to podmínkou splnění úkolů podle zákona
a požadované údaje nelze získat jiným způsobem. Takto získané údaje neopravňují k jejich
shromažďování, předávání a využívání nad rámec stanovených oprávnění ve smyslu
zvláštních právních předpisů.
(2) Cizinci lze na žádost podle zvláštního právního předpisu23) sdělit údaje v rozsahu
uvedeném v odstavci 1.
(3) Údaje z informačních systémů vedených podle § 158 a § 158a odst. 1 se poskytují
státním orgánům, pokud je potřebují k plnění svých úkolů, pokud tento zákon nestanoví jinak.
Zpravodajské služby a Generální inspekce bezpečnostních sborů mohou při plnění úkolů
podle zvláštních právních předpisů46) předpisů57) využívat údaje vedené v informačních
systémech podle věty první, včetně údajů osobních, a to způsobem umožňujícím nepřetržitý
a dálkový přístup.
(4) Policie předá údaje z informačních systémů vedených podle § 158 v rozsahu
stanoveném smlouvou sjednanou Evropskými společenstvími příslušným orgánům státu,
který není členským státem Evropské unie, pokud je touto smlouvou Česká republika vázána;
dále je oprávněna předat údaje z informačních systémů podle zákona o Policii České
republiky, které získala v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona, příslušnému
orgánu státu, do něhož má být předán cizinec neoprávněně pobývající na území, a to
v rozsahu nezbytném pro účely jeho předání podle mezinárodní smlouvy. Policie dále předá
údaje z informačních systémů vedených podle § 158 zastupitelskému úřadu státu, jehož je
cizinec občanem, a to v rozsahu nezbytném pro vydání náhradního cestovního dokladu.
(5) Ministerstvo zahraničních věcí předá údaje z informačních systémů vedených
podle § 158a odst. 1 v rozsahu stanoveném smlouvou sjednanou Evropskými společenstvími
příslušným orgánům státu, který není členským státem Evropské unie, pokud je touto
smlouvou Česká republika vázána.
(6) Ministerstvo předá údaje o cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému
pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie, příslušnému orgánu státu Evropské
unie, který cizinci přiznal právní postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie
nebo mu povolil pobyt za účelem společného soužití rodiny; ministerstvo informuje tento
orgán o zrušení platnosti tohoto povolení k pobytu na území nebo o vyhoštění rezidenta
jiného členského státu Evropské unie, včetně údaje o jeho vycestování z území.
(7) Ministerstvo předá údaje o cizinci, kterému bylo přiznáno právní postavení
rezidenta na území7c), příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie, který dříve
tomuto cizinci přiznal právní postavení rezidenta na území jiného členského státu.
23)

§ 17 písm. l) zákona č. 256/1992 Sb.

57)

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.
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(8) Ministerstvo předá údaje o cizinci, kterému byla podle § 85 odst. 1 písm. b)
zrušena platnost rozhodnutí o přiznání právního postavení rezidenta na území7c), příslušnému
orgánu jiného členského státu Evropské unie, který rozhodl o ukončení přechodného pobytu
rezidenta na území na svém území z důvodu závažného porušení veřejného pořádku.
(9) Ministerstvo neprodleně předá policii údaje o jménu a příjmení, dni, měsíci a roku
narození a státní příslušnosti cizince, kterému byla zamítnuta žádost o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území nebo byla zrušena platnost tohoto
povolení, a dále údaje o dni, měsíci a roku, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, a době
platnosti výjezdního příkazu. Ministerstvo policii předá rovněž údaje potřebné podle § 182b.
(10) Policie nebo ministerstvo na žádost sdělí vlastníkovi nebo osobě oprávněné
k užívání objektu nebo vymezené části objektu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum
narození a státní občanství cizince, k němuž vede údaj o místě hlášeného pobytu odpovídající
adrese jím vlastněného nebo oprávněně užívaného objektu nebo jeho vymezené části.
(11) Ministerstvo předá příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie
údaje o držiteli modré karty vydané tímto členským státem Evropské unie, který na území
požádal o vydání modré karty. Příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie
ministerstvo dále předá údaje o vydání modré karty nebo o zamítnutí takové žádosti.
(12) Ministerstvo předá příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské
unie údaje o tom, že držiteli povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného
zaměstnance vydaného tímto členským státem Evropské unie byla vydána karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie.
Ministerstvo rovněž předá příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie
údaje o zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance v případě, že
její držitel pobývá v jiném členském státě na základě povolení k pobytu vnitropodnikově
převedeného zaměstnance, které jiný členský stát Evropské unie tomuto cizinci vydal.
§ 160
(1) Údaje v informačních systémech podle § 158 a 158a mohou být uchovávány
v listinné nebo elektronické podobě anebo způsobem kombinujícím uvedené formy
a ve stejné podobě i přenášeny, s výjimkou údajů biometrických, které jsou zpracovávány
vždy v elektronické podobě. Údaje vedené v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 1
vedené o cizincích s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným
pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občanech Evropské unie, kteří na území
hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizincích, kterým byla udělena
mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana, v rozsahu stanoveném v § 158 odst. 8 se
uchovávají v elektronické podobě.
(2) Evidované údaje se uchovávají po dobu
a) 10 let od doby ukončení pobytu cizince na území, jde-li o přechodný nebo trvalý pobyt,
nebo ode dne nabytí státního občanství České republiky, s výjimkou přihlašovacího
tiskopisu, který se uchovává 6 let ode dne ubytování cizince,
b) 10 let od uplynutí lhůty, po kterou byl cizinec zařazen do evidence nežádoucích osob,
c) 10 let od vzniku evidenční skutečnosti, jde-li o informaci týkající se ztráty nebo odcizení
cestovních dokladů uvedených v § 108 a o cestovních dokladech uvedených v § 108
odst. 1 písm. a), b), c), g) nebo h), které byly orgány vydávajícího státu prohlášeny
za neplatné,
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d) 3 roky následující po roce, během něhož došlo ke vzniku skutečnosti podléhající
evidování v případě údajů uchovávaných na zastupitelském úřadu, s výjimkou spisové
dokumentace žádostí o krátkodobá víza, kdy bylo zastupitelským úřadem rozhodnuto
o neudělení krátkodobého víza, jeho prohlášení za neplatné nebo zrušení jeho platnosti,
nebo
e) 5 let od vzniku skutečnosti podléhající evidování v ostatních případech.
(3) Tvoří-li evidenční informaci k cizinci údaje sdružené ve smyslu § 158 odst. 6, je
doba uchování kompletní informace totožná s nejdelší dobou stanovenou pro jednu z částí
sdružené informace.
(4) Doba uchování informací evidovaných v informačních systémech podle § 158
odst. 4 nesmí přesáhnout dobu 20 let.
(5) Uplyne-li doba stanovená v odstavcích 2 až 4, údaj se zlikviduje, je-li veden
v elektronické podobě, v ostatních případech se postupuje podle zákona o archivnictví
a spisové službě.
(6) Biometrické údaje vedené ministerstvem o cizincích žádajících o vydání
cizineckého pasu se uchovávají po dobu 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cizineckého pasu
ministerstvu. Biometrické údaje vedené v informačním systému cizinců, které byly pořízeny
v souvislosti s vydáním průkazu o povolení k pobytu, se zlikvidují 60 dnů po skončení nebo
zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu, v souvislosti s jehož vydáním byly tyto údaje
pořízeny.
(7) Doklady vydané podle tohoto zákona se zlikvidují 2 roky ode dne skončení
platnosti dokladu.
§ 160a
Přístup k informačnímu systému smluvních států
V souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství20a)
a mezinárodní smlouvou o odstraňování kontrol na společných hranicích5a) mají přístup
k údajům vedeným v informačním systému smluvních států
a) ministerstvo,
b) ředitelství služby cizinecké policie a jeho detašovaná pracoviště,
c) odbor cizinecké policie krajského ředitelství policie (dále jen „odbor cizinecké policie“),
d) Ministerstvo zahraničních věcí,
e) zastupitelský úřad.
HLAVA XVI
PŮSOBNOST POLICIE A MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A OPRÁVNĚNÍ
POLICIE
§ 161
Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost
(1) Působnost správních orgánů podle tohoto zákona vykonávají v rámci policie
a) ředitelství služby cizinecké policie a jeho detašovaná pracoviště,
b) odbory cizinecké policie,
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(2) Místní příslušnost správního orgánu podle odstavce 1 se stanoví podle místa, kde je
cizinec hlášen k pobytu; jde-li o cizince, který nemusí hlásit pobyt, podle místa, kde se
převážně zdržuje. Jde-li o řízení o ukončení přechodného pobytu cizince na území,
k němuž se vízum nevyžaduje, o zrušení platnosti krátkodobého víza nebo o správním
vyhoštění, které se zahajuje z důvodu jednání cizince na území, je místní příslušnost
správního orgánu určena podle místa, kde k tomuto jednání došlo.
§ 161a
Policie neprodleně postoupí ministerstvu informace získané při plnění úkolů podle
tohoto zákona, týkají- li se cizince, kterému oprávnění k pobytu na území vydalo
ministerstvo, a mohou být důvodem pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto oprávnění.
§ 162
zrušen
§ 163
Ředitelství služby cizinecké policie
(1) Ředitelství služby cizinecké policie
a) zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z přímo použitelného právního předpisu
Evropských společenství nebo závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,
b) rozhoduje o zařazení cizince do informačního systému smluvních států a o jeho vyřazení
z tohoto systému,
c) provozuje informační systémy podle § 158 v rozsahu své působnosti,
d) metodicky řídí a kontroluje činnost odborů cizinecké policie,
e) rozhoduje o označení osoby za nežádoucí, jejím zařazení do evidence nežádoucích osob
a vyřazení z této evidence,
f) ve správním řízení
1.vykonává působnost nadřízeného správního orgánu ve vztahu k odborům cizinecké
policie (§ 164),
2. rozhoduje o žádosti o zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění nebo o zrušení
platnosti takového rozhodnutí podle § 119a odst. 5 a 6,
3. vyžaduje závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné,
4. rozhoduje o žádosti cizince o propuštění ze zařízení podle § 129a,
g) podává žádost o povolení průvozu leteckou cestou u příslušného orgánu členského státu
Evropské unie nebo jiného státu, který uplatňuje společný postup20), jde-li o průvoz leteckou
cestou, vyřizuje žádosti o povolení průvozu leteckou cestou,
h) provádí eskortní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců nebo v souvislosti
s policejním průvozem cizinců přes území anebo průvozem leteckou cestou,
i) zabezpečuje cestovní a přepravní doklady (letenky, jízdenky apod.) a uděluje výjezdní
příkaz pro cizince vyhošťovaného z území nebo zajištěného podle § 124b,
j) vyžaduje výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup,
k) pořizuje obrazové záznamy a snímá daktyloskopické otisky při podání žádosti o udělení
víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za neplatné,
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řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, řízením o povinnosti opustit území,
zajištěním cizince za účelem správního vyhoštění, zjišťováním totožnosti, plněním závazků
vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného právního předpisu
Evropských společenství anebo v souvislosti s poskytnutím dočasné ochrany předpisu
Evropské unie,
l) provádí hraniční kontrolu,
m) rozhoduje o udělení krátkodobého víza na hraničním přechodu,
n) rozhoduje o odepření vstupu cizince na území, o zrušení platnosti krátkodobého víza
a o prohlášení krátkodobého víza za neplatné,
o) v souvislosti s rozhodnutím o odepření vstupu cizinci na území provádí nezbytné úkony
s cílem zajistit, aby cizinec bez zbytečného odkladu vycestoval zpět do zahraničí,
p) rozhoduje o odepření vycestování z území,
q) provádí pobytovou kontrolu,
r) provádí zadržení cestovního dokladu podle § 117 odst. 1 nebo dokladu, jehož platnost
skončila podle § 87z, 87aa nebo 117f,
s) rozhoduje v rozsahu své působnosti o přestupcích a správních deliktech podle tohoto
zákona,
t) rozhoduje o udělení víza nebo povolení vstupu na území podle § 122,
u) provádí v souladu se závazky České republiky vzniklými na základě mezinárodních smluv
o odstraňování kontrol na společných hranicích konzultace při udělování víz,
v) posuzuje, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje podmínky podle § 108
odst. 2,
w) prověřuje, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat oprávnění
k pobytu,
x) rozhoduje o správním vyhoštění cizinců, o povinnosti opustit území (§ 50a), o uložení
zvláštního opatření za účelem vycestování (§ 123b) a o vrácení finanční záruky nebo jejím
propadnutí státu (§ 123c),
y) vydává potvrzení o zadržení cestovního dokladu podle § 117,
z) vydává pokyn dopravci zajistit dopravu cizince do zahraničí podle § 104 odst. 3 a 4; pokud
dopravce tuto povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, zajistí dopravu cizince cestou jiného
dopravce a uhradí náklady s tím spojené.
(2) Ředitelství služby cizinecké policie dále
a) rozhoduje o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění, zajištění podle § 124b nebo
za účelem plnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,
b) rozhoduje o umístění cizince do zařízení,
c) rozhoduje o úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním zajištěného cizince, je-li
cizinec zajištěn podle zvláštního právního předpisu42),
d) zajišťuje dopravu a střežení cizince, kterému byl odepřen vstup na území, pokud jeho
zdravotní stav vyžaduje bezodkladný převoz k poskytovateli zdravotních služeb, a od něj
zpět na hraniční přechod, nebo pokud má být převezen na jiné mezinárodní letiště podle
tohoto zákona,
e) v zařízení zabezpečuje vnější ostrahu části s mírným režimem; v části s přísným režimem
zabezpečuje vnější a vnitřní ostrahu,
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f) provádí eskortu cizinců včetně zajištěných žadatelů o udělení mezinárodní ochrany mezi
jednotlivými zařízeními; zabezpečuje přepravu a střežení cizinců včetně žadatelů o udělení
mezinárodní ochrany zajištěných v zařízení k lékařskému ošetření k poskytovateli
zdravotních služeb, v případě cizinců k uskutečnění konzulární návštěvy, k provedení úkonů
v trestním řízení, k provedení dalších úkonů souvisejících s účelem zajištění, anebo k soudu
a zpět.,
g) vyžaduje opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů (dále jen „evidence
přestupků“) pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem nenarušil veřejný
pořádek; žádost a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě, a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Inspektorát cizinecké policie na mezinárodním letišti je příslušný k plnění úkolů
podle odstavce 1 písm. a), c), f) bod 3, h), k) až s), u), v), x) až z) a podle odstavce 2 písm. a)
a b). Dále rozhoduje o udělení výjezdního příkazu, o prodloužení platnosti letištního
průjezdního víza, o vydání cestovního průkazu totožnosti, o ukončení přechodného pobytu
na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a o ukončení pobytu v tranzitním prostoru
mezinárodního letiště.
§ 164
Odbor cizinecké policie
(1) Odbor cizinecké policie
a) zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z přímo použitelného právního předpisu
Evropských společenství nebo závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,
b) provozuje informační systémy podle § 158 odst. 1 v rozsahu své působnosti,
c) provádí pobytovou kontrolu,
d) vyžaduje výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup,
e) rozhoduje v rozsahu své působnosti o vydání a odnětí cestovního průkazu totožnosti,
f) rozhoduje o prodloužení platnosti a doby pobytu na krátkodobé vízum, o ukončení
přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a uděluje výjezdní příkaz,
g) rozhoduje o zrušení platnosti krátkodobého víza,
h) rozhoduje v rozsahu své působnosti o přestupcích a správních deliktech podle tohoto
zákona,
i) rozhoduje o správním vyhoštění cizinců, o uložení povinnosti opustit území (§ 50a),
o uložení zvláštního opatření za účelem vycestování (§ 123b) a o vrácení finanční záruky
nebo jejím propadnutí státu (§ 123c),
j) rozhoduje o dodatečném potvrzení údaje o datu a místu vstupu cizince na území (§ 180d),
k) rozhoduje o hrazení nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho
vycestováním z území, je-li cizinec zajištěn podle zvláštního právního předpisu 42),
l) provádí zadržení cestovního dokladu podle § 117 odst. 1,
m) ověřuje pozvání,
n) plní funkci ohlašovacího orgánu v rozsahu vymezeném tímto zákonem,
o) provádí eskortní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců nebo v souvislosti
s policejním průvozem cizinců přes území anebo průvozem leteckou cestou,
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p) pořizuje obrazové záznamy a snímá daktyloskopické otisky při podání žádosti o udělení
víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za neplatné,
řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, řízením o povinnosti opustit území,
zajištěním cizince za účelem správního vyhoštění, zjišťováním totožnosti, plněním závazků
vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného právního předpisu
Evropských společenství anebo v souvislosti s poskytnutím dočasné ochrany předpisu
Evropské unie,
q) vyžaduje závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné,
r) vydává potvrzení o zadržení cestovního dokladu podle § 117,
s) ověřuje potvrzení podle § 92 písm. a),
t) prověřuje, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat oprávnění
k pobytu,
u) zajišťuje dopravu a střežení cizince, kterému byl odepřen vstup na území, pokud jeho
zdravotní stav vyžaduje bezodkladný převoz k poskytovateli zdravotních služeb, a od něj
zpět na hraniční přechod,
v) rozhoduje o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění, zajištění podle § 124b nebo
za účelem plnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,
w) rozhoduje o umístění cizince do zařízení,
x) provádí eskortu cizinců včetně zajištěných žadatelů o udělení mezinárodní ochrany mezi
jednotlivými zařízeními; zabezpečuje přepravu a střežení cizinců včetně žadatelů o udělení
mezinárodní ochrany zajištěných v zařízení k lékařskému ošetření k poskytovateli
zdravotních služeb, v případě cizinců k uskutečnění konzulární návštěvy, k provedení úkonů
v trestním řízení, k provedení dalších úkonů souvisejících s účelem zajištění, anebo k soudu
a zpět,
y) posuzuje, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje podmínky podle § 108
odst. 2.,
z) vyžaduje opis z evidence přestupků pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem
nenarušil veřejný pořádek; žádost a opis z evidence přestupků se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Odbor cizinecké policie, v době platnosti rozhodnutí o zajišťování ochrany vnitřních
hranic podle zvláštního právního předpisu3b), dále
a) provádí hraniční kontrolu,
b) rozhoduje o udělení krátkodobého víza na hraničním přechodu,
c) rozhoduje o odepření vstupu cizince na území, o zrušení platnosti krátkodobého víza
a o prohlášení krátkodobého víza za neplatné,
d) v souvislosti s rozhodnutím o odepření vstupu cizinci na území provádí nezbytné
úkony s cílem zajistit, aby cizinec bez zbytečného odkladu vycestoval zpět do zahraničí,
e) rozhoduje o odepření vycestování z území.
§ 165
Působnost ministerstva
Ministerstvo v rámci působnosti ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území a jejich
vycestování z tohoto území
a) vykonává dozor nad policií při výkonu státní správy,
b) plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči ředitelství služby cizinecké policie,
c) rozhoduje o udělení dlouhodobého víza, o prodloužení doby pobytu a platnosti
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dlouhodobého víza,
d) zřizuje a provozuje zařízení,
e) rozhoduje o úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním zajištěného cizince, pokud
o jejich úhradě nerozhoduje policie [§ 123 odst. 6 písm. a)],
f) rozhoduje o prodloužení doby platnosti průkazu cizinci, kterému bylo vydáno povolení
k trvalému pobytu,
g) pořizuje biometrické údaje v souvislosti s vydáním cizineckého pasu podle § 113 odst. 1
a 2 nebo průkazu o povolení k pobytu podle § 117a,
h) rozhoduje o vydání a odnětí cizineckého pasu a v rozsahu své působnosti o vydání a odnětí
cestovního průkazu totožnosti,
i) vydává potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území,
j) rozhoduje o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k přechodnému pobytu,
o prodloužení platnosti těchto oprávnění k pobytu a o povolení k trvalému pobytu,
k) rozhoduje o přiznání a o zrušení postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území,
l) rozhoduje o přestupcích nebo správních deliktech podle tohoto zákona v rozsahu své
působnosti,
m) požaduje od policie prověření informací a dokladů předkládaných či sdělovaných cizinci,
které jsou podkladem pro řízení či rozhodování podle písmen c), e), h), j), k) a l),
n) rozhoduje o vydání zaměstnanecké karty a modré karty, o prodloužení nebo zrušení její
platnosti a uděluje souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele
zaměstnanecké karty nebo modré karty,
o) je oprávněno do informačního systému podle § 158 odst. 1 vkládat údaje a v rozsahu
nezbytném pro plnění úkolů podle tohoto zákona využívat údaje vedené v informačních
systémech podle § 158,
p) je oprávněno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty doplňovat údaje o vyřízení žádosti o vydání zaměstnanecké karty
a v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty doplňovat
údaje o vyřízení žádosti o vydání modré karty,
r) plní další úkoly podle tohoto zákona.
§ 165a
Oprávnění ministerstva
(1) Ministerstvo je oprávněno
a) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy na základě přímo
použitelného právního předpisu Evropských společenství5a) v souvislosti s vydáním
cizineckého pasu,
b) při plnění úkolů podle tohoto zákona požadovat vysvětlení související s plněním úkolů,
c) vyžadovat od policie prověření informací a dokladů předkládaných cizinci nebo získaných
v rámci vlastní činnosti v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona,
d) požadovat po cizinci prokázání totožnosti v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto
zákona,
e) účastnit se pobytových kontrol prováděných policií,
f) vydávat pokyny policii nebo zastupitelským úřadům k udělení víza,
g) zadržet cestovní doklad podle § 117 nebo doklad, jehož platnost skončila podle § 87z, 87aa
nebo 117f; o zadržení dokladu vydá cizinci potvrzení.
(2) Ministerstvo je dále oprávněno v řízení podle tohoto zákona požadovat vydání
výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů24a). V řízení o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu a v řízení o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu si vždy
vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů a v řízení o vydání povolení k trvalému pobytu si
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vždy vyžádá opis z evidence Rejstříku trestů.
(3) Ministerstvo je dále oprávněno v řízení podle tohoto zákona vyžadovat opis
z evidence přestupků pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem nenarušil veřejný
pořádek.
(34) Žádost o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a) nebo opis z evidence
přestupků a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(45) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá referenční
údaje ze základního registru obyvatel24b), kterými jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(56) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového
informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, pokud se narodil v cizině, místo a stát narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území,
i) omezení svéprávnosti a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka;
nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li
opatrovníkem orgán místní správy, název a adresa sídla,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem
dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území, místo a stát; datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí
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jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; jeli manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho
narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o) o osvojenci údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum, místo a okres narození,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje
o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
(67) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z evidence
občanských průkazů tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
d) doba platnosti občanského průkazu,
e) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu
f) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů,
g) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení dobu jeho platnosti.
(78) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z evidence
cestovních dokladů tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
d) doba platnosti cestovního dokladu,
e) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,
f) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo a druh cestovního
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dokladu,
g) číslo a druh cestovního dokladu, který byl jeho držitelem vydán nebo který mu byl odejmut
v souvislosti se zákazem vycestování do zahraničí.
§ 166
Působnost Ministerstva zahraničních věcí
(1) Ministerstvo zahraničních věcí vykonává státní správu ve věcech povolování
pobytu cizinců na území požívajících výsad a imunit podle mezinárodního práva.
(2) Ministerstvo zahraničních věcí vykonává státní správu ve věcech udělování víz
v rozsahu stanoveném tímto zákonem prostřednictvím zastupitelského úřadu.
§ 167
Oprávnění policie
(1) Policie je oprávněna
a) vyžaduje výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup,
b) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy při podání žádosti o udělení
víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za neplatné,
řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, řízením o povinnosti opustit území,
zajištěním cizince za účelem správního vyhoštění, se zjišťováním totožnosti, plněním
závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného právního předpisu
Evropských společenství předpisu Evropské unie,
c) při plnění úkolů podle tohoto zákona požadovat vysvětlení související s plněním úkolů,
d) provádět pobytovou kontrolu
1. cizince za účelem zjištění, zda se na území zdržuje oprávněně a zda splňuje podmínky
pobytu na území podle tohoto zákona,
2. cizince nebo jiných osob za účelem zjištění, zda dodržují povinnosti stanovené tímto
zákonem,
e) v souvislosti s hraniční nebo pobytovou kontrolou požadovat po cizinci prokázání
totožnosti,
f) vstupovat do ubytovacích zařízení za podmínek stanovených tímto zákonem a kontrolovat
domovní knihy,
g) provádět osobní prohlídku a prohlídku věcí, pokud tak stanoví tento zákon,
h) zapsat do cestovního dokladu, že cizinci bylo uloženo rozhodnutí o správním vyhoštění,
i) zadržet peněžní prostředky cizince zajištěného podle zvláštního právního předpisu16a),
j) použít peněžní prostředky cizince zadržené podle písmene i) k úhradě, byť i částečné,
nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území,
k) při plnění úkolů podle tohoto zákona prověřovat, zda se cizinec nedopustil obcházení
tohoto zákona s cílem získat oprávnění k pobytu,
l) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy na základě přímo
použitelného právního předpisu Evropských společenství5a) v souvislosti s vydáním
cestovního dokladu podle zvláštního právního předpisu2),
m) zadržet doklad, jehož platnost skončila podle § 87z, 87aa nebo 117f; o zadržení dokladu
vydá cizinci potvrzení,
n) v souvislosti s odepřením vstupu cizince na území, vyzvat cizince k vycestování
bez zbytečného odkladu zpět do zahraničí a provést nezbytné úkony s cílem zajistit, aby
cizinec zpět do zahraničí bez zbytečného odkladu vycestoval.,
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o) vyžadovat opis z evidence přestupků pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem
nenarušil veřejný pořádek; žádost a opis z evidence přestupků se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Policie je oprávněna při pobytové kontrole prováděné podle odstavce 1 písm. d)
vstupovat do objektů a na pracoviště zaměstnavatele v případě důvodného podezření, že se
v nich zdržují cizinci. Toto oprávnění má policie i po skončení pracovní, prodejní nebo
provozní doby.
(3) Na kontrolní činnost prováděnou policií podle tohoto zákona se zákon o kontrole
nevztahuje.
Odstavec 4 zrušen.
(5) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá referenční údaje
ze základního registru obyvatel, kterými jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(6) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového
informačního systému evidence obyvatel údaje o státních občanech České republiky
v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, pokud se narodil v cizině, místo a stát narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území,
i) omezení svéprávnosti a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka;
nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li
opatrovníkem orgán místní správy, název a adresa sídla,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem
dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území, místo a stát; datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
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manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l) datum, místo a okres vzniku partnerství, došlo-li ke vzniku partnerství mimo území, místo
a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci
partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů
za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený
za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; jeli manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho
narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o) osvojenci údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum, místo a okres narození, u dítěte, které se narodilo v cizině, místo a stát narození,
5. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli
nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození
osvojitele,
6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo
přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
(7) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového
informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
d) datum skončení platnosti občanského průkazu,
e) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,
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f) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů,
g) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení dobu jeho platnosti.
(8) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového
informačního systému evidence cestovních dokladů údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
d) datum skončení platnosti cestovního dokladu,
e) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,
f) číslo a druh ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladů,
g) číslo a druh cestovního dokladu, který byl jeho držitelem vydán nebo který mu byl odejmut
v souvislosti se zákazem vycestování do zahraničí.
HLAVA XVII
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ A SOUDNÍ PŘEZKUM
Správní řízení
§ 168
Ustanovení části druhé a třetí správního řádu se nevztahují na řízení podle § 9
(s výjimkou řízení podle § 9 odst. 4), § 10, § 19 odst. 1, § 20, 30, 33, 36, § 38 odst. 1, § 40,
41, 49, 50, 52, § 53 odst. 3, § 122 odst. 1 a 2, § 123a, § 135 odst. 3, § 148, § 154 odst. 2,
§ 155 odst. 1, § 180, 180b, 180d, 180e a 180h.
§ 169
Odchylky od správního řádu
(1) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, rozhodnutí se vydá:
a) ve lhůtě 120 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
rezidenta jiného členského státu Evropské unie a jeho rodinného příslušníka,
b) ve lhůtě 180 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu,
c) ve lhůtě 270 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny na území,
d) ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem studia, vědeckého výzkumu nebo vydání povolení k dlouhodobému pobytu
rodinnému příslušníkovi výzkumného pracovníka podle § 42 odst. 3,
e) ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu,
povolení k trvalému pobytu podle § 69, je-li žádost podaná na území, povolení
k přechodnému pobytu a povolení k trvalému pobytu podle § 87g a 87h,
f) ve lhůtě 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání modré karty,
g) ve lhůtě 180 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny s držitelem modré karty na území,
h) ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty; ve lhůtě 90 dnů
ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty ve zvlášť složitých případech, nebo
pokud ministerstvo žádalo o vydání závazného stanoviska podle odstavce 17.
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(2) Správní orgán je oprávněn vyslechnout účastníka řízení, je-li to nezbytné
pro zjištění skutečného stavu věci, zejména pro posouzení, zda se nejedná o obcházení tohoto
zákona cizincem s cílem získat oprávnění k pobytu na území, zejména zda účelově neuzavřel
manželství nebo zda jeho účelově prohlášeným souhlasem nebylo určeno otcovství. Účastník
řízení je povinen vypovídat pravdivě a nesmí nic zamlčet. Správní orgán účastníka řízení před
výslechem poučí o důsledcích odmítnutí výpovědi a nepravdivé nebo neúplné výpovědi.
(3) Odvolání proti rozhodnutí o odepření vstupu na území, proti rozhodnutí
o povinnosti opustit území nebo proti rozhodnutí o odnětí cizineckého pasu, cestovního
průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f) anebo proti
rozhodnutí o zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu, pobytové karty rodinného
příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu a průkazu
o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nemá odkladný účinek.
(4) O správním vyhoštění rozhodne policie do 7 dnů od zahájení řízení; nemůže-li
policie v této lhůtě rozhodnout, je povinna o tom účastníka řízení s uvedením důvodů
uvědomit.
(5) Proti rozhodnutí o správním vyhoštění lze podat odvolání do 5 dnů ode dne
oznámení tohoto rozhodnutí; jde-li o rozhodnutí o správním vyhoštění cizince mladšího 18
let, činí lhůta pro odvolání 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání proti
rozhodnutí o správním vyhoštění má vždy odkladný účinek.
(6) Proti rozhodnutí o povinnosti opustit území lze podat odvolání do 5 dnů ode dne
oznámení tohoto rozhodnutí; jde-li o rozhodnutí o povinnosti opustit území cizince mladšího
18 let, činí lhůta pro odvolání 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.
(7) Proti rozhodnutí o propadnutí finanční záruky podle § 123c odst. 3 lze podat
odvolání do 5 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.
(8) Usnesením se také zastaví řízení o žádosti, jestliže cizinec
a) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho
platnosti, se ve lhůtě nebo na výzvu podle § 44 odst. 1 nebo § 44a odst. 12 nedostaví
na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu
nebo ve lhůtě podle § 44 odst. 3 nebo § 44a odst. 13 nepřevezme průkaz o povolení
k pobytu, pokud v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody nezávislé na jeho
vůli,
b) který podal žádost o vydání povolení k trvalému pobytu, se ve lhůtě nebo na výzvu podle
§ 74 odst. 1 nebo 2 nedostaví na ministerstvo k převzetí rozhodnutí o vydání povolení
k trvalému pobytu a ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení
k pobytu nebo, jde-li o občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské
unie, který požádal o vydání potvrzení o přechodném pobytu, povolení k přechodnému
pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, nepřevezme potvrzení o přechodném pobytu,
pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo povolení k trvalému
pobytu ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy ministerstva, pokud v této lhůtě nesdělí,
že mu v tomto úkonu brání důvody na jeho vůli nezávislé,
c) podal na území žádost o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, ač k podání
žádosti na území není oprávněn,
d) podal žádost o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů, žádost o povolení
k dlouhodobému pobytu nebo žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému
pobytu v době, kdy k tomu není oprávněn; to neplatí, pokud je o dříve podané žádosti
rozhodováno poté, co začala běžet lhůta, v níž byl cizinec oprávněn tuto žádost podat,
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e) podal opakovaně žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, aniž
uvedl nové skutečnosti, které nebyly předmětem řízení o jím dříve podané žádosti,
f) podal žádost o udělení mezinárodní ochrany podle zvláštního právního předpisu2),
g) podal žádost o vydání modré karty, ač k tomu není oprávněn podle § 42i odst. 1,
h) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
na zastupitelském úřadu, se na jeho výzvu ve stanovené lhůtě nedostaví k vyznačení víza
k pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst. 2, k jehož udělení vydalo pokyn ministerstvo, pokud v
této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody na jeho vůli nezávislé,
i) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
na zastupitelském úřadu, v době platnosti víza k pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst. 4
nepřicestuje na území za účelem zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu
o povolení k pobytu a, podal-li žádost o povolení k trvalému pobytu, též za účelem převzetí
rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu, pokud v době platnosti víza nesdělí, že mu
v přicestování na území brání důvody na jeho vůli nezávislé, nebo
j) který podal žádost o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo
cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f), se na výzvu správního orgánu ve stanovené
lhůtě nedostaví ke zpracování údajů nezbytných pro vydání cestovního dokladu, jde-li
o cestovní doklad obsahující nosič dat s biometrickými údaji, nebo k převzetí cestovního
dokladu, pokud v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody na jeho vůli
nezávislé.
(9) Žádost o prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na vízum k pobytu nad 90
dnů ministerstvo vyřídí ve lhůtě do 14 dnů.
(10) V případě vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho
platnosti, vydání potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie, povolení
k přechodnému pobytu a povolení k trvalému pobytu se vydáním rozhodnutí rozumí
a) převzetí průkazu o povolení k pobytu, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
nebo prodloužení jeho platnosti,
b) převzetí potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie,
c) převzetí pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, jde-li o povolení
k přechodnému pobytu, nebo
d) převzetí rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 74, průkazu o povolení
k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu podle
§ 87t, jde-li o vydání povolení k trvalému pobytu.
(11) Vyjdou-li po vyznačení víza k pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst. 2, po odeslání
výzvy podle § 44 odst. 1, § 44a odst. 12 nebo § 74 odst. 2, anebo po odeslání výzvy k převzetí
potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie, pobytové karty rodinného příslušníka
občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie
a průkazu o povolení k trvalému pobytu podle § 87t, najevo nové skutečnosti, které
neexistovaly v době předchozího řízení a jsou důvodem zamítnutí žádosti, rozhodne
ministerstvo usnesením o tom, že se pokračuje v řízení.
(12) Lhůta pro vydání rozhodnutí neběží ode dne
a) výzvy zastupitelského úřadu k vyznačení víza k pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst. 2
do doby zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu,
b) výzvy ministerstva podle § 44 odst. 1, § 44a odst. 12 nebo § 74 odst. 2 do doby zpracování
údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu,
c) výzvy ministerstva podle § 44 odst. 3, § 44a odst. 13 nebo § 74 odst. 3 do doby převzetí
průkazu o povolení k pobytu, nebo
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d) výzvy ministerstva k převzetí potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie,
pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému
pobytu občana Evropské unie a průkazu o povolení k trvalému pobytu podle § 87t do doby
převzetí tohoto dokladu.
(13) Řízení o žádosti podané podle § 42e, která není opatřena potvrzením orgánu
činného v trestním řízení, není zahájeno a ministerstvo věc usnesením odloží. Usnesení se
pouze poznamená do spisu.
(14) Zastupitelský úřad je oprávněn provést kontrolu žádosti a náležitostí
předložených k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu; nemá-li
žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže zastupitelský úřad cizinci
nedostatky odstranit na místě nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu
přiměřenou lhůtu. Do doby odstranění nedostatků žádosti nebo uplynutí lhůty podle věty
první neběží lhůta pro vyřízení žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu. Zastupitelský úřad je dále oprávněn vyslechnout žadatele o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, je-li to za podmínek uvedených v odstavci 2
nezbytné pro zjištění skutečného stavu věci.
(15) Cizinec, který není uveden v právním předpise vydaném podle § 182 písm. e), je
povinen požádat o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze
na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec státním příslušníkem, popřípadě jenž vydal
cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen
dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Nesplní-li cizinec tuto povinnost, řízení o žádosti není
zahájeno a zastupitelský úřad věc usnesením odloží. Usnesení se pouze poznamená do spisu.
(16) Žádost o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu je cizinec povinen
podat osobně. Zastupitelský úřad může v odůvodněných případech od povinnosti podle věty
první upustit.
(17) V rámci rozhodování o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty
ministerstvo vyžádá závazné stanovisko Úřadu práce České republiky - krajské pobočky nebo
pobočky pro hlavní město Prahu, zda další zaměstnávání cizince lze vzhledem k situaci
na trhu práce povolit; to neplatí, jde-li o cizince, kterému bylo vydáno na danou pracovní
pozici povolení k zaměstnání nebo který je uvedený v § 98 zákona o zaměstnanosti. Závazné
stanovisko ministerstvo dále vyžádá v rámci rozhodování o žádosti o vydání zaměstnanecké
karty podané cizincem uvedeným v § 42g odst. 6. Úřad práce České republiky - krajská
pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu závazné stanovisko k zaměstnání cizince
doručí ministerstvu do 15 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o závazné stanovisko;
neučiní-li tak v této lhůtě, má se za to, že se zaměstnáváním cizince souhlasí.
§ 169
Jednací jazyk
(1) Zastupitelský úřad může v řízení vedeném podle tohoto zákona jednat vůči
cizinci i v jiném než českém jazyce. Písemnosti se vždy vyhotovují v jazyce českém.
V protokolu nebo záznamu o úkonu, při kterém nebylo jednáno v českém jazyce,
zastupitelský úřad také uvede, v jakém jazyce bylo při úkonu jednáno. Zastupitelský
úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup jazyk jiný než český jazyk,
ve kterém je možné vůči cizinci jednat.
(2) Pokud žadatel v řízení podle tohoto zákona předložil dokument vyhotovený
v jiném než českém jazyce a ani na výzvu správního orgánu nedoložil úředně ověřený
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překlad tohoto dokumentu do jazyka českého, hledí se na tento dokument, jako by nebyl
předložen.
(3) Jde-li o žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
podanou na zastupitelském úřadu, žadatel prohlásil, že neovládá jazyk, jímž se vede
jednání, a neobstaral si v přiměřené lhůtě stanovené zastupitelským úřadem na své
náklady tlumočníka nebo osobu, která splňuje podmínky pro ustanovení tlumočníkem
uvedené v § 24 zákona o znalcích a tlumočnících, ačkoli byl žadatel o této povinnosti
zastupitelským úřadem poučen, zastupitelský úřad řízení usnesením zastaví.
§ 169a
Doručování na území
(1) Doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného
pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území,
doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158
odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese
veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.
(2) Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem
nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se
veřejnou vyhláškou.
§ 169b
Doručování do ciziny
(1) Cizinci, který podal žádost o oprávnění k pobytu na zastupitelském úřadu, se
doručuje na
a) adresu místa pobytu v cizině, nebo
b) jinou adresu sdělenou písemně správnímu orgánu pro účely doručování v řízení.
(2) Cizinci, který podal žádost o oprávnění k pobytu na zastupitelském úřadu,
nebo jinému účastníku řízení, kterému má být doručováno do místa doručení v cizině, se
písemnost doručuje zpravidla prostřednictvím zastupitelského úřadu.
(3) Nejde-li o písemnost vyhotovenou podle tohoto zákona zastupitelským
úřadem, správní orgán, který písemnost vyhotovil, ji zašle příslušnému zastupitelskému
úřadu zpravidla v elektronické podobě, je-li to technicky možné. Zastupitelský úřad
provede z moci úřední autorizovanou konverzi dokumentu a doručuje dokument
v listinné podobě, který je výstupem autorizované konverze dokumentu.
(4) Zastupitelský úřad doručující písemnost, kterou vyhotovil nebo která se
doručuje jeho prostřednictvím podle odstavce 2, může vyzvat adresáta, aby se v
přiměřené lhůtě dostavil k převzetí písemnosti. Pokud se adresát na výzvu
zastupitelského úřadu podle věty první k převzetí písemnosti nedostaví, doručuje
zastupitelský úřad písemnost do místa doručení v cizině prostřednictvím osoby, která
má v cizině obdobné postavení jako provozovatel poštovních služeb, nebo jiným
způsobem v místě obvyklým. Pokud se do 4 měsíců ode dne odeslání písemnosti
zastupitelským úřadem nevrátí zastupitelskému úřadu doručovaná písemnost nebo
doklad stvrzující, že byla písemnost doručena, a nejde-li o řízení, v němž má být uložena
povinnost nebo odňato právo, správní orgán, který písemnost vyhotovil, písemnost,
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popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, zveřejní po dobu 15 dnů způsobem
umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se písemnost považuje
za doručenou; jde-li o řízení, v němž má být uložena povinnost nebo odňato právo,
postupuje se jako v případě, kdy se adresátovi nedaří doručovat. Věta třetí se použije
obdobně, nedoručuje-li správní orgán dokument prostřednictvím zastupitelského úřadu,
ale prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
§ 169c
Doručování na elektronickou adresu
Požádá-li cizinec, který podal žádost o oprávnění k pobytu na zastupitelském
úřadu, o doručování písemnosti na elektronickou adresu, nemusí být datová zpráva,
kterou adresát potvrzuje převzetí doručované písemnosti, podepsána.
Osobní podání žádosti
§ 169d
(1) Žádost o udělení dlouhodobého víza, s výjimkou diplomatického nebo
zvláštního víza, žádost o prodloužení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu na území a žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu je cizinec povinen podat osobně.
(2) Osobním podáním žádosti se rozumí úkon žadatele, při kterém se žadatel
osobně dostaví ke správnímu orgánu, u kterého má být žádost podána, a osobě přímo se
podílející na výkonu pravomoci správního orgánu určené k přijetí žádosti podá žádost
v době určené pro jednotlivé druhy a účely pobytových oprávnění a ve formě
a způsobem, který stanoví tento zákon. Povinnost osobního podání žádosti se vztahuje
i na zákonného zástupce. Podmínka osobního podání žádosti se považuje za splněnou
v případě podání žádosti zastupitelskému úřadu prostřednictvím fyzické nebo právnické
osoby, se kterou má Česká republika uzavřenou smlouvu o přijímání žádostí (dále jen
„externí poskytovatel služeb“), jde-li o žádost takového druhu, jehož shromažďováním
a předáváním je externí poskytovatel služeb pověřen.
(3) Zastupitelský úřad může v odůvodněných případech od povinnosti osobního
podání žádosti upustit, pokud současně s doručením žádosti cizinec doloží důvody pro
upuštění od povinnosti osobního podání žádosti. Řízení je v případě podle věty první
zahájeno dnem, kdy žádost došla zastupitelskému úřadu. Neupustí-li zastupitelský úřad
v případě podle věty první od povinnosti osobního podání žádosti, řízení o žádosti
usnesením zastaví. Zastupitelský úřad může od povinnosti osobního podání žádosti
upustit také bez uvedení důvodů cizincem, jsou-li mu důvody pro toto upuštění známy
z jeho úřední činnosti, nebo může učinit na své úřední desce prohlášení, že od povinnosti
osobního podání žádosti upouští pro určitý druh žádostí o pobytová oprávnění
podaných v budoucnu, a to zejména v případech, pokud je cizinec nebo jeho
zaměstnavatel účastníkem vládou schváleného programu.
(4) Ministerstvo může v odůvodněných případech od povinnosti osobního podání
žádosti o udělení nebo o prodloužení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území upustit, pokud cizinec doloží důvody pro upuštění od povinnosti osobního
podání žádosti současně s doručením žádosti. Řízení je v případě podle věty první
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zahájeno dnem, kdy žádost došla ministerstvu. Neupustí-li ministerstvo v případě podle
věty první od povinnosti osobního podání žádosti, řízení o žádosti usnesením zastaví.
§ 169e
(1) Ministerstvo zahraničních věcí může uzavřít veřejnoprávní smlouvu
s externím poskytovatelem služeb, kterou externího poskytovatele služeb pověří
v územním obvodu určitého zastupitelského úřadu
a) shromažďováním žádostí o udělení dlouhodobého víza, s výjimkou diplomatického
víza nebo zvláštního víza, nebo žádostí o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo
trvalému pobytu, které mu žadatel osobně předloží, a jejich předáváním
zastupitelskému úřadu,
b) zpracováním osobních údajů včetně biometrických identifikátorů a jejich
předáváním zastupitelskému úřadu,
c) výběrem správních poplatků a jejich předáváním zastupitelskému úřadu,
d) poskytováním informací o vízovém procesu, nebo
e) vyzvedáváním cestovních dokladů na zastupitelském úřadu a jejich vracením
žadatelům.
(2) Řízení o žádosti podle odstavce 1 písm. a) je zahájeno sedmý den
po předložení žádosti externímu poskytovateli služeb.
(3) O možnosti podávat žádosti prostřednictvím externího poskytovatele služeb,
druhu žádostí, kterých se tato možnost týká, a o podmínkách podání žádosti
prostřednictvím externího poskytovatele služeb informuje příslušný zastupitelský úřad
způsobem v místě obvyklým a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Externí poskytovatel služeb je oprávněn vybírat od žadatele úhradu za služby,
jejíž výši určí Ministerstvo zahraničních věcí tak, aby byla přiměřená nákladům, které
externímu poskytovateli služeb vznikly.
§ 169f
Sjednání termínu osobního podání žádosti
Žadatel je povinen si předem sjednat termín osobního podání žádosti o udělení
dlouhodobého víza nebo žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo
trvalému pobytu způsobem, který zastupitelský úřad zveřejní na své úřední desce.
§ 169g
Příslušnost zastupitelského úřadu pro podání žádosti
Pokud se žádost o udělení dlouhodobého víza a žádost o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podává na zastupitelském úřadu, je cizinec
oprávněn podat žádost pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je občanem,
popřípadě ve státě, jenž vydal cestovní doklad, jehož je držitelem, nebo ve státě,
ve kterém má povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; to neplatí, jde-li o cizince, který je
uveden v právním předpisu vydaném podle § 182 odst. 1 písm. e).
§ 169h
Nepřijatelnost žádosti
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(1) Žádost o udělení dlouhodobého víza a žádost o prodloužení doby platnosti
dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto vízum nebo žádost o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu je nepřijatelná, jestliže
a) cizinec si předem nesjednal termín podání žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo
žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu způsobem
stanoveným tímto zákonem, nebo
b) žádost byla podána zastupitelskému úřadu, který není příslušný podle § 169g.
(2) Žádost o udělení dlouhodobého víza a žádost o prodloužení doby platnosti
dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto vízum je dále nepřijatelná, jestliže
a) nebyl zaplacen správní poplatek za přijetí žádosti,
b) k žádosti nebyly předloženy náležitosti podle tohoto zákona; to neplatí, jde-li o žádost
cizince narozeného na území,
c) žádost nebyla podána na úředním tiskopisu,
d) cizinec odmítl pořízení otisků prstů nebo obrazového záznamu, nebo
e) jde o žádost podanou na zastupitelském úřadě a žadatel prohlásil, že neovládá jazyk,
jímž se vede jednání, a neobstaral si v přiměřené lhůtě stanovené zastupitelským
úřadem na své náklady tlumočníka nebo osobu, která splňuje podmínky
pro ustanovení tlumočníkem uvedené v § 24 zákona o znalcích a tlumočnících, ačkoli
byl o této povinnosti zastupitelským úřadem poučen.
(3) Nepřijatelnost žádosti zjišťuje u žádosti podané na zastupitelském úřadu
zastupitelský úřad a u žádosti podané ministerstvu ministerstvo. Je-li žádost
nepřijatelná, řízení není zahájeno a na žádost se hledí, jako by nebyla podána; tuto
skutečnost ministerstvo nebo zastupitelský úřad cizinci písemně sdělí včetně důvodu
nepřijatelnosti, učiní o ní usnesení do spisu a vrátí tiskopis žádosti, veškeré předložené
doklady a správní poplatek, pokud byl uhrazen. Nepodá-li cizinec žádost osobně, ač je
k tomu podle tohoto zákona povinen, postupuje se obdobně podle věty druhé.
§ 169i
Vady podání
(1) Byl-li žadatel vyzván správním orgánem k odstranění vad podání, lhůta pro
vydání rozhodnutí neběží ode dne, kdy správní orgán učinil tuto výzvu, do dne, kdy byly
odstraněny nedostatky podání, nebo do dne, kdy marně uplynula lhůta, která byla
žadateli poskytnuta k odstranění nedostatků podání.
(2) V řízení o žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podané na zastupitelském úřadu provede
zastupitelský úřad kontrolu podání. Trpí-li podání vadami, pomůže zastupitelský úřad
žadateli nedostatky odstranit na místě nebo ho vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k
tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě;
odstavec 1 se použije obdobně.
(3) V řízení o žádosti o udělení dlouhodobého víza může zastupitelský úřad, a to
i na požádání ministerstva, vyzvat žadatele k odstranění vad podání ústně, elektronicky
bez podepsání, telefonem, telefaxem nebo jinými technickými prostředky. Neodstraní-li
cizinec vady podání na základě výzvy podle věty první, zastupitelský úřad vyzve cizince
písemně.
§ 169j
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Výslech prováděný na území
(1) Správní orgán může za účelem zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti, vyslechnout účastníka řízení.
(2) Na výslech účastníka řízení se použijí obdobně ustanovení správního řádu
o důkazu svědeckou výpovědí, není-li dále stanoveno jinak.
(3) Je-li to nezbytné pro zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti,
zejména pro posouzení, zda se nejedná o obcházení tohoto zákona s cílem získat
oprávnění k pobytu, může správní orgán provést související výslechy více účastníků
řízení nebo účastníka řízení a svědka odděleně ve stejnou dobu nebo bezprostředně
po sobě; jiný účastník řízení ani jeho zástupce není oprávněn být souvisejícímu výslechu
přítomen. Bez zbytečného odkladu po provedení všech souvisejících výslechů správní
orgán seznámí účastníka řízení s obsahem protokolů o souvisejících výsleších; do doby
provedení všech souvisejících výslechů jsou protokoly o výsleších vyloučeny z nahlížení
do spisu a správní orgán nepořizuje jejich kopie. Pokud byli účastník řízení nebo svědek
předvoláni k souvisejícím výslechům a některý z nich se k výslechu nedostaví, správní
orgán může upustit od provedení souvisejících výslechů a předvolat účastníky řízení
nebo svědky na jinou dobu.
(4) Je-li při výslechu účastníka řízení přítomna jiná osoba než jeho zástupce nebo
je-li při výslechu svědka přítomen účastník řízení, jeho zástupce nebo jiná osoba, nejsou
tyto osoby oprávněny do průběhu výslechu zasahovat. Při výslechu účastníka řízení
může jeho zástupce uplatnit pouze námitku podjatosti úřední osoby, námitku, že otázka
nebyla položena jasně a srozumitelně bez předstírání klamavých a nepravdivých
okolností nebo v ní bylo naznačeno, jak na ni odpovědět, popřípadě účastníku řízení
doporučit, aby na položenou otázku neodpovídal. Po skončení výslechu účastníka řízení
nebo svědka správní orgán umožní účastníku řízení nebo jeho zástupci vyjádřit se k
jeho obsahu.
(5) Účastník řízení, svědek ani jiná osoba přítomná při výslechu nesmí pořizovat
obrazový záznam výslechu. Obrazový záznam výslechu smí pořizovat pouze správní
orgán.
(6) Výslech lze provést také při podání žádosti.
§ 169k
Pohovor a výslech prováděný zastupitelským úřadem
(1) V řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
podané na zastupitelském úřadu může zastupitelský úřad se žadatelem provést pohovor,
a to i bez požádání ministerstva; § 57 odst. 2 věta druhá se použije obdobně. Skutečnosti
zjištěné při pohovoru jsou podkladem pro vydání rozhodnutí.
(2) Zastupitelský úřad provede za účelem zjištění stavu věci, o němž nejsou
důvodné pochybnosti, na požádání ministerstva výslech účastníka řízení nebo svědka.
(3) Ustanovení § 169j odst. 2 až 6 se pro provádění pohovoru a výslechu
zastupitelským úřadem použije obdobně.
§ 169l
Výslech za použití videokonferenčního zařízení
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(1) Použije-li správní orgán k provedení výslechu účastníka řízení nebo svědka
technické zařízení pro přenos obrazu a zvuku (dále jen „videokonferenční zařízení“),
nesmí dojít ke zkrácení práv vyslýchaného účastníka řízení nebo svědka; zejména musí
být umožněna přítomnost jeho zástupce na místě, kde se vyslýchaný účastník řízení
nebo svědek nachází.
(2) Odmítnutí výslechu prováděného za použití videokonferenčního zařízení se
považuje za odmítnutí výpovědi.
(3) V případě postupu podle odstavce 1 ověří po dohodě s úřední osobou, která
výslech vede, totožnost vyslýchaného účastníka řízení nebo svědka zaměstnanec
správního orgánu nebo příslušník bezpečnostního sboru, pokud k tomu byl pověřen
úřední osobou, ředitelem věznice nebo vedoucím příslušníkem bezpečnostního sboru.
Tento zaměstnanec nebo příslušník je po celou dobu provádění výslechu za použití
videokonferenčního zařízení přítomen na místě, kde se vyslýchaný účastník řízení nebo
svědek nachází.
(4) Úřední osoba poučí před zahájením výslechu vyslýchaného účastníka řízení
nebo svědka o způsobu provádění výslechu za použití videokonferenčního zařízení,
jakož i o důsledcích odmítnutí výslechu prováděného za použití videokonferenčního
zařízení.
(5) Kdykoli v průběhu provádění výslechu za použití videokonferenčního zařízení
může vyslýchaný účastník řízení nebo svědek vznášet námitky proti kvalitě obrazového
nebo zvukového přenosu. O námitce úřední osoba, která výslech vede, rozhodne
neprodleně. Je-li námitka důvodná, učiní tato úřední osoba kroky k nápravě a není-li
náprava možná, nebo je-li spojena se značnými obtížemi, výslech přeruší.
(6) O výslechu prováděném za použití videokonferenčního zařízení pořizuje
správní orgán zvukový a obrazový záznam; s právem nahlížet do spisu není spojeno
právo na to, aby správní orgán pořídil kopii tohoto záznamu. Protokol se nesepisuje.
(7) Pomocí videokonferenčního zařízení může být zajištěna i přítomnost
tlumočníka při provádění výslechu podle tohoto zákona; odstavce 2 až 6 se použijí
přiměřeně.
§ 169m
Utajované informace v řízení podle tohoto zákona
(1) Písemnosti nebo záznamy, které obsahují utajované informace, se v řízení
podle tohoto zákona uchovávají odděleně mimo spis.
(2) Jsou-li některé z podkladů rozhodnutí podle tohoto zákona utajovanými
informacemi, uvede se v odůvodnění rozhodnutí pouze odkaz na podklady pro vydání
rozhodnutí a jejich stupeň utajení. Úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich
hodnocení, a důvody vydání rozhodnutí se uvedou pouze v rozsahu, ve kterém nejsou
utajovanými informacemi.
(3) Vyjde-li v řízení na základě informace nebo stanoviska policie nebo
zpravodajské služby České republiky, které jsou utajovanou informací, najevo, že
cizinec ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost, územní celistvost, demokratické
základy, životy nebo zdraví osob, nebo vede-li tato informace nebo toto stanovisko
k důvodnému podezření, že by cizinec mohl při svém pobytu na území tyto hodnoty
ohrozit, v informaci o důvodech neudělení dlouhodobého víza nebo v odůvodnění
rozhodnutí podle tohoto zákona se pouze uvede, že důvodem neudělení víza nebo
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rozhodnutí je ohrožení bezpečnosti státu. Pokud je správní orgán v řízení podle tohoto
zákona povinen posoudit přiměřenost dopadů rozhodnutí, v odůvodnění rozhodnutí
podle věty první navíc uvede úvahy, kterými se při hodnocení přiměřenosti dopadů
rozhodnutí, zejména ve vztahu k obsahu stanoviska, řídil; obsah stanoviska však
v odůvodnění neuvádí.
§ 169n
Informace zastupitelského úřadu
Informace poskytovaná zastupitelským úřadem k žádosti o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podané na zastupitelském úřadu se uchovává
odděleně mimo spis a účastníku řízení ani jeho zástupci se nezpřístupňuje; tuto
informaci nelze v řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu použít jako podklad pro vydání rozhodnutí.
§ 169o
Závazné stanovisko Úřadu práce České republiky
V rámci rozhodování o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty si
ministerstvo vyžádá závazné stanovisko Úřadu práce České republiky - krajské pobočky
nebo pobočky pro hlavní město Prahu, zda další zaměstnávání cizince lze vzhledem
k situaci na trhu práce povolit; to neplatí, jde-li o cizince, kterému bylo vydáno
na danou pracovní pozici povolení k zaměstnání nebo který je uvedený v § 98 zákona o
zaměstnanosti. Závazné stanovisko si ministerstvo dále vyžádá v rámci rozhodování o
žádosti o vydání zaměstnanecké karty podané cizincem uvedeným v § 42g odst. 6. Úřad
práce České republiky - krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu závazné
stanovisko k zaměstnání cizince doručí ministerstvu do 15 pracovních dnů ode dne
obdržení žádosti o závazné stanovisko; neučiní-li tak v této lhůtě, má se za to, že se
zaměstnáváním cizince souhlasí.
§ 169p
Nahlížení do spisu a vyjádření k podkladům rozhodnutí
(1) Pokud cizinec hodlá v řízení o žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo
o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podané na zastupitelském
úřadu uplatnit své právo na nahlížení do spisu, ministerstvo zašle zastupitelskému
úřadu, u kterého byla žádost podána, kopii spisu nebo jeho části a zastupitelský úřad
umožní žadateli do ní nahlédnout. V případě, že se cizinec nebo jeho zástupce nacházejí
na území České republiky, nahlédnutí do spisu umožní žadateli nebo jeho zástupci také
ministerstvo.
(2) Žadateli, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu na zastupitelském úřadu, umožní ministerstvo vyjádřit se před vydáním
rozhodnutí k podkladům rozhodnutí tím, že žadatele informuje o těchto podkladech
a o jejich podstatném obsahu. K vyjádření stanoví ministerstvo žadateli přiměřenou
lhůtu. Odstavec 1 se použije obdobně.
§ 169q
Přerušení řízení
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Vyjdou-li v řízení o žádosti o vydání nebo prodloužení oprávnění k pobytu
na území nebo v řízení ve věci zrušení platnosti oprávnění k pobytu na území najevo
skutečnosti, o nichž se lze důvodně domnívat, že by mohly být důvodem pro vydání
rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, ministerstvo dá policii podnět k zahájení
tohoto řízení. Pokud policie zahájí řízení o správním vyhoštění cizince, ministerstvo
řízení podle věty první usnesením přeruší. Policie je povinna bez zbytečného odkladu
ministerstvo vyrozumět o tom, zda bylo řízení o správním vyhoštění zahájeno, a bylo-li
zahájeno, jak bylo ve věci rozhodnuto.
§ 169r
Zastavení řízení
(1) Usnesením se také zastaví řízení o žádosti, jestliže cizinec
a) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho
platnosti, se ve lhůtě nebo na výzvu podle § 44 odst. 1 nebo § 44a odst. 13 nedostaví
na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení
k pobytu nebo ve lhůtě podle § 44 odst. 3 nebo § 44a odst. 14 nepřevezme průkaz
o povolení k pobytu, pokud v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody
na jeho vůli nezávislé,
b) který podal žádost o vydání povolení k trvalému pobytu, se ve lhůtě nebo na výzvu
podle § 74 odst. 1 nebo 2 nedostaví na ministerstvo k převzetí rozhodnutí o vydání
povolení k trvalému pobytu a ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu
o povolení k pobytu nebo, jde-li o občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka
občana Evropské unie, který požádal o vydání potvrzení o přechodném pobytu
na území, povolení k přechodnému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu,
nepřevezme potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytovou kartu rodinného
příslušníka občana Evropské unie nebo povolení k trvalému pobytu ve lhůtě do 30 dnů
ode dne doručení výzvy ministerstva, pokud v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu
brání důvody na jeho vůli nezávislé,
c) podal na území žádost o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, ač k podání
žádosti na území není oprávněn,
d) podal žádost o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na území na dlouhodobé
vízum, žádost o povolení k dlouhodobému pobytu nebo žádost o prodloužení platnosti
povolení k dlouhodobému pobytu v době, kdy k tomu není oprávněn; to neplatí, pokud
je o dříve podané žádosti rozhodováno poté, co začala běžet lhůta, v níž byl cizinec
oprávněn tuto žádost podat,
e) podal opakovaně žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu,
aniž uvedl nové skutečnosti, které nebyly předmětem řízení o jím dříve podané žádosti,
f) podal žádost o udělení mezinárodní ochrany podle zvláštního právního předpisu2),
g) podal žádost o vydání modré karty, ač k tomu není oprávněn podle § 42i odst. 1,
h) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
na zastupitelském úřadu, se na jeho výzvu ve stanovené lhůtě nedostaví k vyznačení
víza k pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst. 2, k jehož udělení vydalo pokyn ministerstvo,
pokud v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody na jeho vůli nezávislé,
i) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
na zastupitelském úřadu, v době platnosti víza k pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst. 4
nepřicestuje na území za účelem zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu
o povolení k pobytu a, podal-li žádost o povolení k trvalému pobytu, také za účelem
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převzetí rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu, pokud v době platnosti víza
nesdělí, že mu v přicestování na území brání důvody na jeho vůli nezávislé,
j) který podal žádost o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo
cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f), se na výzvu správního orgánu
ve stanovené lhůtě nedostaví ke zpracování údajů nezbytných pro vydání cestovního
dokladu, jde-li o cestovní doklad obsahující nosič dat s biometrickými údaji, nebo
k převzetí cestovního dokladu, pokud v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání
důvody na jeho vůli nezávislé,
k) prohlásil, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, a neobstaral si na své náklady
ve lhůtě stanovené správním orgánem tlumočníka nebo osobu, která splňuje podmínky
pro ustanovení tlumočníkem uvedené v § 24 zákona o znalcích a tlumočnících, ačkoli
správní orgán o této povinnosti cizince prokazatelně poučil, nebo
l) podal žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, ač k tomu
není oprávněn podle § 42k odst. 6.
(2) Řízení o žádosti je zastaveno dnem, kdy
a) nabude právní moci rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu nebo cizinci
vznikne oprávnění k trvalému pobytu, jde-li o žádost o vydání nebo prodloužení jiného
oprávnění k pobytu podle tohoto zákona,
b) nabyl právní moci rozsudek ukládající trest vyhoštění nebo vykonatelností
rozhodnutí o správním vyhoštění, jde-li o žádost o vydání nebo prodloužení oprávnění
k pobytu podle tohoto zákona,
c) žadatel nabyl státní občanství České republiky, nebo
d) žadatel nabyl občanství jiného členského státu Evropské unie, jde-li o žádost o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení jeho platnosti nebo o vydání
povolení k přechodnému pobytu.
(3) O skutečnosti, že řízení bylo zastaveno podle odstavce 2, se vydá usnesení,
které se pouze poznamená do spisu a vyrozumí se o něm žadatel.
(4) Zastupitelský úřad řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu, o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, o vydání povolení
k přechodnému pobytu a o vydání povolení k trvalému pobytu dále zastaví, jestliže
a) žádost nebyla podána na úředním tiskopisu,
b) nebyl zaplacen správní poplatek za přijetí žádosti, jde-li o žádost o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podanou na zastupitelském úřadu,
c) k žádosti nebyly předloženy náležitosti podle tohoto zákona, jde-li o žádost o vydání
povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podanou na zastupitelském úřadu,
nebo
d) jde o žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území nebo o vydání
povolení k přechodnému pobytu podanou na zastupitelském úřadu.
(5) Ministerstvo řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo
prodloužení jeho platnosti, o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, o vydání
povolení k přechodnému pobytu a o vydání povolení k trvalému pobytu dále zastaví
v případě, že žádost byla podána na území a nebyla podána na úředním tiskopisu;
v případě takto podané žádosti se § 47 odst. 4 a 6 nepoužije.
§ 169s
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Odložení věci
Řízení o žádosti podané podle § 42e, která není opatřena potvrzením orgánu
činného v trestním řízení, není zahájeno a ministerstvo věc usnesením odloží. Usnesení
se pouze poznamená do spisu.
§ 169t
Vydání rozhodnutí a lhůty pro jeho vydání
(1) O žádosti o udělení krátkodobého víza rodinnému příslušníkovi občana
Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, rozhodne zastupitelský úřad
ve lhůtě do 14 dnů ode dne podání žádosti. Pokud zastupitelský úřad ve lhůtě do 14 dnů
ode dne podání žádosti nerozhodne, zašle žadateli písemnou informaci o prodloužení
lhůty a o předpokládaném termínu rozhodnutí.
(2) O žádosti o udělení dlouhodobého víza ministerstvo rozhodne ve lhůtě do 90
dnů ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech ve lhůtě do 120 dnů ode dne
podání žádosti. O žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem studia,
pedagogické činnosti, výzkumu nebo sezónního zaměstnání rozhodne ministerstvo
ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti.
(3) O žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území podle § 33 odst. 1 rozhodne ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání
žádosti.
(4) O žádosti o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na území
na dlouhodobé vízum ministerstvo rozhodne ve lhůtě do 14 dnů ode dne podání žádosti.
O žádosti o prodloužení doby platnosti víza nebo doby pobytu na území na vízum
k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území rozhodne ministerstvo ve lhůtě
do 30 dnů ode dne podání žádosti.
(5) O žádosti o udělení diplomatického víza nebo zvláštního víza anebo víza
k pobytu nad 90 dnů udělovaného cizinci za účelem podání žádosti o povolení
k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí podle § 30 odst.
2 rozhodne Ministerstvo zahraničních věcí nebo zastupitelský úřad ve lhůtě do 60 dnů
ode dne podání žádosti.
(6) O žádosti ministerstvo rozhodne
a) v případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
1. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti, je-li žádost podaná na území,
2. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti, jde-li o žádost o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem studia, vědeckého výzkumu nebo vydání
povolení k dlouhodobému pobytu rodinnému příslušníkovi výzkumného
pracovníka,
3. ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem společného soužití rodiny s držitelem karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
jiného členského státu Evropské unie,
4. ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem společného soužití rodiny s držitelem modré karty na území nebo
s držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování,
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5. ve lhůtě do 120 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie a jeho rodinného
příslušníka, nebo
6. ve lhůtě do 270 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem společného soužití rodiny na území,
b) ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování, ve zvlášť složitých případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání
žádosti,
c) ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty; ve lhůtě
90 dnů ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty ve zvlášť složitých
případech, nebo pokud ministerstvo požádalo o vydání závazného stanoviska Úřad
práce České republiky,
d) ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání modré karty,
e) ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
jiného členského státu Evropské unie,
f) ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu,
nebo
g) v případě žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu
1. ve lhůtě do 180 dnů ode dne podání žádosti,
2. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 69,
je-li žádost podaná na území, nebo
3. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o povolení k trvalému pobytu podle
§ 87g nebo 87h.
(7) V případě vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho
platnosti, vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného
příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince a povolení
k trvalému pobytu se vydáním rozhodnutí rozumí převzetí
a) průkazu o povolení k pobytu, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo
prodloužení jeho platnosti,
b) potvrzení o přechodném pobytu na území,
c) pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení
k pobytu pro cizince, nebo
d) rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 74 nebo průkazu o povolení
k trvalému pobytu podle § 87r, jde-li o vydání povolení k trvalému pobytu.
(8) Hodlá-li ministerstvo žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo
prodloužení jeho platnosti, vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové
karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu
pro cizince a povolení k trvalému pobytu vyhovět, vyzve žadatele
a) podle § 44 odst. 1, § 44a odst. 13 nebo § 74 odst. 2 k poskytnutí údajů nezbytných
pro vydání průkazu o povolení k pobytu,
b) podle § 44 odst. 3, § 44a odst. 14 nebo § 74 odst. 3 k převzetí průkazu o povolení
k pobytu, nebo
c) k převzetí potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného
příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince a průkazu
o povolení k trvalému pobytu.
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(9) Lhůta pro vydání rozhodnutí neběží
a) ode dne odeslání výzvy zastupitelského úřadu k vyznačení víza k pobytu nad 90 dnů
podle § 30 odst. 2 do doby zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu
o povolení k pobytu,
b) ode dne odeslání výzvy podle odstavce 8 písm. a) do doby zpracování poskytnutých
údajů, nebo
c) ode dne odeslání výzvy podle odstavce 8 písm. b) nebo c) do doby převzetí příslušného
dokladu.
(10) Vyjdou-li po odeslání výzvy podle odstavce 8 najevo nové skutečnosti, které
jsou důvodem pro zamítnutí žádosti, sdělí ministerstvo žadateli, že se výzva stala
bezpředmětnou, a pokračuje v řízení.
(11) Rozhodnutí o správním vyhoštění policie vydá ve lhůtě do 7 dnů ode dne
zahájení řízení. Nemůže-li policie ve lhůtě podle věty první rozhodnout, je povinna
o tom účastníka řízení s uvedením důvodů uvědomit; to neplatí v řízení vedeném policií
poté, co bylo její rozhodnutí zrušeno odvolacím orgánem nebo soudem.
§ 170
(1) Žádost o udělení dlouhodobého víza, s výjimkou diplomatického víza nebo
zvláštního víza, a žádost o prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu na území je cizinec povinen podat osobně. Zastupitelský úřad nebo
ministerstvo může v odůvodněných případech od povinnosti podle předchozí věty upustit.
(2) Zastupitelský úřad může stanovit povinnost předem si sjednat termín podání
žádosti. Zastupitelský úřad umožní cizinci podání žádosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy
cizinec o stanovení termínu podání žádosti požádal.
(3) Žádost o udělení krátkodobého víza rodinnému příslušníkovi občana Evropské
unie , který sám není občanem Evropské unie, vyřídí zastupitelský úřad ve lhůtě do 14 dnů
ode dne podání žádosti.
1b)

(4) Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území
podle § 33 odst. 1 vyřídí ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti.
(5) Žádost o udělení diplomatického víza nebo zvláštního víza anebo víza k pobytu
nad 90 dnů udělovaného cizinci za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu
vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí (§ 30 odst. 2) vyřídí Ministerstvo zahraničních
věcí nebo zastupitelský úřad do 60 dnů ode dne podání žádosti.
(6) Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů ministerstvo vyřídí ve lhůtě do 90 dnů,
ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti. Žádost o udělení víza
k pobytu nad 90 dnů za účelem studia nebo za účelem pedagogické činnosti nebo za účelem
výzkumu vyřídí ministerstvo ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti.
(7) Žádost o prodloužení pobytu na území na vízum k pobytu do 90 dnů policie vyřídí
ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti; žádost o prodloužení platnosti víza nebo doby
pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území vyřídí
ministerstvo do 30 dnů.
(8) Po ukončení řízení se vízum vyznačí do cestovního dokladu nebo do jiného
dokladu za podmínek stanovených tímto zákonem nebo se žadateli při podání žádosti
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na území sdělí, že se jeho žádosti nevyhovuje, anebo při podání žádosti v zahraničí mu
zastupitelský úřad vrátí cestovní doklad.
§ 170
Odvolací řízení
(1) Odvolání proti rozhodnutí o odepření vstupu na území, proti rozhodnutí
o povinnosti opustit území nebo proti rozhodnutí o odnětí cizineckého pasu, cestovního
průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f) anebo proti
rozhodnutí o zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu, pobytové karty rodinného
příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo
průkazu o povolení k trvalému pobytu nemá odkladný účinek.
(2) Proti rozhodnutí o správním vyhoštění lze podat odvolání do 10 dnů; jde-li
o rozhodnutí o správním vyhoštění cizince mladšího 18 let, činí lhůta pro odvolání
15 dnů. Odvolání proti rozhodnutí o správním vyhoštění má vždy odkladný účinek.
(3) Proti rozhodnutí o povinnosti opustit území lze podat odvolání do 5 dnů;
jde-li o rozhodnutí o povinnosti opustit území cizince mladšího 18 let, činí lhůta
pro odvolání 15 dnů.
(4) Proti rozhodnutí o propadnutí finanční záruky podle § 123c odst. 3 lze podat
odvolání do 5 dnů.
(5) Vyloučil-li správní orgán odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí, které
bylo vydáno na základě informace nebo stanoviska podle § 169m odst. 3, doručením
rozhodnutí zaniká také oprávnění k pobytu podle § 47 odst. 4 nebo 6, podle § 60 odst. 4
nebo podle § 87y.
§ 170a
(1) Zřizuje se Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „komise“).
Komise je organizační součástí ministerstva, které zajišťuje její činnost. Komise je
nadřízeným správním orgánem ministerstva ve věcech, v nichž ministerstvo rozhoduje
v prvním stupni a v dalších případech stanovených zákonem.
(2) Nadřízeným správním orgánem komise je ministr vnitra.
(3) Předsedu a ostatní členy komise jmenuje a odvolává ministr vnitra. Členem komise
může být ustanoven státní občan České republiky, který je bezúhonný a spolehlivý.
Předpokladem pro ustanovení členem komise je dále vysokoškolské vzdělání právnického
směru získané řádným ukončením studia v magisterském studijním programu.
(4) Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten,
a) kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo byl v posledních 5 letech
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže by jednání, kterým
spáchal trestný čin, mohlo ohrozit důvěru v rozhodování komise,
b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí
o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, jestliže by
jednání, kterým spáchal trestný čin, mohlo ohrozit důvěru v rozhodování komise,
c) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno,
a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že se osvědčil,
neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto
o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě
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neuplynulo 5 let, jestliže by jednání, kterým spáchal trestný čin, mohlo ohrozit důvěru
v rozhodování komise, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(5) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministr vnitra si
vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Podmínku spolehlivosti nesplňuje ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně
pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku51) přestupku
a) na úseku státní správy spáchaného tím, že úmyslně uvedl nesprávný nebo neúplný údaj
správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatajil, ač měl povinnost takový údaj uvést,
úmyslně uvedl nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj
zatajil za účelem získání neoprávněné výhody, úmyslně podal nepravdivou nebo neúplnou
svědeckou výpověď ve správním řízení, úmyslně uvedl nepravdivý údaj v čestném
prohlášení u správního orgánu nebo úmyslně neoprávněně vystupoval jako úřední osoba,
b) proti veřejnému pořádku,
c) proti občanskému soužití,
d) proti majetku,
e) podle zákona upravujícího zabezpečování státní politiky zaměstnanosti44) spáchaného tím,
že zprostředkoval zaměstnání bez povolení nebo umožnil výkon nelegální práce, nebo
f) podle tohoto zákona.
(7) Spolehlivost se prokazuje opisem z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů;
ministerstvo si vyžádá opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů za účelem
posouzení spolehlivosti fyzické osoby.
(8) Předseda rozhoduje o rozdělení věcí mezi senáty komise, zařazuje členy komise
do senátů a jmenuje předsedy senátů.
(9) Komise schvaluje svůj jednací řád. Členové komise jsou ve svém rozhodování
na ministerstvu nezávislí.
§ 170b
(1) Proti rozhodnutí ministerstva lze podat odvolání ke komisi.
(2) Komise jedná a rozhoduje v tříčlenných senátech; většina členů senátu musí být
odborníci, kteří nejsou zařazeni v ministerstvu.
(3) Jednotlivými úkony v řízení, s výjimkou vydání rozhodnutí, mohou být pověřeny
úřední osoby zaměstnané v ministerstvu, které nejsou členy komise.
(4) Rozhodnutí podepisuje předseda senátu.
Soudní přezkum
§ 171
Z přezkoumání soudem jsou vyloučena

44)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

194

a) rozhodnutí o neudělení víza a rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení
víza; to neplatí, jde-li o neudělení víza rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie,
b) rozhodnutí o odepření vstupu a rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů
odepření vstupu; to neplatí, jde-li o odepření vstupu občanu Evropské unie nebo jeho
rodinnému příslušníkovi,
c) zrušeno
d) rozhodnutí o ukončení pobytu, pokud se cizinec před zahájením řízení o ukončení pobytu
zdržoval na území nebo v tranzitním prostoru mezinárodního letiště neoprávněně.
§ 172
Žaloba
(1) Žaloba proti správnímu rozhodnutí26) musí být podána do 30 dnů od doručení
rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni nebo ode dne sdělení jiného rozhodnutí
správního orgánu, pokud není dále stanoveno jinak. Zmeškání lhůty nelze prominout.
(2) Žaloba proti správnímu rozhodnutí o vyhoštění musí být podána do 10 dnů
od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni. Zmeškání lhůty nelze
prominout.
(3) Žaloba proti rozhodnutí o vyhoštění cizince má odkladný účinek na vykonatelnost
rozhodnutí; to neplatí, pokud byl cizinec vyhoštěn z důvodu ohrožení bezpečnosti státu.
(4) Žaloba proti rozhodnutí o zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o prodloužení
doby trvání zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení se podává
prostřednictvím policie nebo u příslušného soudu. V případě, že je žaloba podána
prostřednictvím policie, policie předloží soudu žalobu, vyjádření k žalobě a správní spis do 5
dnů ode dne doručení žaloby. V případě, že je žaloba podána u příslušného soudu, vyžádá si
soud správní spis. Policie předloží soudu vyjádření k žalobě a správní spis do 5 dnů. Zároveň
policie své vyjádření k žalobě doručí cizinci.
(5) O žalobě proti rozhodnutí o zajištění cizince a o žalobě proti rozhodnutí
o prodloužení doby trvání zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení
soud rozhodne do 7 pracovních dní ode dne doručení správního spisu soudu. Soud nařídí
k projednání věci jednání, navrhne-li to účastník řízení nejpozději do 5 dnů ode dne podání
žaloby nebo je-li to nezbytné. O tom musí být cizinec v rozhodnutí policie poučen. Rozhodneli soud o zrušení napadeného rozhodnutí, vyrozumí o tom policii bezprostředně po vyhlášení
rozsudku.
(6) K řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí a o žalobě na ochranu proti
nečinnosti správního orgánu je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je cizinec v den
podání žaloby hlášen k pobytu; jde-li o cizince, který nemusí hlásit pobyt, krajský soud,
v jehož obvodu se převážně zdržuje, a v ostatních případech krajský soud, v jehož obvodu
byl zjištěn pobyt cizince na území. Pobývá-li cizinec v zahraničí, je místně příslušný krajský
soud, v jehož obvodu by měl cizinec po vstupu na území splnit ohlašovací povinnost. To
neplatí, jde-li o rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady
spojené se správním vyhoštěním, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení doby trvání
zajištění, rozhodnutí o umístění cizince do části s přísným režimem zajištění a rozhodnutí
o správním deliktu.
(7) O žalobě proti rozhodnutí o správním vyhoštění soud rozhodne do 60 dnů.
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(8) Jde-li o žalobu proti rozhodnutí, předseda senátu soudu rozhodne, že
účastníku řízení nebo jeho zástupci sdělí nezbytnou část obsahu utajované informace,
pokud tím nemůže dojít k ohrožení bezpečnosti státu, jeho svrchovanosti, územní
celistvosti, demokratických základů, životů nebo zdraví osob nebo činnosti
zpravodajských služeb České republiky nebo policie; před rozhodnutím si předseda
senátu soudu vyžádá vyjádření orgánu, který utajovanou informaci správnímu orgánu
poskytl. Rozhodne-li předseda senátu soudu o tom, že účastníku řízení nebo jeho
zástupci sdělí nezbytnou část obsahu utajované informace, § 45 odst. 6 soudního řádu
správního se použije obdobně. Projednávání utajovaných informací, které byly
podkladem pro rozhodnutí správního orgánu podle tohoto zákona, se mohou zúčastnit
pouze osoby, kterým jsou tyto informace již známy, ostatní předseda senátu soudu
pro určitou část jednání vyloučí.
§ 172a
(1) Přítomnost cizince nebo jiné osoby u jednání soudu v řízení o žalobě
proti rozhodnutí
vydanému
podle
tohoto
zákona
může
být
zajištěna
také prostřednictvím videokonferenčního zařízení. Použitím videokonferenčního
zařízení nesmí dojít ke zkrácení práv účastníků řízení ani jiných osob zúčastněných
na řízení; zejména musí být umožněna přítomnost zástupce osoby, jejíž přítomnost
u jednání soudu je zajišťována prostřednictvím videokonferenčního zařízení, na místě,
kde se tato osoba nachází.
(2) V případě postupu podle odstavce 1 ověří totožnost osoby uvedené
v odstavci 1
a) zaměstnanec soudu, nachází-li se tato osoba u jiného soudu,
b) příslušník vězeňské služby, nachází-li se tato osoba ve věznici,
c) zaměstnanec ministerstva nebo provozovatele nebo příslušník nebo zaměstnanec
policie, nachází-li se tato osoba v zařízení,
d) zaměstnanec zastupitelského úřadu, nachází-li se tato osoba mimo území
na zastupitelském úřadu, nebo
e) příslušník nebo zaměstnanec policie, je-li využíváno videokonferenční zařízení policie,
pokud k tomu byl pověřen předsedou senátu soudu nebo svým vedoucím, vedoucím
příslušníkem nebo představeným. Tento zaměstnanec nebo příslušník je po celou dobu,
kdy je zajišťována přítomnost osoby, jejíž totožnost ověřil, u jednání soudu
prostřednictvím videokonferenčního zařízení, přítomen na místě, kde se tato osoba
nachází.
(3) Předseda senátu soudu poučí před zahájením jednání osobu, jejíž přítomnost
u jednání soudu je zajišťována prostřednictvím videokonferenčního zařízení, jakož
i ostatní účastníky řízení, o způsobu zajišťování účasti na jednání prostřednictvím
videokonferenčního zařízení.
(4) Osoba, jejíž přítomnost u jednání soudu je zajišťována prostřednictvím
videokonferenčního zařízení, může kdykoli vznášet námitky proti kvalitě obrazového
nebo zvukového přenosu. O námitce soud rozhodne neprodleně. Je-li námitka důvodná,
učiní předseda senátu kroky k nápravě a není-li náprava možná, nebo je-li spojena se
značnými obtížemi, jednání odročí.
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(5) O každém úkonu prováděném prostřednictvím videokonferenčního zařízení je
pořizován zvukový a obrazový záznam.
(6) Pomocí videokonferenčního zařízení může být zajištěna i přítomnost
tlumočníka u jednání soudu v řízení o žalobě proti rozhodnutí vydanému podle tohoto
zákona; odstavce 2 až 5 se použijí přiměřeně.
HLAVA XVIII
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 173
Cizinec, jemuž byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské
unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince, průkaz o povolení k pobytu nebo průkaz
o povolení k trvalému pobytu, je oprávněn vstupovat na území, pobývat na něm a vycestovat
z území bez víza.
§ 174
Trestní zachovalost
(1) Za trestně zachovalého se pro účely tohoto zákona považuje cizinec, který nemá
a) ve výpisu z evidence Rejstříku trestů záznam, že byl pravomocně odsouzen za spáchání
trestného činu,
b) v dokladu cizího státu obdobném výpisu z evidence Rejstříku trestů záznam, že byl
odsouzen za jednání, které naplňuje znaky trestného činu.
(2) Za účelem doložení trestní zachovalosti si příslušný orgán vyžádá výpis z evidence
Rejstříku trestů24a). Žádost a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Trestní zachovalost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který není
starší 6 měsíců, nebo obdobnými doklady vydanými státem, jehož je cizinec občanem, jakož
i státy, v nichž se cizinec zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než
6 měsíců; v případě, že stát takový doklad nevydává, lze jej nahradit čestným prohlášením.
§ 174a
Přiměřenost
(1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona správní orgán
zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního jednání cizince, délku pobytu cizince
na území, jeho věk, zdravotní stav, povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry,
společenské a kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je cizinec
státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, ke státu jeho
posledního trvalého bydliště.
(2) Policie v řízení o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) správního řádu
o správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území vedeného na žádost cizince zohlední
zejména dobu pobytu cizince na území, pobyt jeho nezletilých dětí plnících povinnou školní
docházku na území a existenci jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; to
neplatí, pokud je cizinec zajištěn.
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§ 175
Česká republika převezme na území cizince, kterému vydala modrou kartu, pokud
jeho žádost o vydání modré karty k pobytu na území jiného členského státu Evropské unie
byla zamítnuta, a to i přes skutečnost, že platnost modré karty vydané k pobytu na území
skončila nebo byla zrušena. Obdobná povinnost se vztahuje i na rodinné příslušníky držitele
modré karty, kterým bylo vydáno povolení k pobytu za účelem společného soužití rodiny
na území.
§ 176
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince
(1) Cizinci se po dobu zajištění na území poskytnou zdravotní služby
a) neodkladná péče při stavech, které
1. bezprostředně ohrožují život,
2. mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlému úmrtí,
3. způsobí bez rychlého poskytnutí zdravotních služeb trvalé chorobné změny,
4. působí náhlé utrpení a bolest,
5. způsobují změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samého nebo jeho
okolí, nebo
6. se týkají těhotenství a porodu, s výjimkou umělého přerušení těhotenství na žádost
cizince,
b) v souvislosti s nařízenou karanténou nebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou
veřejného zdraví.
(2) Náklady na zdravotní služby poskytnuté podle odstavce 1 nebo podle § 134 odst. 2
hradí stát, a to i tehdy, pokud bylo zajištění přerušeno.
(3) Nelze-li zdravotní služby poskytnout v zařízení, zajistí ministerstvo poskytnutí
těchto služeb u poskytovatele zdravotních služeb mimo zařízení.
(4) Způsobil-li si cizinec v době zajištění újmu na zdraví svévolně, má povinnost
uhradit náklady léčení, včetně skutečně vynaložených nákladů na ostrahu a dopravu
k poskytovateli zdravotních služeb a zpět.
(5) V případě, kdy náklady poskytnutých zdravotních služeb hradí stát a nejedná se
o žadatele o udělení mezinárodní ochrany, zajišťuje úhradu nákladů
a) ministerstvo za cizince zajištěného v zařízení,
b) policie v ostatních případech.
(6) Zdravotní služby se cizinci ve výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo
ve výkonu trestu odnětí svobody poskytují v rozsahu uvedeném v odstavci 1 a v § 134 odst. 2.
Náklady za poskytnuté zdravotní služby podle věty první, které nejsou hrazeny podle
zvláštního právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, hradí stát. Zdravotní služby
poskytnuté cizinci na jeho žádost nad rámec vymezený ve větě první hradí cizinec z vlastních
prostředků.
§ 176a
Zdravotní služby ve zvláštních případech
(1) Cizinci se v průběhu doby k vycestování z území stanovené podle § 50a nebo
§ 118 odst. 3 na území poskytnou zdravotní služby
a) neodkladná a základní související léčba při stavech, které
198

1.
2.
3.
4.
5.

bezprostředně ohrožují život,
mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlému úmrtí,
způsobí bez rychlého poskytnutí zdravotních služeb trvalé chorobné změny,
ohrožují jeho samého nebo jeho okolí, nebo
se týkají těhotenství a porodu, s výjimkou umělého přerušení těhotenství na žádost
cizince,
b) v souvislosti s nařízenou karanténou nebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou
veřejného zdraví.
(2) Náklady na zdravotní služby hradí stát, pokud potřeba zdravotních služeb vznikla
po stanovení doby k vycestování z území podle § 50a nebo § 118 odst. 3.
(3) V případě, kdy náklady za poskytnuté zdravotní služby hradí stát a nejedná se
o žadatele o udělení mezinárodní ochrany, zajišťuje úhradu nákladů ministerstvo.
§ 176b
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti
po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany
(1) Cizinec, který je v době nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštního právního
předpisu2) umístěn v přijímacím středisku na mezinárodním letišti, si hradí náklady spojené
s pobytem v tomto středisku až do vycestování mimo území z vlastních prostředků.
(2) Cizinci uvedenému v odstavci 1 se poskytnou zdravotní služby v souvislosti
s úrazem nebo náhlým onemocněním, nařízenou karanténou nebo jiným opatřením
v souvislosti s ochranou veřejného zdraví. Náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb
si hradí cizinec z vlastních prostředků.
(3) Nemůže-li cizinec náklady podle odstavců 1 a 2 hradit, byť i částečně, z vlastních
prostředků a není-li jejich úhrada zajištěna jinak, nese tyto náklady stát. Úhradu nákladů
zajišťuje ministerstvo.
§ 176c
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu
(1) Při úhradě nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo
průvozu podle mezinárodní smlouvy nebo přímo použitelného právního předpisu Evropské
unie anebo zajištěním cizince za účelem průvozu leteckou cestou (§ 152 a 153) se postupuje
obdobně jako při úhradě nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem správního
vyhoštění.
(2) Do nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání podle mezinárodní
smlouvy nebo přímo použitelného právního předpisu Evropské unie se započítávají náklady,
které policii nebo ministerstvu vznikly od zajištění cizince do doby jeho předání příslušnému
orgánu druhého státu.
(2) Do nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání podle
mezinárodní smlouvy se započítávají náklady, které policii nebo ministerstvu vznikly
od zajištění cizince do doby jeho předání příslušnému orgánu druhého státu.
Do nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie se započítávají náklady, které policii nebo ministerstvu vznikly
v souvislosti se zajištěním cizince v zařízení.
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(3) Náklady spojené se zajištěním průvozu cizince na základě mezinárodní smlouvy
nebo průvozu leteckou cestou podle § 152 a 153 se hradí pouze tehdy, jde-li o cizince, který
na území pobývá a jehož návrat na území státu jeho občanství nebo na území jiného státu,
který cizince převezme, vyžaduje zajištění jeho průvozu přes území jiného státu za asistence
příslušných orgánů tohoto státu. V takovém případě se do nákladů zahrnou i náklady spojené
s průvozem provedeným příslušnými orgány státu, jehož územím byl cizinec na žádost
provážen.
§ 177
Totožnost
(1) Totožností se pro účely tohoto zákona rozumí prokázání jména, příjmení, dne,
měsíce a roku narození a státního občanství nebo posledního trvalého bydliště mimo území.
(2) Pro účely vyhoštění lze prokázání totožnosti nahradit daktyloskopickými otisky,
obrazovým záznamem cizince a údaji, které policie k cizinci zjistila.
§ 178
Procesní způsobilost
Za procesně způsobilého se pro účely tohoto zákona považuje cizinec starší 15 let,
který je schopen projevit svou vůli a samostatně jednat.
§ 178a
(1) Osamělým cizincem se pro účely tohoto zákona rozumí cizinec svobodný,
ovdovělý nebo rozvedený.
(2) Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.
Pro účely tohoto zákona se nezaopatřeným dítětem rozumí rovněž cizinec nejdéle do 26 let
věku, který nepřetržitě studuje na střední nebo vysoké škole v cizině a Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy nevydalo rozhodnutí o tom, že toto studium je postaveno na roveň
studia na středních nebo vysokých školách v České republice.
§ 178b
(1) Zaměstnáním se pro účely tohoto zákona rozumí výkon činnosti, ke které cizinec
potřebuje povolení k zaměstnání8e), zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu. Za zaměstnání
se rovněž považuje plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby
zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného
orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem
statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo.
(2) Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická
osoba, která cizince zaměstnala a cizinec pro výkon takové činnosti potřebuje povolení
k zaměstnání8e), zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu. Za zaměstnavatele se rovněž
považuje právnická osoba, pro kterou cizinec v postavení společníka, statutárního orgánu
anebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti nebo v postavení
člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní úkoly
vyplývající z předmětu činnosti této právnické osoby, pokud se k takovému plnění úkolů
vyžaduje podle zvláštního právního předpisu8e) povolení k zaměstnání.
(3) Povinnosti stanovené tímto zákonem podnikateli se na statutární orgán nebo člena
statutárního orgánu obchodní společnosti nebo družstva vztahují obdobně.
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(4) Za zaměstnání se pro účely tohoto zákona nepovažuje, jde-li o cizince vyslaného
svým zahraničním zaměstnavatelem za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace na základě
smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou k výkonu jeho práce u tohoto
zahraničního zaměstnavatele mimo území České republiky. Vláda rozhodne, kdy může být
cizinec vyslán do české právnické nebo fyzické osoby za účelem podle věty první. Celková
doba pobytu cizince podle věty první nesmí přesáhnout 6 měsíců50).
§ 178c
Právní mocí rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu zaniká platnost dříve vydaného
pobytového oprávnění. Udělením pobytového oprávnění podle zvláštního právního
předpisu2),3a) zaniká platnost oprávnění k pobytu vydaného podle tohoto zákona.
§ 178d
(1) Policie informuje Veřejného ochránce práv s přiměřeným předstihem o každém
výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu cizince a poskytuje pověřenému
zaměstnanci Kanceláře Veřejného ochránce práv nezbytnou součinnost.
(2) Policie předává Veřejnému ochránci práv kopie rozhodnutí o správním vyhoštění,
rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění, rozhodnutí o přerušení
zajištění, rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení, rozhodnutí o umístění zajištěného cizince
do části s přísným režimem a rozhodnutí o prodloužení umístění zajištěného cizince do části
s přísným režimem a informuje jej o rozhodnutích soudu o žalobách podaných proti těmto
rozhodnutím.
§ 178e
Bezdlužnost
(1) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá
evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho
úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
a) u orgánů Finanční správy České republiky,
b) u orgánů Celní správy České republiky,
c) na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a na penále a
d) na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a na penále.
(2) Bezdlužnost se prokazuje potvrzeními orgánů Finanční správy České
republiky, orgánů Celní správy České republiky, okresní správy sociálního zabezpečení
a příslušné zdravotní pojišťovny, která nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů.
§ 179
Důvody znemožňující vycestování
(1) Vycestování cizince není možné v případě důvodné obavy, že pokud by byl cizinec
vrácen do státu, jehož je státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního
občanství, do státu svého posledního trvalého bydliště, by mu hrozilo skutečné nebezpečí
vážné újmy podle odstavce 2 a že nemůže nebo není ochoten z důvodu takového nebezpečí
využít ochrany státu, jehož je státním občanem, nebo svého posledního trvalého bydliště.
50)

§ 98a zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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a)
b)
c)
d)
a)

b)
c)
d)

(2) Za vážnou újmu se podle tohoto zákona považuje
uložení nebo vykonání trestu smrti,
mučení nebo nelidské či ponižující zacházení nebo trestání,
vážné ohrožení života nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí v situacích
mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, nebo
pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky.
(3) Ustanovení odstavce 1 neplatí, je-li důvodné podezření, že cizinec
se dopustil trestného činu proti míru, válečného trestného činu nebo trestného činu proti
lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentů obsahujících ustanovení o těchto trestných
činech,
spáchal zvlášť závažný zločin,
se dopustil činů, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Organizace spojených národů,
nebo
představuje nebezpečí pro bezpečnost státu.

(4) Ustanovení odstavce 1 dále neplatí, pokud cizinec
a) ke spáchání činů uvedených v odstavci 3 podněcuje nebo se na jejich spáchání účastní,
nebo
b) se mimo území dopustil jednoho či několika trestných činů odlišných od trestných činů
uvedených v odstavci 3, opustil-li stát, jehož je cizinec občanem, nebo v případě osoby
bez státního občanství stát jejího posledního trvalého bydliště s cílem vyhnout se
trestnímu stíhání za ně, za předpokladu, že jde o skutky, za něž lze v České republice
udělit trest odnětí svobody.
(5) V případě podle odstavce 3 nebo 4 se umožní cizinci vyhledat si nejdéle do 60 dnů
přijetí v jiném státě. Pokud cizinec doloží, že přijetí v jiném státě nezískal, umožní mu policie
podat žádost o udělení víza [§ 33 odst. 1 písm. a)].
§ 180
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření
(1) Pozvání ověřuje policie na žádost plně svéprávné fyzické nebo právnické osoby.
Pokud je osoba, která žádá o ověření pozvání, zastoupena na základě písemné plné moci, musí
být její podpis na plné moci úředně ověřen.
(2) Pozvání se podává na úředním tiskopise. Zvoucí fyzická osoba v pozvání uvede
své jméno, příjmení, rodné číslo, den, měsíc a rok narození a místo pobytu na území. Zvoucí
právnická osoba v pozvání uvede svůj název, sídlo a identifikační číslo osoby a pozvání opatří
svým razítkem a jménem, příjmením a podpisem oprávněné osoby (statutárního orgánu).
Zvoucí osoba v pozvání dále uvede údaje o zvaném cizinci v rozsahu jméno, příjmení
a ostatní jména, den, měsíc a rok narození, státní příslušnost, bydliště v zahraničí, číslo
cestovního dokladu, účel cesty a dobu, na kterou cizince zve na území.
(3) Policie pozvání ověří do 7 pracovních dnů ode dne podání žádosti o ověření
pozvání.
(4) Zvoucí fyzická osoba je povinna dostavit se na policii sedmý pracovní den ode dne
podání žádosti o ověření pozvání, po dohodě s policií i dříve, k vyzvednutí ověřeného
pozvání. Obdobná povinnost platí i pro zástupce zvoucí právnické osoby.
(5) Policie odepře ověření pozvání
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

jestliže zvaný cizinec je evidován v evidenci nežádoucích osob,
jestliže zvoucí osoba na požádání policie neprokáže schopnost splnit závazek podle § 15,
jestliže zvoucí osoba porušila závazek podle § 15 nebo povinnost podle § 100,
při zjištění důvodu podle § 9 odst. 1 písm. h) nebo i),
jestliže zvoucí osoba úřední tiskopis vyplnila nečitelně, neúplně nebo nepravdivě, nebo
jestliže zvoucí osoba neuzavřela cestovní zdravotní pojištění ačkoliv čestně prohlásila, že
tak učiní.

(6) Na požádání policie je zvoucí osoba povinna schopnost splnění závazku
obsaženého v pozvání prokázat tím, že:
a) disponuje prostředky k pobytu zvaného cizince v rozsahu stanoveném v § 13,
b) disponuje prostředky ve výši 0,25násobku částky existenčního minima6) za každý den
pobytu na území, pokud cizinec nebude ubytován u zvoucí osoby,
c) předloží doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění ve prospěch zvaného cizince
nebo čestně prohlásí, že takové pojištění uzavře před vstupem cizince na území anebo
pro případnou úhradu nákladů v rozsahu stanoveném v nebo § 180j disponuje částkou
nejméně 60 000,- EUR,
d) disponuje prostředky pro úhradu nákladů spojených s vycestováním zvaného cizince
z území ve výši odpovídající ceně letenky do státu, jehož cestovní doklad vlastní, nebo
do státu jeho trvalého pobytu.
Prokázání schopnosti splnění závazku podle písmen a) až d) nezbavuje zvoucí osobu
povinnosti uhradit případné náklady v rozsahu závazku přijatého v pozvání v jejich skutečné
výši. Prokázání schopnosti splnění závazku podle písmen a), b) a d) prokáže zvoucí osoba
způsobem uvedeným v § 13 odst. 2.
(7) Policie v případě odepření ověření pozvání tuto skutečnost zvoucí osobě sdělí
při jejím dostavení se na policii. Na žádost zvoucí osoby tuto skutečnost bez uvedení důvodu
pro odepření písemně potvrdí.
(8) Ověření policie vyznačí na pozvání.
§ 180a
Zastupitelský úřad ověřuje, zda osoba, která vydala doklad o cestovním zdravotním
pojištění, je oprávněna takový doklad vydávat.
§ 180b
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí
(1) Identifikační průkaz je veřejná listina platná pouze na území České republiky,
kterou členům personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní
organizace akreditované v České republice nebo jejich rodinným příslušníkům vydává
Ministerstvo zahraničních věcí.
(2) Identifikační průkaz je dokladem totožnosti, totožnosti a současně povolením
k dlouhodobému pobytu; průkaz obsahuje rovněž údaje o rozsahu výsad a imunit, kterých
jeho držitel požívá na území České republiky po dobu registrace Ministerstvem zahraničních
věcí.
(3) Identifikační průkaz prohlašuje za neplatný Ministerstvo zahraničních věcí.
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§ 180c
Nezletilý cizinec bez doprovodu
Pro účely tohoto zákona se rozumí nezletilým cizincem bez doprovodu cizinec
ve věku 15 až 18 let, který přicestuje na území bez doprovodu zletilé osoby odpovídající
za něj podle právního řádu platného na území státu, jehož občanství cizinec mladší 18 let má,
nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, na území státu jeho posledního bydliště,
a to po takovou dobu, po kterou se skutečně nenachází v péči takovéto osoby; nezletilým
cizincem bez doprovodu se rozumí i cizinec mladší 18 let, který byl ponechán bez doprovodu
poté, co přicestoval na území9c).
§ 180d
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince
Policie cizinci, který v cestovním dokladu nemá vyznačeno datum a místo vstupu
na území, na požádání a za podmínek stanovených přímo použitelným právním předpisem
Evropských společenství1) tyto údaje dodatečně potvrdí.
§ 180e
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo
zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území
a)
b)
c)
d)

(1) Cizinec je oprávněn požádat o nové posouzení důvodů
neudělení krátkodobého víza,
neudělení dlouhodobého víza,
odepření vstupu na území podle § 9 odst. 1 nebo 2, nebo
prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti.

(2) Žádost o nové posouzení důvodů podle odstavce 1 podává cizinec u správního
orgánu, který rozhodnutí vydal, písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení sdělení
o neudělení víza, zrušení platnosti krátkodobého víza nebo prohlášení krátkodobého víza
za neplatné nebo ode dne, kdy mu byl odepřen vstup na území; podání žádosti nemá odkladný
účinek. Pokud sdělení nebylo možné cizinci doručit, počíná lhůta pro podání žádosti běžet
dnem, který následuje po uplynutí 180 dní ode dne podání žádosti o vízum.
(3) Žádost o nové posouzení důvodů podle odstavce 1 musí obsahovat údaje o tom,
kdo ji podává, a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo. Důvodem žádosti nemohou být skutečnosti, které cizinec
nedoložil nebo neuvedl v žádosti o udělení víza nebo v souvislosti s odepřením vstupu
na území.
(4) Správní orgán, u kterého se žádost podává, ji postoupí ve lhůtě 5 dnů ode dne
jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu posouzení, neshledá-li důvod
pro udělení krátkodobého víza nebo dlouhodobého víza, povolení vstupu nebo zachování
platnosti krátkodobého víza. Správní orgán, u kterého se žádost podává, může dotčené
rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví žádosti o nové posouzení důvodů podle
odstavce 1.
(5) Žádost o nové posouzení důvodů podle odstavce 1 posuzuje v rozsahu své
působnosti Ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo a Ředitelství služby cizinecké policie.
(6) Ministerstvo zahraničních věcí posuzuje soulad důvodů neudělení krátkodobého
víza, zrušení platnosti krátkodobého víza nebo prohlášení krátkodobého víza za neplatné,
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o kterých rozhodl zastupitelský úřad, s důvody stanovenými přímo použitelným právním
předpisem Evropské unie. Ministerstvo zahraničních věcí dále posuzuje soulad důvodů
zrušení platnosti krátkodobého víza uděleného cizinci, který na území požívá příslušných
výsad a imunit, s důvody stanovenými přímo použitelným právním předpisem Evropské unie,
a jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, s důvody uvedenými v § 20 odst. 5.
V rámci nového posuzování souladu důvodů neudělení krátkodobého víza je Ministerstvo
zahraničních věcí povinno vyžádat si závazné stanovisko policie v případech, kdy důvodem
jeho nevydání bylo nesouhlasné stanovisko policie; policie vydá stanovisko bezodkladně.
(7) Ministerstvo posuzuje soulad důvodů neudělení krátkodobého víza na hraničním
přechodu s důvody stanovenými přímo použitelným právním předpisem Evropských
společenství6a), a jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, s důvody uvedenými
v § 20 odst.5, soulad důvodů odepření vstupu na území s důvody stanovenými v § 9 odst. 1
nebo 2 s výjimkou případů, kdy takové posouzení přísluší ředitelství služby cizinecké policie.
Komise zřízená podle § 170a posuzuje soulad důvodů neudělení dlouhodobého víza s důvody
uvedenými v § 56.
(8) Ředitelství služby cizinecké policie posuzuje soulad důvodů zrušení platnosti
krátkodobého víza, není-li stanovena působnost Ministerstva zahraničních věcí, s důvody
stanovenými přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství27) a v době
platnosti rozhodnutí o zajišťování ochrany vnitřních hranic podle zvláštního právního
předpisu3b), rovněž posuzuje soulad důvodů neudělení krátkodobého víza na hraničním
přechodu s důvody stanovenými přímo použitelným právním předpisem Evropských
společenství6a), a jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, s důvody uvedenými
v § 20 odst. 5, soulad důvodů odepření vstupu na území s důvody stanovenými v § 9 odst. 1
nebo 2.
(9) Příslušný orgán písemně informuje cizince o výsledku nového posouzení důvodů
neudělení krátkodobého víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné anebo zrušení jeho
platnosti nebo důvodů odepření vstupu na území ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení žádosti
a o výsledku nového posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza ve lhůtě do 60 dnů
ode dne doručení žádosti.
§ 180f
Partnerství
(1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem „manžel“, „manželství“ nebo „dítě
manžela“, rozumí se tím i partner, partnerství, dítě jednoho z partnerů nebo dítě svěřené
do péče partnera.
(2) Za partnera se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která prokáže, že vstoupila
do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou osob stejného pohlaví.
(3) Partnerstvím se pro účely tohoto zákona rozumí úředně potvrzené trvalé
společenství dvou osob stejného pohlaví podle odstavce 2.
§ 180g
Zkouška z jazyka
(1) Zkoušku z jazyka je oprávněna uskutečňovat na základě ohlášení Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy právnická osoba zřízená krajem, která vykonává činnost
jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky zapsané ve školském rejstříku podle
školského zákona.
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(2) Osoba nabývá oprávnění podle odstavce 1 ohlášením Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy. Takové účinky nemá ohlášení učiněné v době 3 let ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění podle odstavce 5 písm. a), b) nebo c); k takovému
ohlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pouze sdělí, že není přípustné, a uvede
zákonný důvod nepřípustnosti.
(3) Osoba s oprávněním podle odstavce 1
a) uskutečňuje zkoušku z jazyka podle zadání určeného Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy,
b) předkládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pravidelný přehled o počtu
zkoušených cizinců (dále jen „přehled o počtech zkoušených“).
(4) Česká školní inspekce provádí kontrolu dodržování právních předpisů vztahujících
se k uskutečňování zkoušky z jazyka.
(5) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy právnické osobě oprávnění podle
odstavce 1 odejme, jestliže tato osoba
a) nejméně v 5 případech zkoušky z jazyka za dobu 6 měsíců hodnotila jako úspěšného
cizince, který neuspěl při zkoušce vykonané po neuznání dokladu prokazujícího
požadovanou znalost českého jazyka ministerstvem podle § 70 odst. 6 věty první,
b) nepředložila přehled o počtu zkoušených ve struktuře podle prováděcího právního
předpisu v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem ani v dodatečném
termínu určeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
c) při uskutečňování zkoušky z jazyka závažným způsobem nebo opakovaně porušila právní
předpis, nebo
d) o odnětí sama požádá; žádost podaná v době probíhajícího řízení podle písmene a), b)
nebo c) je nepřípustná.
(6) Řízení podle odstavce 5 lze zahájit nejpozději do 12 měsíců, počítaných v případě
podle odstavce 5 písm. a) od uplynutí doby uvedené v tomto písmenu, v případě podle
odstavce 5 písm. b) od dodatečného termínu podle tohoto písmene a v případě podle odstavce
5 písm. c) od kontrolního zjištění České školní inspekce, proti němuž nejsou přípustné
námitky.
(7) Zkoušku z jazyka je na území oprávněna uskutečňovat také osoba, která jako
plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto
asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka. Na tuto osobu se
použije obdobně odstavec 3.
§ 180h
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště
(1) Pobyt cizince v tranzitním prostoru mezinárodního letiště policie ukončí, jsou-li
zjištěny důvody uvedené v § 9 odst. 1 písm. f), g), h) nebo i).
(2) Cizinec je povinen vycestovat zpět do zahraničí ve lhůtě stanovené výjezdním
příkazem, není-li zahájeno řízení o vyhoštění cizince z území podle tohoto zákona.
§ 180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů
(1) Požadavky na cestovní zdravotní pojištění stanoví přímo použitelný právní předpis
Evropských společenství27).
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(2) Doklad o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1 se od cizince
nevyžaduje, pokud je zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu33), pokud jsou
náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb hrazeny na základě mezinárodní smlouvy
nebo pokud cizinec prokáže, že jsou tyto služby hrazeny jiným způsobem, a to na základě
písemného závazku právnické osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj
duchovních hodnot, ochranu lidských práv a nebo jiných humanitárních hodnot, ochranu
přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu,
nebo na základě písemného závazku státního orgánu. Předložení dokladu o cestovním
zdravotním pojištění se nevyžaduje od cizince, který si nemohl z důvodů na jeho vůli
nezávislých zajistit takové pojištění na území státu svého pobytu nebo od cizince uvedeného
v § 42b odst. 3; v takovém případě je cizinec povinen pojištění sjednat bez zbytečného
odkladu za pobytu na území, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území.
Předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění se dále nevyžaduje, pokud zastupitelský
úřad od jeho vyžádání při udělení diplomatického nebo zvláštního víza upustil, pobývá-li
cizinec na území v zájmu České republiky nebo jde-li o občana Evropské unie nebo jeho
rodinného příslušníka.
§ 180j
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů
(1) Dokladem o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů se pro účely
tohoto zákona rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje pojištění kryjící náklady, které je
povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné
zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených
s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě
do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na
jednu pojistnou událost činí nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše
uvedených nákladech.
(2) Cestovní zdravotní pojištění podle odstavce 1 může být sjednáno:
a) u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území45),
b) u pojišťovny, která je oprávněna takové pojištění provozovat v ostatních členských
státech Evropské unie anebo ve státě, který je vázán Smlouvou o Evropském
hospodářském prostoruld), nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě
v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt.
(3) V případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec současně s dokladem
o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1 předloží:
a) úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek
do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak
rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je
uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného,
b) na požádání doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu
na území.
(4) Doklad o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1 se od cizince
nevyžaduje, je-li zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu33), jsou-li náklady
spojené s poskytnutím zdravotních služeb hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo
pokud cizinec prokáže, že jsou tyto služby hrazeny jiným způsobem, a to na základě
45)

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
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písemného závazku právnické osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj
duchovních hodnot, ochranu lidských práv anebo jiných humanitárních hodnot, ochranu
přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu,
na základě písemného závazku státního orgánu nebo na základě závazku obsaženého v policií
ověřeném pozvání podle § 15.
(5) Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů, je-li
o něj žádáno na území, nebo o prodloužení doby pobytu na území, může být sjednáno pouze
u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území45) a musí být sjednáno v rozsahu
komplexní zdravotní péče ve smyslu odstavce 7.
(6) Pojistná smlouva týkající se pojištění podle odstavce 1 nesmí vylučovat poskytnutí
pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění
nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo
psychotropních látek pojištěným.
(7) Komplexní zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému
smluvními poskytovateli zdravotních služeb pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení
pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy.
Z tohoto pojištění nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní péče ani
zdravotní péče související s těhotenstvím pojištěné matky a porodem jejího dítěte.
(8) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou, doklady kterých pojišťoven z třetích
zemí nelze uznávat jako doklady o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1.
§ 180k
Působnost stanovená podle tohoto zákona obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností a pověřenému obecnímu úřadu je přenesenou působností.
HLAVA XIX
ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
Zmocňovací ustanovení
§ 181
Vláda České republiky může v rozsahu stanoveném přímo použitelným právním
předpisem Evropských společenství6a) nařízením stanovit, že
a) na cizince se zrušení vízové povinnosti nevztahuje; v nařízení stanoví okruh osob, jejichž
pobyt na území je podmíněn udělením víza,
b) cizinec může na území pobývat bez víza po dobu uvedenou v tomto nařízení; v nařízení
vymezí okruh osob, jejichž pobyt na území není podmíněn udělením víza.
§ 181a
Vláda nařízením stanoví pro účely vydání a prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování
a) výši investovaných peněžních prostředků a počet vytvářených pracovních míst, aby
investice mohla být považována za významnou,
b) v jaké části lze investování peněžních prostředků nahradit investováním jiného
majetku,
c) maximální počet statutárních orgánů, členů statutárních orgánů nebo prokuristů
obchodní korporace pro účely posouzení podstatného vlivu na její podnikání a
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d) nejnižší podíl cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování jako společník obchodní korporace, v této obchodní korporaci.
§ 182
(1) Ministerstvo právním předpisem stanoví
a) náležitosti fotografie a počet fotografií vyžadovaných od cizince podle tohoto zákona,
b) po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí v návaznosti na přímo použitelný právní
předpis Evropských společenství27), kteří cizinci mohou pobývat v tranzitním prostoru
mezinárodního letiště na území pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza,
c) výši nákladů na ubytování, stravování a přepravu po území cizince zajištěného za účelem
správního vyhoštění,
d) po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí technické podmínky a postup
při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů, včetně postupu při pořizování
biometrických údajů u cizinců s neobvyklými anatomickými nebo fyziologickými
předpoklady pro zobrazení obličeje nebo pořízení otisků prstů na pravé a levé ruce,
e) po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí seznam zemí, jejichž státní příslušníci
jsou oprávněni požádat o udělení víza, o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu i na jiném zastupitelském úřadu než ve státě, jehož je cizinec státním příslušníkem,
popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém
má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt,
f) technické podmínky a postup při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince
pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu,
g) vzor tiskopisu protokolu podle § 117a odst. 4 a podmínky jeho zpracování.
(2) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzory tiskopisů
používaných podle tohoto zákona.
§ 182a
(1) Vláda stanoví nařízením pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území
podle hlavy IV
a) rozsah znalostí českého jazyka pro účely zkoušky z jazyka,
b) bližší pravidla organizace zkoušky z jazyka, včetně určování zadání zkoušky
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, organizačního řádu a zveřejňování
informace o organizaci zkoušky,
c) vzor dokladu o absolvování zkoušky z jazyka,
d) strukturu a termíny předkládání přehledu o počtu zkoušených,
e) jazykové zkoušky rovnocenné pro účely tohoto zákona zkoušce z jazyka.
(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí pro účely vydávání modrých karet vyhlašuje
sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv průměrnou hrubou roční mzdu v České
republice vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců.
§ 182b
Policie je oprávněna pro informaci veřejnosti zveřejnit způsobem umožňujícím
dálkový přístup čísla ztracených, odcizených nebo neplatných cizineckých pasů, cestovních
průkazů totožnosti, průkazů o povolení k pobytu, průkazů o pobytu rodinného příslušníka
občana Evropské unie, pobytových karet rodinných příslušníků občanů Evropské unie,
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průkazů o povolení k pobytu pro cizince a průkazů o povolení k trvalému pobytu a průkazů
o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie a datum ohlášení ztráty nebo odcizení
těchto dokladů. Obdobně policie postupuje v případě zveřejnění jednacího čísla ztracených,
odcizených nebo neplatných potvrzení o přechodném pobytu na území vydaných občanům
Evropské unie.
§ 183
Přechodná ustanovení
§ 184
zrušen
§ 184a
Česká republika na základě závazků, které převzala ratifikací Úmluvy o právech
dítěte , jakožto mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách podle
čl. 10 Ústavy České republiky, a s odkazem zejména na ustanovení čl. 23 odst. 2 a 3, čl. 24
odst. 1 a 2 Úmluvy se zavazuje uhradit zdravotní péči poskytnutou novorozenci narozenému
v období od 1. ledna 2000 do dne účinnosti tohoto zákona cizincům, kteří mají právo trvalého
pobytu na území na základě povolení k pobytu za podmínky, že novorozenec v tomto období
nebyl zdravotně pojištěn. Úhrada péče se provede ze zvláštního účtu, který za tímto účelem
z prostředků státního rozpočtu zřídí Ministerstvo zdravotnictví.
53)

§ 185 až 188
Těmito ustanoveními byly novelizovány jiné zákony
ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 189
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní
Republiky.
2. Zákon č. 190/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu
cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.
3. Článek I zákona č. 150/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb.,
o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.
§ 190
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

53)

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte.
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ČÁST DRUHÁ
Platné znění části zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona
č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona
č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb.,
zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona
č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb.,
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona
č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona
č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona
č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb.,
zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona
č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb.,
zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona
č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb.,
zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona
č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb.,
zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona
č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb.,
zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb.,
zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,
zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona
č. 69/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona
č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb.,
zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 147/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 369/2012 Sb., zákona
č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb.,
zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona
č. 252/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 164/2015 Sb.,
zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn
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§ 26
(1) Odborová organizace může, s výjimkou věcí týkajících se vztahů mezi podnikateli
vyplývajících z podnikatelské činnosti, v řízení zastupovat účastníka, který je jejím členem.
(2) Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „Úřad“) může zastupovat
účastníka v řízení o určení nebo změnu vyživovací povinnosti a v řízení o výkon rozhodnutí
ukládajícího povinnost k placení výživného, jde-li o věci se vztahem k cizině.
(3) Ve věcech ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového nebo etnického
původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální
orientace se účastník může dát v řízení zastupovat též právnickou osobou vzniklou na základě
zvláštního právního předpisu, k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana
před takovou diskriminací.
(4) Ve sporech o nárocích vycházejících z autorského zákona, o nárocích z ohrožení
a porušení práv podle autorského zákona a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení
získaného na úkor toho, komu svědčí práva podle autorského zákona, se účastník může dát
zastupovat právnickou osobou, k jejímuž předmětu podnikání, popřípadě činnosti patří
ochrana práv podle autorského zákona.
(5) Je-li ve věcech pracovních žalobcem cizinec, může se dát v řízení zastupovat též
právnickou osobou vzniklou na základě zvláštního právního předpisu, k jejímž činnostem
uvedeným ve stanovách patří ochrana práv cizinců; za právnickou osobu jedná k tomu
pověřený její zaměstnanec nebo člen, který má vysokoškolské právnické vzdělání, které je
podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.
(6) Ve věcech pracovních a ve věcech vyplývajících ze zákona o pobytu cizinců
na území České republiky se může dát cizinec, který na území pobývá na vízum
k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, v řízení zastupovat právnickou
osobou, k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana práv cizinců.
(67) Převezme-li odborová organizace nebo Úřad anebo právnická osoba podle
odstavců 3 až 5 až 6 zastoupení, jedná jejich jménem za zastoupeného osoba uvedená v § 21.
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ČÁST TŘETÍ
Platné znění části páté zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona
č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 11/2001 Sb.,
zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona
č. 192/2003 Sb., zákona č. 630/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona
č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb. a zákona č. 293/2013 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn
ČÁST PÁTÁ
Právní prostředky zajišťující činnost státního zastupitelství
§ 14
(1) Ministerstva a jiné státní orgány, orgány územní samosprávy, jakož i orgány
profesní a zájmové samosprávy jsou povinny státnímu zastupitelství při výkonu jeho
působnosti v konkrétní věci bez průtahů zapůjčovat spisy a doklady. Státní zástupci mají
právo v mezích výkonu působnosti státního zastupitelství do zapůjčených spisů a dokladů
nahlížet a pořizovat z nich opisy a výpisy.
(2) Ministerstva a jiné státní orgány, orgány územní samosprávy, jakož i orgány
profesní a zájmové samosprávy jsou povinny bez průtahů vyhovět dožádáním státního
zastupitelství činěným v mezích jeho působnosti a podávat mu potřebná vysvětlení.
V případě, že tak stanoví zvláštní právní předpis, přísluší za vyřízení dožádání peněžité
plnění.5a)
(3) Povinnosti podle odstavců 1 a 2 se vztahují i na právnické osoby; na fyzické osoby
se vztahují v rozsahu, ve kterém je jim zvláštním právním předpisem svěřen výkon státní
správy nebo ve kterém vykonávají podnikatelskou činnost.
(4) Soudy jsou povinny umožnit státnímu zastupitelství při výkonu jeho působnosti
nahlížet do soudních spisů a pořizovat si z nich opisy a výpisy. Pokud státní zastupitelství
při výkonu své působnosti požádá soud o zapůjčení spisu, soud může jeho žádost odmítnout,
jen pokud tomu brání závažné důvody.
(5) Ustanoveními odstavců 1 až 4 nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze zvláštních
právních předpisů o ochraně utajovaných informací, ochrana obchodního tajemství ani
ochrana zákonem uložené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti.5b) Za zákonem uznanou
povinnost mlčenlivosti se pro účely tohoto zákona nepovažuje taková povinnost, jejíž rozsah
není vymezen zákonem, ale vyplývá z právního úkonu učiněného na základě zákona.
5a)

Například § 15 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona
č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu
Ústavního soudu č. 167/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.
5b)
Například § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb.,
zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb.,
zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb.,
zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb.,
zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., a § 7 zákona č. 61/1996 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 15/1998 Sb. a zákona č. 159/2000 Sb.
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§ 15
(1) Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, je každý povinen dostavit se
na výzvu ke státnímu zastupitelství a podat zde potřebné vysvětlení. O obsahu vysvětlení
a o průběhu tohoto úkonu se sepíše záznam.
(2) Vysvětlení nelze požadovat o okolnostech týkajících se utajovaných informací
chráněných zvláštním právním předpisem od toho, kdo je povinen je zachovat v tajnosti, nebo
od toho, kdo by vysvětlením porušil jinou zákonem uloženou nebo uznanou povinnost
mlčenlivosti, ledaže byl těchto povinností zproštěn tím, kdo je k tomu podle zvláštního
právního předpisu oprávněn.
(3) Vysvětlení může odepřít osoba, která by tím sebe nebo osobu blízkou5c) vystavila
nebezpečí trestního stíhání. Státní zástupce je oprávněn důvodnost odepření přezkoumat,
pokud takový postup není v rozporu s účelem, pro který je vysvětlení požadováno.
(4) Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 1, má nárok na náhradu výdajů
za podmínek a ve výši stanovených právními předpisy o cestovních náhradách a na náhradu
prokázaného ušlého výdělku (dále jen "náhrada"). Náhradu poskytuje stát prostřednictvím
státního zastupitelství, které výzvu vydalo. Nárok na náhradu nemá ten, kdo byl státním
zastupitelstvím vyzván k podání vysvětlení v důsledku vlastního protiprávního jednání nebo
výhradně v osobním zájmu.
(5) Nárok na náhradu zaniká, pokud nebyl uplatněn ve lhůtě 3 dnů osobou, která se
ke státnímu zastupitelství na výzvu podle odstavce 1 dostavila; o tom musí být tato osoba
poučena.
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí, pokud se na postup státního zastupitelství
při požadování vysvětlení vztahuje zvláštní právní předpis.5d)
§ 16
(1) Tomu, kdo bez dostatečné omluvy nevyhoví výzvě státního zastupitelství podle
§ 15 odst. 1, může státní zastupitelství uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč,
popřípadě může nařídit jeho předvedení. Pořádkovou pokutu je možno uložit opakovaně.
(2) Proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty je přípustná stížnost, která má
odkladný účinek. Stížnost lze podat u státního zastupitelství, které pořádkovou pokutu uložilo,
ve lhůtě 3 dnů od doručení písemného rozhodnutí o uložení pokuty. Jestliže státní
zastupitelství stížnosti samo nevyhoví, předloží ji bezodkladně k rozhodnutí nejblíže vyššímu
státnímu zastupitelství nebo nejvyššímu státnímu zástupci, uložilo-li pořádkovou pokutu
Nejvyšší státní zastupitelství.
(3) Na oznamování rozhodnutí o pořádkové pokutě, běh lhůt, určení náležitostí
písemného vyhotovení takového rozhodnutí, rozhodování o stížnosti proti němu
a na předvedení osoby se jinak užijí přiměřeně ustanovení trestního řádu.
(4) Pravomocné rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty je vykonatelné uplynutím
lhůty k plnění. Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky.
(5) Nevyhoví-li výzvě podle § 15 odst. 1 příslušník ozbrojených sil nebo ozbrojeného
sboru v činné službě, státní zastupitelství může přenechat jeho kázeňské potrestání
5c)
5d)

§ 116 občanského zákoníku
Například trestní řád.
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příslušnému veliteli, náčelníku nebo řediteli. Nevyhoví-li takové výzvě osoba, která je
ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, státní zastupitelství ji může přenechat řediteli
věznice nebo vazební věznice k uložení pořádkového opatření nebo ke kázeňskému
potrestání. Příslušný velitel, náčelník nebo ředitel je povinen o výsledku státní zastupitelství
vyrozumět. Obdobně se postupuje v případě osob, které podléhají kárné odpovědnosti podle
zvláštních právních předpisů.
§ 16a
Přijímání a vyřizování podání
(1) Podání se posuzuje podle jeho obsahu; lze je učinit písemně, telegraficky,
telefaxem, dálnopisem, prostředky elektronické pošty nebo ústně do protokolu.
(2) Z podání musí být patrno, kdo je podává, v jaké věci, jaké jsou jeho důvody a čeho
se ten, kdo je učinil, po státním zastupitelství domáhá. Nemá-li podání některou z uvedených
náležitostí a není-li ani po upozornění ve stanovené lhůtě tím, kdo podání učinil, doplněno,
státní zastupitelství je bez opatření založí. Anonymní podání se přešetřují jen tehdy, pokud
obsahují dostatečné údaje pro to, aby jejich obsah bylo možno prověřit; jinak se podání
bez opatření založí.
(3) Není-li k vyřízení podání příslušné státní zastupitelství, jemuž bylo podání
učiněno, a z obsahu podání vyplývá, že k jeho vyřízení je příslušné jiné státní zastupitelství,
postoupí podání tomuto státnímu zastupitelství a toho, kdo podání podal, o tom vyrozumí.
(4) Není-li vyřízení podání v působnosti státního zastupitelství a k jeho vyřízení je
příslušný jiný státní orgán, státní zastupitelství, jemuž bylo učiněno, neprodleně podání zašle
tomu, kdo je učinil, a vyrozumí ho podle povahy věci o tom, na koho se má obrátit. Jestliže
z obsahu podání příslušnost nevyplývá a jeho obsah zjevně nesouvisí s činností státního
zastupitelství, státní zastupitelství o tom vyrozumí toho, kdo podání učinil, a podání založí.
(5) Obsahuje-li podání potřebné náležitosti a jeho vyřízení je v působnosti státního
zastupitelství, jemuž bylo učiněno, státní zastupitelství jeho důvodnost přezkoumá. Zjistí-li
porušení zákona nebo jiného právního předpisu, přijme v rámci své působnosti příslušná
opatření ke zjednání nápravy.
(6) Po přezkoumání důvodnosti podání je státní zastupitelství povinno o způsobu
vyřízení vyrozumět nejpozději do 2 měsíců od doručení podání nebo jeho vrácení vyšším
státním zastupitelstvím toho, kdo je učinil; tuto lhůtu lze překročit jen tehdy, pokud v jejím
průběhu nelze získat podklady potřebné pro vyřízení podání, o tom je potřeba toho, kdo
podání učinil, písemně vyrozumět.
(7) Není-li ten, kdo podání učinil, se způsobem vyřízení spokojen, může požádat
o přezkoumání vyřízení podání nejblíže vyšší státní zastupitelství, jehož rozhodnutí v téže
věci je konečné. O tom je třeba toho, kdo podání podal, vždy poučit. Pokud žádost
o přezkoumání postupu státního zastupitelství obsahuje nové skutečnosti, jež by samy o sobě
nebo ve spojení s jinými mohly odůvodnit jiné posouzení věci, nejblíže vyšší státní
zastupitelství vrátí věc nižšímu státnímu zastupitelství k opětovnému přezkoumání.
(8) Ustanovení odstavců 1 až 7 se nepoužijí na podání činěná státnímu zastupitelství
podle zvláštního právního předpisu.5e)

5e)

Například trestní řád, zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 159/2000 Sb.
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§ 16b
Stížnosti
(1) Každý je oprávněn podat stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství
nebo na nevhodné chování státních zástupců, vyšších úředníků a ostatních zaměstnanců
státního zastupitelství.
(2) K vyřízení stížnosti je příslušný vedoucí státní zástupce, který je nadřízen státnímu
zástupci, proti němuž stížnost směřuje; je též příslušný k vyřízení stížnosti směřující proti
zaměstnanci státního zastupitelství nebo vyššímu úředníkovi, v jehož čele stojí. K vyřízení
stížnosti směřující proti nejvyššímu státnímu zástupci je příslušný ministr spravedlnosti.
Stížnost se podává u toho, kdo je příslušný k jejímu vyřízení.
(3) Ten, kdo je příslušný k vyřízení stížnosti, je povinen přešetřit skutečnosti
ve stížnosti uvedené; vyžaduje-li to řádné prošetření stížnosti, vyslechne stěžovatele, osoby,
proti nimž stížnost směřuje, popřípadě požádá o vyjádření další osoby, které mohou přispět
k objasnění věci. Pokud byla stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, sdělí
stěžovateli v rámci vyrozumění o vyřízení stížnosti, jaká opatření byla přijata pro odstranění
zjištěných závad.
(4) Je-li v téže věci podána stejným stěžovatelem další stížnost, aniž by obsahovala
nové skutečnosti, stížnost se bez dalšího šetření založí a stěžovatel se již nevyrozumívá; na to
je třeba stěžovatele v odpovědi na předchozí stížnost upozornit.
(5) Na podávání a vyřizování stížností se jinak použijí ustanovení upravující podání
státnímu zastupitelství s tím, že lhůtu 2 měsíců, uvedenou v § 16a odst. 6 nelze v tomto řízení
překročit, a že k přezkoumání vyřízení stížnosti je příslušný vedoucí státní zástupce nadřízený
vedoucímu státnímu zástupci, který stížnost vyřizoval, a pokud stížnost vyřizoval nejvyšší
státní zástupce nebo ministerstvo, ministr spravedlnosti.
§ 16c
Odborné vyjádření a přibrání znalce a tlumočníka
(1) Je-li k objasnění okolnosti důležité pro postup státního zastupitelství
při výkonu působnosti podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu potřeba
odborných znalostí, může si státní zastupitelství vyžádat odborné vyjádření.
(2) Nepostačuje-li vyžádání odborného vyjádření podle odstavce 1, může státní
zastupitelství přibrat znalce.
(3) Je-li třeba přetlumočit obsah písemnosti nebo vysvětlení, může státní
zastupitelství přibrat tlumočníka.
(4) Na postup při podávání odborného vyjádření a výběru znalce a tlumočníka,
na důvody jejich vyloučení a poskytování odměny za znalecký posudek nebo úkon
tlumočníka se přiměřeně použije trestní řád.
(5) Odstavce 1 až 4 se nepoužijí, pokud státní zastupitelství postupuje
při vyžadování odborných vyjádření a přibírání znalců a tlumočníků podle zvláštního
právního předpisu.
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ČÁST ČTVRTÁ
Platné znění § 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona
č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb.,
zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 366/2011 Sb.,
zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 253/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
§3
Okruh oprávněných osob
(1) Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených podmínek pouze
fyzické osobě (dále jen "osoba"), jestliže osoba a osoby společně s ní posuzované
a) jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu podle zvláštního právního
předpisu1c), jde-li o státní občany České republiky, nebo
b) mají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu1d), jde-li
o cizince,
podmínkou je, že mají na území České republiky bydliště
(2) Dávky státní sociální podpory dále náleží podle odstavce 1 i v případě, kdy osoba
a osoby společně s ní posuzované nemají na území České republiky trvalý pobyt podle
zvláštního právního předpisu1d), pokud jsou
a) cizinci hlášenými na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního
předpisu1e), s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém
středisku Ministerstva vnitra, a to ode dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne hlášení,
b) cizinci narozenými na území České republiky a hlášenými na území České republiky
k pobytu podle zvláštního právního předpisu1e), s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní
ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, do 1 roku jejich věku,
c) nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů
nebo do ústavní péče,
d) cizinci, kteří jsou držiteli povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území jiného členského státu
Evropské unie a bylo jim vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České
republiky podle zvláštního právního předpisu1f),
e) rodinnými příslušníky cizince uvedeného v písmenu d), kterým bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu1f),
f) cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky
za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu1g),
g) cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana1h),
h) cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky
za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního
předpisu56),
i) cizinci, kterým byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního právního předpisu66),
j) cizinci zaměstnanými na území České republiky nebo cizinci, kteří již byli zaměstnaní
na území České republiky alespoň po dobu 6 měsíců a jsou v evidenci uchazečů
o zaměstnání4), pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České
republiky podle zvláštního právního předpisu67),
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k) rodinnými příslušníky68) cizinců uvedených v písmenech f), h), i) a j), pokud jim bylo
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního
právního předpisu67),
l) osobami, jejichž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie1) nebo
osobami zaměstnanými, samostatně výdělečně činnými, osobami ponechávajícími si takové
postavení a jejich rodinnými příslušníky majícími právo na rovné zacházení podle předpisu
Evropské unie69),
podmínkou je, že mají na území České republiky bydliště. Podmínka bydliště se neuplatní
u osob uvedených v písmenu l).
(3) Přídavek na dítě dále náleží podle odstavce 1 i v případě, kdy osoba a osoby
s ní společně posuzované nemají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního
právního předpisu1d), pokud jsou nezaopatřenými dětmi cizinců, kterým byla vydána
alespoň na dobu devíti měsíců karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance74) nebo
karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské
unie75) a jsou převedeni do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem
na území České republiky, a těmto nezaopatřeným dětem a s nimi společně
posuzovaným osobám bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České
republiky podle zvláštního právního předpisu68), a pokud tyto nezaopatřené děti a s nimi
společně posuzované osoby mají na území České republiky zároveň bydliště.
(4) Rodičovský příspěvek dále náleží podle odstavce 1 i v případě, kdy osoba
a osoby společně s ní posuzované nemají na území České republiky trvalý pobyt podle
zvláštního právního předpisu1d), pokud jsou cizinci, kterým byla vydána alespoň
na dobu devíti měsíců karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance74) nebo karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie75)
a jsou převedeni do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území
České republiky, nebo jejich rodinní příslušníci, kterým bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního
předpisu68), a pokud tito rodinní příslušníci mají na území České republiky zároveň
bydliště.
(5) Pohřebné dále náleží podle odstavce 1 i v případě, kdy osoba a osoby společně
s ní posuzované nemají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního
právního předpisu1d), pokud jsou
a) cizinci, kterým bylo vydáno krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání72)
nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání73),
b) cizinci, kterým byla vydána karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance74) nebo
karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské
unie75) a jsou převedeni do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem
na území České republiky, nebo jejich rodinní příslušníci, kterým bylo vydáno
povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního
předpisu68), a pokud tito rodinní příslušníci mají na území České republiky zároveň
bydliště.
(36) Co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi57).
(47) Ministerstvo práce a sociálních věcí může v odůvodněných případech prominout
podmínku trvalého pobytu.
____________________
1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů
sociálního zabezpečení.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje
působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se
tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků
uvnitř Unie.
1b)
Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.
1c)
§ 10 a 10a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 68/2006 Sb. a zákona
č. 342/2006 Sb.
1d)
§ 76 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. § 66 až 68 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb. § 87g a 87h zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
a zákona č. 379/2007 Sb.
1e)
§ 77 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 350/2005 Sb.§ 93 zákona
č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb.
1f)
§ 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.
1g)
§ 42f zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 379/2007 Sb.
1h)
§ 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
4)
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
56)
§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb.
57)
§ 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
66)
§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
67)
§ 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
68)
§ 42a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
69)
Čl. 7 odst. 3 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně
nařízení č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS,
75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
72)
§ 21 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
73)
§ 32 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
74)
§ 42k zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
75)
§ 42m zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST PÁTÁ
Platné znění části zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona
č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona
č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb.,
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona
č. 314/2015 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
§ 10
nadpis vypuštěn
(1) Žadatel o udělení mezinárodní ochrany je povinen se na písemnou výzvu
ministerstva doručenou nejméně 2 pracovní dny předem dostavit k poskytnutí údajů k podané
žádosti o udělení mezinárodní ochrany. Ministerstvo žadatele o udělení mezinárodní ochrany
vyzve k poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany bez zbytečného
odkladu po podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany. Ve výzvě ministerstvo žadatele
o udělení mezinárodní ochrany písemně poučí v mateřském jazyce nebo v jazyce, ve kterém
je schopen se dorozumět, o právech a povinnostech žadatele o udělení mezinárodní ochrany
včetně důsledků výslovného nebo mlčky učiněného zpětvzetí žádosti o udělení mezinárodní
ochrany a právu kdykoliv se obrátit se žádostí o pomoc na osobu zabývající se poskytováním
právní pomoci nebo ochranou zájmů uprchlíků a na Úřad Vysokého komisaře Organizace
spojených národů pro uprchlíky (dále jen „Úřad Vysokého komisaře“). Ministerstvo rovněž
poučí žadatele o udělení mezinárodní ochrany o možnosti požádat o informace týkající se
průběhu řízení o udělení mezinárodní ochrany, které se vztahují k osobní situaci žadatele
o udělení mezinárodní ochrany. Nelze-li poučení uvést ve výzvě, poučí ministerstvo písemně
žadatele o udělení mezinárodní ochrany v přiměřené lhůtě, nejpozději do 15 dnů ode dne
poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany.
(2) Žadatel o udělení mezinárodní ochrany je povinen k podané žádosti o udělení
mezinárodní ochrany poskytnout údaje o
a) svém jménu a příjmení, ostatních jménech, pohlaví, všech dřívějších příjmeních a jiných
užívaných jménech a příjmeních,
b) dni, měsíci a roku narození,
c) místu a státu narození,
d) své národnosti, náboženském přesvědčení a politickém přesvědčení,
e) státním občanství,
f) rodinném stavu, manželovi nebo partnerovi a dětech,
g) posledním bydlišti mimo území,
h) pobytu ve státech, které jsou vázány přímo použitelným předpisem Evropské unie20),
i) dni a způsobu vstupu na území,
j) čísle a platnosti cestovního dokladu,
k) zdravotním stavu, zdravotních omezeních a jiných zvláštních potřebách,
l) důvodu žádosti o udělení mezinárodní ochrany,
m) jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět,
n) způsobu jeho cesty na území a
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o) vízech nebo povoleních k pobytu vydaných jinými státy, popřípadě údaje o předchozí
žádosti o udělení mezinárodní ochrany v jiných státech.
(3) Při poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany je žadatel
o udělení mezinárodní ochrany povinen prokázat svou totožnost platným cestovním dokladem
nebo jiným dokladem totožnosti anebo platnou veřejnou listinou vydanou zemí státní
příslušnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo zemí posledního trvalého bydliště,
jde-li o žadatele o udělení mezinárodní ochrany bez státní příslušnosti, pokud z ní lze zjistit
údaje o jeho státním občanství a údaje o jeho totožnosti a obsahuje fotografii držitele, nebo ji
osvědčit čestným prohlášením.
(4) V souvislosti s poskytnutím údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany
ministerstvo určí, zda žadatel o udělení mezinárodní ochrany je zranitelnou osobou. Jde-li
o žadatele o udělení mezinárodní ochrany, který je zranitelnou osobou, ministerstvo dále určí,
zda tento žadatel o udělení mezinárodní ochrany s ohledem na svou osobní situaci potřebuje
podporu k uplatňování práv a plnění povinností žadatele o udělení mezinárodní ochrany podle
tohoto zákona, které souvisejí s řízením o udělení mezinárodní ochrany. Ministerstvo žadateli
o udělení mezinárodní ochrany, který je zranitelnou osobou, podporu rovněž poskytne,
vznikne-li její potřeba až v průběhu řízení o udělení mezinárodní ochrany.
(5) Ministerstvo informuje žadatele o udělení mezinárodní ochrany o možnosti zajistit
si lékařské vyšetření zaměřené na zjištění známek pronásledování nebo vážné újmy.
****
HLAVA IV
PŘEZKUM ROZHODNUTÍ VE VĚCI MEZINÁRODNÍ OCHRANY SOUDEM
nadpis vypuštěn
§ 32
(1) Žalobu proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany lze podat
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
(2) Podání žaloby podle odstavce 1 má odkladný účinek, s výjimkou žaloby proti
rozhodnutí podle § 16 odst. 1 písm. b), d), f) a g), žaloby proti rozhodnutí o udělení azylu
nebo doplňkové ochrany, žaloby proti rozhodnutí o prodloužení doplňkové ochrany
a rozhodnutí o zastavení řízení podle § 25, s výjimkou rozhodnutí o zastavení řízení podle
§ 25 písm. i) z důvodu uvedeného v § 10a odst. 1 písm. g). O přiznání odkladného účinku
podle soudního řádu správního lze požádat pouze společně s podáním žaloby.
(3) K řízení o žalobě je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je žadatel
o udělení mezinárodní ochrany (žalobce) v den podání žaloby hlášen k pobytu.
(4) Byl-li žadateli o udělení mezinárodní ochrany (žalobci) uložen trest vyhoštění nebo
je-li vedeno řízení o jeho vydání do cizího státu nebo o jeho předání do jiného členského státu
na základě evropského zatýkacího rozkazu podle jiného právního předpisu14), krajský soud
projedná a rozhodne věc přednostně a s nejvyšším urychlením, nejpozději do 60 dnů ode dne
zahájení řízení nebo ode dne, kdy se po zahájení řízení dozvěděl o uložení trestu vyhoštění
nebo o řízení o vydání nebo o předání na základě evropského zatýkacího rozkazu.
Je-li v těchto případech proti rozhodnutí krajského soudu podána kasační stížnost, Nejvyšší
14)

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

221

správní soud projedná a rozhodne věc přednostně a s nejvyšším urychlením, nejpozději do 60
dnů ode dne, kdy podaná kasační stížnost bude prostá vad a bude mít všechny náležitosti,
nebo ode dne, kdy se po případném odstranění vad nebo doplnění všech náležitostí kasační
stížnosti dozvěděl o uložení trestu vyhoštění nebo o řízení o vydání nebo o předání na základě
evropského zatýkacího rozkazu.
(5) Podání kasační stížnosti má odkladný účinek, mělo-li jej podání žaloby proti
rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany.
(6) Je-li žadatel o udělení mezinárodní ochrany zajištěn podle tohoto zákona nebo mu
nebyl povolen vstup na území, je-li zajištěn podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky, nebo jde-li o žalobu proti rozhodnutí o zastavení řízení podle § 25 písm. i)
z důvodu uvedeného v § 10a odst. 1 písm. b), krajský soud podanou žalobu proti rozhodnutí
ministerstva ve věci mezinárodní ochrany projedná a rozhodne věc přednostně a s nejvyšším
urychlením, nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy podaná žaloba bude prostá vad a bude mít
všechny náležitosti. Je-li podána kasační stížnost, Nejvyšší správní soud projedná a rozhodne
věc přednostně a s nejvyšším urychlením, nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy podaná kasační
stížnost bude prostá vad a bude mít všechny náležitosti.
§ 33
Soud řízení zastaví, jestliže
a) žadatel o udělení mezinárodní ochrany (žalobce) v průběhu řízení zemřel,
b) nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce),
c) žadatel o udělení mezinárodní ochrany (žalobce) v průběhu řízení vstoupil na území jiného
státu,
d) žadateli o udělení mezinárodní ochrany (žalobci) bylo v průběhu řízení uděleno státní
občanství České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, nebo
e) žadatel o udělení mezinárodní ochrany (žalobce) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu
a jeho změnu soudu neoznámil.
§ 33a
zrušen
§ 33a
(1) Přítomnost žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo jiné osoby u jednání
soudu v řízení o žalobě proti rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany, rozhodnutí
o zajištění nebo proti rozhodnutí o nepovolení vstupu na území podle tohoto zákona
může být zajištěna i prostřednictvím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku
(dále jen „videokonferenční zařízení“). Použitím videokonferenčního zařízení nesmí
dojít ke zkrácení práv účastníků řízení; zejména musí být umožněna přítomnost
zástupce osoby, jejíž přítomnost u jednání soudu je zajišťována prostřednictvím
videokonferenčního zařízení, na místě, kde se tato osoba nachází.
(2) V případě postupu podle odstavce 1 ověří totožnost osoby uvedené
v odstavci 1
a) zaměstnanec soudu, nachází-li se tato osoba u jiného soudu,
b) příslušník vězeňské služby, nachází-li se tato osoba ve věznici,
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c) zaměstnanec ministerstva nebo provozovatele azylového zařízení nebo zařízení
pro zajištění cizinců nebo příslušník nebo zaměstnanec policie, nachází-li se tato
osoba v azylovém zařízení nebo v zařízení pro zajištění cizinců,
d) zaměstnanec zastupitelského úřadu, nachází-li se tato osoba mimo území
na zastupitelském úřadu, nebo
e) příslušník nebo zaměstnanec policie, je-li využíváno videokonferenční zařízení
policie,
pokud k tomu byl pověřen soudcem nebo svým vedoucím, vedoucím příslušníkem
nebo představeným. Tento zaměstnanec nebo příslušník je po celou dobu,
kdy je zajišťována přítomnost osoby, jejíž totožnost ověřil, u jednání soudu
prostřednictvím videokonferenčního zařízení, přítomen na místě, kde se tato osoba
nachází.
(3) Soudce poučí před zahájením jednání osobu, jejíž přítomnost u jednání soudu
je zajišťována prostřednictvím videokonferenčního zařízení, jakož i ostatní účastníky
řízení, o způsobu zajišťování účasti na jednání prostřednictvím videokonferenčního
zařízení.
(4) Osoba, jejíž přítomnost u jednání soudu je zajišťována prostřednictvím
videokonferenčního zařízení, může kdykoli vznášet námitky proti kvalitě obrazového
nebo zvukového přenosu. O námitce soud rozhodne neprodleně. Je-li námitka důvodná,
učiní soudce kroky k nápravě a není-li náprava možná, nebo je-li spojena se značnými
obtížemi, jednání odročí.
(5) O každém úkonu prováděném prostřednictvím videokonferenčního zařízení je
pořizován zvukový a obrazový záznam.
(6) Pomocí videokonferenčního zařízení může být zajištěna i přítomnost
tlumočníka u jednání soudu v řízení podle odstavce 1; odstavce 2 až 5 se použijí
přiměřeně.
****
§ 49
Žadatel o udělení mezinárodní ochrany je povinen
a) prokazovat průkazem žadatele o udělení mezinárodní ochrany (§ 57) příslušným orgánům
svou totožnost či jiné skutečnosti zapsané v tomto průkazu,
b) chránit průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany před poškozením, zničením,
ztrátou, odcizením či zneužitím; v případě, že tyto okolnosti nastaly, hlásit je neprodleně
policii,
c) odevzdat průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, který je neplatný (§ 58),.
d) po skončení řízení odevzdat průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany ministerstvu.
§ 54a
Dobrovolný návrat
(1) Ministerstvo může nést náklady spojené s dobrovolným návratem
a) žadatele o udělení mezinárodní ochrany, který neposkytl údaje k podané žádosti o udělení
mezinárodní ochrany, ačkoliv k tomu byl ministerstvem vyzván, na základě jeho písemné
žádosti podané do 7 15 dnů ode dne, který byl uveden ve výzvě k poskytnutí údajů k podané
žádosti o udělení mezinárodní ochrany, nebo
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b) cizince nebo žadatele o udělení mezinárodní ochrany na základě jeho písemné žádosti
podané do 7 15 dnů od zániku mezinárodní ochrany nebo ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany nebo rozhodnutí soudu o žalobě proti
rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany nebo o kasační stížnosti do státu, jehož
je cizinec státním občanem, nebo v případě osoby bez státního občanství státu posledního
trvalého bydliště. V případě hodném zvláštního zřetele může ministerstvo nést náklady
spojené s dobrovolným návratem osob uvedených v písmenech a) a b) i do jiného státu,
který není členským státem Evropské unie nebo státem vázaným přímo použitelným
předpisem Evropské unie20).
(2) Na cizince, který podal žádost o dobrovolný návrat, se pro účely poskytování
zdravotních služeb, ubytování, stravy a jiných nezbytných služeb hledí jako na žadatele
o udělení mezinárodní ochrany, a to do doby vycestování nebo do doby oznámení
ministerstva o tom, že ministerstvo náklady spojené s dobrovolným návratem neuhradí.
(3) Žádost o dobrovolný návrat je žadatel o udělení mezinárodní ochrany
oprávněn podat i před nabytím právní moci rozhodnutí soudů uvedených v odstavci 1
písm. b) za podmínky, že spolu se žádostí předloží i doklad o tom, že vzal žalobu nebo
kasační stížnost zpět.
****
§ 58
Neplatnost průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany
(1) Průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany je neplatný, jestliže
a) uplynula doba platnosti v něm uvedená,
b) byla ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,
c) jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého, nebo
d) nabylo právní moci rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany nebo rozhodnutí
soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva podle zvláštního právního předpisu
d) jeho držitel již není žadatelem o udělení mezinárodní ochrany podle § 2 odst. 1
písm. b).
(2) O neplatnosti průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany rozhodne orgán
příslušný k jeho vydání, jestliže
a) jeho držitel podstatně změnil svou podobu,
b) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je vážně porušena jeho
celistvost, nebo
c) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny.
(3) Je-li držitel průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany přítomen a plně uzná
důvody neplatnosti průkazu, lze odůvodnění rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným
prohlášením držitele průkazu, že s rozhodnutím o jeho neplatnosti souhlasí. Odvolání proti
rozhodnutí není v tomto případě přípustné.˙
****
§ 65
Cestovní průkaz totožnosti
(1) Cestovní průkaz totožnosti vydá na žádost azylanta nebo osoby požívající
doplňkové ochrany, kteří pozbyli v zahraničí cestovní doklad, zastupitelský úřad za účelem
návratu azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany do České republiky.
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(2) Cestovní průkaz totožnosti dále vydá ministerstvo azylantovi nebo osobě požívající
doplňkové ochrany, která není držitelem cestovního dokladu, za účelem prokazování
totožnosti jeho držitele do doby převzetí průkazu o povolení k pobytu.
(3) Cestovní průkaz totožnosti dále vydá zastupitelský úřad na pokyn ministerstva
cizinci, který je ministerstvem přesídlován a nemá vlastní cestovní doklad.
(4) Cestovní průkaz totožnosti dále vydá ministerstvo na žádost cizinci, který je strpěn
na území podle tohoto zákona a nemá vlastní cestovní doklad.
(5) Cestovní průkaz totožnosti dále vydá ministerstvo za účelem vycestování
na žádost cizinci, který pobývá na území bez platného cestovního dokladu, po
a) ukončení poskytování mezinárodní ochrany na území,
b) nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany, nepodal-li
cizinec proti němu žalobu,
c) nabytí právní moci rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci
mezinárodní ochrany, nepodal-li cizinec proti němu kasační stížnost, nebo
d) nabytí právní moci rozhodnutí o kasační stížnosti.
(6) Doba platnosti cestovního průkazu totožnosti podle odstavce 1 je 30 dnů. Doba
platnosti cestovního průkazu totožnosti podle odstavce 2 až 5 je 60 dnů. V odůvodněných
případech může být platnost prodloužena o 30 dnů.
(6) Doba platnosti cestovního průkazu totožnosti podle odstavce 1 je 30 dnů.
Doba platnosti cestovního průkazu totožnosti podle odstavce 3 je 60 dnů. Dobu platnosti
cestovního průkazu totožnosti podle odstavců 2, 4 a 5 stanoví ministerstvo.
V odůvodněných případech může být doba platnosti cestovního průkazu prodloužena.
(7) Cestovní průkaz totožnosti je neplatný z důvodu uvedeného v § 58 odst. 1.
Cestovní průkaz totožnosti podle odstavce 2 a 3 dále pozbývá platnosti převzetím průkazu
o povolení k pobytu (§ 59).
(8) V žádosti o vydání cestovního průkazu totožnosti žadatel o udělení mezinárodní
ochrany uvede jméno a příjmení, den, měsíc a rok narození, místo pobytu na území
a k žádosti připojí 1 fotografii.
(9) Cestovní průkaz totožnosti podle odstavce 1 se odebere při hraniční kontrole.
(10) Vydání cestovního průkazu totožnosti podle odstavce 1 a změnu doby platnosti
oznámí zastupitelský úřad neprodleně ministerstvu.
****
§ 82
(1) Žadatel o udělení mezinárodní ochrany je povinen písemně oznámit ministerstvu
opuštění pobytového střediska na dobu delší než 24 hodin. V oznámení žadatel o udělení
mezinárodní ochrany uvede adresu, kde se bude zdržovat, a délku pobytu mimo pobytové
středisko. Opuštění pobytového střediska na dobu delší než 3 dny je žadatel o udělení
mezinárodní ochrany povinen písemně oznámit ministerstvu nejméně 24 hodin před
odchodem z pobytového střediska.
(2) Žadatel o udělení mezinárodní ochrany hlášený k pobytu v pobytovém středisku
může toto středisko opouštět na dobu nejdéle 10 15 dnů v kalendářním měsíci.
(3) Ministerstvo může povolit opuštění pobytového střediska na další dny
v kalendářním měsíci nad dobu stanovenou v odstavci 2, nebrání-li to řádnému provádění
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řízení ve věci mezinárodní ochrany, a pokud žadatel o udělení mezinárodní ochrany uvedl, že
se na oznámené adrese bude zdržovat alespoň 15 dní.
(4) V případě nedodržení oznámené nebo schválené délky opuštění pobytového
střediska může být žadateli o udělení mezinárodní ochrany pobytovým střediskem
v souvislosti s možnostmi tohoto střediska zajištěna náhradní forma ubytování na dobu
nezbytně nutnou. Platnost oznámení podle odstavce 1 a povolení opuštění pobytového
střediska podle odstavců 2, 3 a 5 zaniká návratem žadatele o udělení mezinárodní ochrany
do pobytového střediska.
(5) Bylo-li řízení o udělení mezinárodní ochrany zastaveno podle § 25 písm. i)
z důvodu uvedeného v § 10a odst. 1 písm. b) nebo bylo-li žadateli o udělení mezinárodní
ochrany uloženo zvláštní opatření, podléhá opuštění pobytového střediska na dobu delší než
24 hodin předchozímu povolení ministerstvem; odstavec 1 se použije přiměřeně. Ministerstvo
může v takovém případě povolit opuštění pobytového střediska na dobu nejdéle 10 dnů
v kalendářním měsíci; odstavec 3 se nepoužije.
****
§ 85b
(1) Ministerstvo z moci úřední po ukončení poskytování mezinárodní ochrany
na území, po nabytí právní moci rozhodnutí o neudělení mezinárodní ochrany, rozhodnutí
o zastavení řízení, rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně
nedůvodné nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o žalobě proti takovému rozhodnutí
ministerstva, nebylo-li soudem zrušeno, udělí cizinci výjezdní příkaz s platností nejdéle
na dobu 1 měsíce, není-li postupováno podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky. Ministerstvo z moci úřední po ukončení poskytování mezinárodní ochrany
na území, po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí o neudělení
mezinárodní ochrany, rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o zamítnutí žádosti
o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodné, nebylo-li soudem zrušeno, anebo
po vydání usnesení krajského soudu o nepřiznání odkladného účinku, bylo-li o něj
požádáno, udělí cizinci výjezdní příkaz s platností nejdéle na dobu 1 měsíce, není-li
postupováno podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. V odůvodněných
případech, zejména rozhoduje-li ministerstvo o úhradě nákladů spojených s dobrovolným
návratem, lze vydat výjezdní příkaz opakovaně.
(2) Cizinec je povinen se pro výjezdní příkaz dostavit na ministerstvo bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí uvedeného v odstavci
1. Po uplynutí této lhůty ministerstvo výjezdní příkaz cizinci nevydá; to neplatí, nastala-li
překážka na vůli cizince nezávislá, která brání jeho dostavení se pro výjezdní příkaz. Cizinec
je povinen se pro výjezdní příkaz dostavit nejpozději následující pracovní den po odpadnutí
překážky.
****
§ 92c
Ministerstvo může plněním úkolů uvedených v § 4b, § 34 odst. 2, § 42 odst. 1 až 5, 7
a 9, § 42a odst. 1 až 3, § 43 odst. 6, § 45 odst. 3, § 47 odst. 8, § 48 písm. c), § 50a odst. 1,
§ 53a odst. 2, § 54a, § 71 odst. 3, § 74 odst. 1 pouze v rozsahu zajištění dopravy, § 77 odst. 1,
§ 78d odst. 5 a 6, § 79 odst. 5, 7 a 8, § 80 odst. 2 a 3, § 81a odst. 2 a 3, § 82 odst. 1, § 83
odst. 1 a 6, § 87 odst. 7 pouze v rozsahu zajištění dopravy, § 88 a 89a pověřit organizační
složku státu zřízenou ministerstvem.
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ČÁST ŠESTÁ
Platné znění části zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona
č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona
č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb.,
zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb.,
zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 205/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn
§ 47o
Okruh oprávněných osob
(1) Nárok na dávky pěstounské péče má při splnění podmínek stanovených v tomto
zákoně pouze fyzická osoba, jestliže je
a) na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštního právního předpisu61),
jde-li o státního občana České republiky,
b) na území České republiky oprávněna k přechodnému nebo trvalému pobytu podle
zvláštního právního předpisu62), jde-li o cizince,
c) nezletilým cizincem svěřeným na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů,
d) cizincem, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského
státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České
republiky podle zvláštního právního předpisu62),
e) rodinným příslušníkem cizince uvedeného v písmenu d), kterému bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu62),
f) cizincem, kterému byla na území České republiky podle zvláštního právního předpisu63)
udělena mezinárodní ochrana nebo žadatelem o udělení mezinárodní ochrany, pokud není
ubytován v azylovém zařízení Ministerstva vnitra,
g) cizincem, kterému byla na území České republiky podle zvláštního právního předpisu64)
přiznána dočasná ochrana nebo žadatelem o přiznání dočasné ochrany, pokud není ubytován
v humanitárním středisku, nebo
h) cizincem nebo jeho rodinným příslušníkem, kterému vyplývá nárok na sociální výhody
z přímo použitelného předpisu Evropské unie57),
a to pokud má na území České republiky bydliště; co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon
o pomoci v hmotné nouzi39g). Podmínka bydliště se nevztahuje na fyzické osoby uvedené
v písmenu h).
(2) Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má při splnění podmínek
stanovených v tomto zákoně také nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče
cizinci, kterému byla vydána alespoň na dobu devíti měsíců karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance71) nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
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jiného členského státu Evropské unie72) a je převeden do obchodní korporace nebo
odštěpného závodu se sídlem na území České republiky, jestliže tomuto dítěti bylo
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního
právního předpisu62) a toto dítě má na území České republiky zároveň bydliště.
(23)Ministerstvo může v odůvodněných případech vydat rozhodnutí o prominutí
podmínky trvalého pobytu stanovené v odstavci 1 písm. a) a d). Proti rozhodnutí o zamítnutí
žádosti o prominutí podmínky trvalého pobytu se nelze odvolat ani je nelze přezkoumat
v přezkumném řízení.
****
§ 61
Místní příslušnost
(1) Místní příslušnost krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a obecního úřadu se řídí místem trvalého pobytu dítěte, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Místní příslušnost krajského úřadu se řídí
a) místem trvalého pobytu fyzické osoby, která má zájem stát se osvojitelem nebo přijmout
dítě do pěstounské péče, jde-li o případy uvedené v § 11 odst. 2 písm. a), § 22, § 24 odst. 2
a 3, § 24b odst. 1 a 3, § 24c odst. 1 písm. b) a c), § 24c odst. 3 a § 27,
b) místem trvalého pobytu fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem
a místem trvalého pobytu osvojitele nebo pěstouna, jde-li o případy uvedené v § 11 odst. 2
písm. b),
c) místem, kde se nachází objekt nebo prostory, v nichž je provozováno zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, jde-li o státní příspěvek pro zřizovatele tohoto zařízení,
d) místem trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby, jde-li o vydání, rozšíření nebo změnu
pověření podle § 49 nebo odnětí pověření podle § 50,
e) místem, kde se nachází objekt nebo prostory, v nichž má být poskytována sociálně-právní
ochrana a provozováno zařízení sociálně-právní ochrany, jde-li o vydání stanoviska podle
§ 49,
f) místem trvalého pobytu osoby zařazené do evidence pěstounů na přechodnou dobu.
(3) Místní příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností se řídí
a) místem, kde se dítě nachází, jde-li o dítě uvedené v § 10a odst. 1, § 15 odst. 2, § 16 a § 37
odst. 2,
b) místem trvalého pobytu fyzické osoby, která má zájem stát se osvojitelem nebo přijmout
dítě do pěstounské péče, jde-li o případy uvedené v § 11 odst. 1 písm. d), § 20 odst. 1, § 21
odst. 1 a § 27a odst. 2,
c) místem trvalého pobytu fyzické osoby, jde-li o případy uvedené v § 30 odst. 5,
d) místem trvalého pobytu fyzické osoby, která uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče
nebo vůči níž směřuje správní rozhodnutí.
(4) Místní příslušnost obecního úřadu se řídí místem, kde se dítě nachází, jde-li o dítě
uvedené v § 10 odst. 1 písm. a), § 15 odst. 1 a § 37 odst. 1.
(5) Místní příslušnost komise se řídí místem trvalého pobytu nebo sídla pověřené
osoby, jde-li o vydání pověření podle § 38 odst. 2 písm. a) nebo odnětí pověření podle § 50.
(6) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce, jde-li o rozhodování o dávkách
pěstounské péče, se řídí místem trvalého pobytu osoby pečující a osoby v evidenci a v případě
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osoby, která má od zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nebo na příspěvek
při ukončení pěstounské péče se místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce řídí místem
trvalého pobytu této osoby; jde-li o fyzickou osobu uvedenou v § 47o odst. 1 písm. h)
a v § 47o odst. 2 řídí se místní příslušnost místem jejího pobytu na území České republiky,
a nelze-li místní příslušnost takto určit, řídí se místní příslušnost místem sídla zaměstnavatele
nebo místem podnikání této osoby na území České republiky.
____________________
39g)

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu
pracovníků uvnitř Unie.
61)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
62)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
63)
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
64)
Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů.
71)
§ 42k zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
72)
§ 42m zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
57)
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ČÁST SEDMÁ
Platné znění § 72 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 165/2004 Sb., s vyznačení
navrhovaných změn.
§ 72
(1) Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která je fyzická
osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti
jejích zákonných zástupců.
(2) Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné,
nebo je-li pro to vážný důvod.
(3) Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu
na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené,
zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.
Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen
předložit doklad vydaný znalcem. 6)
(4) Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu
s potřebami a zájmy nezletilého.
(5) Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele
zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení
a) na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví, nebo
b) na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, byla-li léčba pro změnu pohlaví dokončena24).
Nepožádá-li fyzická osoba po změně pohlaví o změnu jména a příjmení, matriční úřad uvede
v knize narození její příjmení v souladu s pravidly české mluvnice ve tvaru odpovídajícím
novému pohlaví; jméno do knihy narození nezapíše a učiní o tom oznámení soudu.
(6) Fyzické osobě, která není občanem, lze povolit změnu jména nebo příjmení, jen
má-li povolen trvalý pobyt podle zvláštních právních předpisů18) zákona o pobytu cizinců
na území České republiky nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona
o azylu.
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ČÁST OSMÁ
Platné znění § 18 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona
č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb.,
zákona 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona
č. 229/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
§ 18
(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto
podmínky:
a) má místo pobytu na území České republiky,
b) dosáhla předepsaného věku (§ 19),
c) je způsobilá k právním úkonům,
d) je zdravotně způsobilá (§ 20 a 20a),
e) je odborně způsobilá (§ 21),
f) je bezúhonná (§ 22) a
g) je spolehlivá (§ 23).
(2) Příslušný útvar policie žádost o vydání zbrojního průkazu zamítne, jestliže žadatel
nesplňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 1.
(3) Příslušný útvar policie může vydat rozhodnutí, jímž nevyhoví žádosti o vydání
zbrojního průkazu, jestliže je žadatelem cizinec6), který není
a) občanem členského státu,
b) občanem členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy,
c) rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmenu a)11a), kterému bylo vydáno povolení
k přechodnému nebo byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka občana
Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo povolení k trvalému pobytu
na území České republiky,
d) cizincem, kterému byl na území České republiky povolen trvalý pobyt a přiznáno právní
postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České
republiky11b), nebo cizincem, kterému bylo takové právní postavení přiznáno na území
jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu
na území České republiky11c),
e) rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmenu d), kterému bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu na území České republiky, nebo
f) osobou, které byl na území České republiky udělen azyl,
i když splní všechny podmínky uvedené v odstavci 1. Proti tomuto rozhodnutí se nelze
odvolat.
11a)

§ 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 83 až 85 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
11c)
§ 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
11b)
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ČÁST DEVÁTÁ
Platné znění části zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona
č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona
č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb.,
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona
č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb.,
zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 322/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
§ 34
Osoby zúčastněné na řízení
(1) Osobami zúčastněnými na řízení jsou osoby, které byly přímo dotčeny ve svých
právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo tím, že rozhodnutí nebylo
vydáno, a ty, které mohou být přímo dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu
výroku rozhodnutí soudu, nejsou-li účastníky a výslovně oznámily, že budou v řízení práva
osob zúčastněných na řízení uplatňovat.
(2) Navrhovatel je povinen v návrhu označit osoby, které přicházejí v úvahu jako
osoby zúčastněné na řízení, jsou-li mu známy. Předseda senátu takové osoby vyrozumí
o probíhajícím řízení a vyzve je, aby ve lhůtě, kterou jim k tomu současně stanoví, oznámily,
zda v řízení budou uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení; takové oznámení lze učinit
pouze v této lhůtě. Současně s vyrozuměním je poučí o jejich právech. Obdobně předseda
senátu postupuje, zjistí-li se v průběhu řízení, že je tu další taková osoba. O osobních údajích,
o těchto osobách uváděných, platí přiměřeně ustanovení § 37 odst. 3.
(3) Osoba zúčastněná na řízení má právo předkládat písemná vyjádření, nahlížet
do spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat, aby jí bylo při jednání uděleno slovo.
Doručuje se jí žaloba, usnesení o přiznání odkladného účinku, usnesení o předběžném
opatření a rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí. Osoba zúčastněná na řízení nemůže
disponovat jeho předmětem.
(4) Soud usnesením vysloví, že ten, kdo se domáhá postavení osoby zúčastněné
na řízení, a podmínky pro to nesplňuje, není osobou zúčastněnou na řízení.
(5) Je-li počet osob zúčastněných na řízení mimořádně vysoký a jednotlivým výkonem
jejich práv by mohl být ohrožen rychlý průběh řízení, rozhodne soud, že osoby zúčastněné
na řízení mohou svá práva v řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce,
kterého si zvolí. Jestliže by celkový počet zvolených zmocněnců vzrostl na více než 10
a osoby zúčastněné na řízení se mezi sebou o výběru nedohodnou, provede výběr
s přihlédnutím k zájmům osob zúčastněných na řízení soud. Společný zmocněnec vykonává
práva osob zúčastněných na řízení, které zastupuje. Ustanovení § 35 odst. 2 a 6 7 se použijí
přiměřeně.
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§ 35
Zastoupení
(1) Účastník, který nemá procesní způsobilost, musí být v řízení zastoupen zákonným
zástupcem.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, účastník může být zastoupen advokátem, popřípadě
jinou osobou, která vykonává specializované právní poradenství podle zvláštních zákonů,
týká-li se návrh oboru činnosti v nich uvedených. Za zastupování náleží odměna; pro určení
její výše, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, se užije obdobně zvláštní právní předpis,
jímž jsou stanoveny odměny a náhrady advokátům za poskytování právních služeb.
(3) Navrhovatel může být zastoupen též odborovou organizací, jejímž je členem.
Za odborovou organizaci jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen.
(4) Domáhá-li se soudní ochrany účastník, který tvrdí, že došlo správním orgánem
k jeho diskriminaci z důvodu pohlaví, národního, sociálního nebo rasového původu,
příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, barvy pleti, jazyka, náboženství, víry,
světového názoru, politického nebo jiného smýšlení, zdravotního postižení, věku, majetku,
rodu nebo jiného postavení, anebo sexuální orientace, může být zastoupen též právnickou
osobou, vzniklou na základě zvláštního zákona, k jejímž činnostem, uvedeným ve stanovách,
patří ochrana před takovou diskriminací. Za právnickou osobu jedná k tomu pověřený její
zaměstnanec nebo člen.
(5) Domáhá-li se soudní ochrany účastník žalobou ve věci mezinárodní ochrany,
rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí
o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince, jakož i jiných
rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, může být zastoupen též
právnickou osobou, vzniklou na základě zvláštního zákona6, k jejímž činnostem, uvedeným
ve stanovách, patří poskytování právní pomoci uprchlíkům nebo cizincům. Za právnickou
osobu jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen, který má vysokoškolské právnické
vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.
(6) Ve věcech vyplývajících ze zákona o pobytu cizinců na území České republiky
nebo zákona o zaměstnanosti se může dát cizinec, který na území pobývá na vízum
k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, v řízení zastupovat právnickou
osobou, k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana práv cizinců.
(67) Účastník se může dát zastoupit také fyzickou osobou, která má způsobilost
k právním úkonům v plném rozsahu. Soud takové zastoupení usnesením nepřipustí, není-li
taková osoba zřejmě způsobilá k řádnému zastupování nebo zastupuje v různých věcech
opětovně.
(78) V téže věci může mít účastník jen jednoho zástupce. Zástupce musí jednat
osobně, nestanoví-li tak zvláštní zákon výslovně jinak.
(89) Navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních
poplatků, a je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh
ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát; hotové výdaje zástupce a odměnu
za zastupování osoby uvedené v odstavci 2 platí v takovém případě stát. Byla-li navrhovateli
ustanovena zástupcem některá z osob uvedených v odstavci 2, která je plátcem daně z přidané
hodnoty (dále jen „daň“), zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani, kterou
je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle
zvláštního právního předpisu 6a; to samé platí i v případě, kdy osoby uvedené v odstavci 2
jsou společníky právnické osoby zřízené podle zvláštních právních předpisů upravujících
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výkon jejich povolání6b a plátcem daně je tato právnická osoba. Požádá-li navrhovatel
o osvobození od soudních poplatků nebo o ustanovení zástupce, po dobu od podání takové
žádosti do právní moci rozhodnutí o ní neběží lhůta stanovená pro podání návrhu na zahájení
řízení. Zástupce ustanovený v řízení před krajským soudem, je-li jím advokát, zastupuje
navrhovatele i v řízení o kasační stížnosti.
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ČÁST DESÁTÁ
Platné znění § 1 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků
jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),
ve znění zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 52/2012 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn
§1
Předmět a účel zákona
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje postup
správních úřadů, profesních komor a veřejnoprávních zaměstnavatelů (§ 37 odst. 1)
při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon regulované
činnosti na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost
byla vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci osobami uvedenými
v odstavci 2.
(2) Podle tohoto zákona se uznává odborná kvalifikace a jiná způsobilost
a) státního příslušníka členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát“),
b) osoby s trvalým pobytem na území České republiky,
c) rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu a) nebo b)2),
d) státního příslušníka jiného než členského státu, bylo-li mu v České republice nebo jiném
členském státě přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské
unii2a),
e) státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo
jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu2b),
f) rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu d) nebo e), byl-li mu povolen dlouhodobý
pobyt na území České republiky2c),
g) osoby, které byl na území České republiky udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo
jejího rodinného příslušníka, byl-li mu povolen dlouhodobý pobyt na území České
republiky2d),
h) státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo
jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů
žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby2e),
i) státního příslušníka jiného než členského státu, který je obětí obchodování s lidmi nebo
obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány,
byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen
pobyt za tímto účelem2f),
j) žadatele o vydání modré karty Evropské unie20) nebo držitele této karty, žadatele o vydání
zaměstnanecké karty21) nebo držitele této karty anebo držitele povolení k dlouhodobému
pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání, který je
na území zaměstnán,
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j) žadatele o vydání modré karty Evropské unie20) nebo držitele této karty, žadatele
o vydání zaměstnanecké karty21) nebo držitele této karty, žadatele o oprávnění
k pobytu za účelem sezónního zaměstnání22) nebo držitele tohoto oprávnění, žadatele
o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance23) nebo karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebo
držitele této karty, anebo držitele povolení k dlouhodobému pobytu na území České
republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání, který je na území zaměstnán,
(dále jen „uchazeč“).
(3) Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud ustanovení zvláštního zákona
neupravují problematiku uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro výkon
regulované činnosti jinak. Tím není dotčen dočasný nebo příležitostný výkon regulované
činnosti podle hlavy VIII tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů2g).
(4) Ustanovení hlavy VIII se nepoužijí v případě investičního zprostředkovatele2i).

20)

Čl. 14 odst. 1 písm. d) a čl. 14 odst. 4 směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách
pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího
vysokou kvalifikaci.
§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

21)

Čl. 12 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011
o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu
pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně
pobývajících v některém členském státě.
§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22)

Čl. 23 odst. 1 písm. h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014
o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní
pracovníci.
23)
Čl. 18 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014
o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci
společnosti.
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ČÁST JEDENÁCTÁ
Platné znění částí zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb.,
zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb.,
zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb.,
zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,
zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona
č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona
č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb.
a zákona č. 190/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
§3
Účastníci právních vztahů
(1) Účastníky právních vztahů podle tohoto zákona jsou
a) Česká republika, za kterou jedná ministerstvo a Úřad práce,
b) fyzické osoby, které mají způsobilost být zaměstnancem;2) fyzickými osobami jsou státní
občané České republiky a za stejných podmínek cizinci,3) kteří splňují podmínky
pro zaměstnávání stanovené tímto zákonem,
c) zaměstnavatelé;4) za zaměstnavatele se považují rovněž organizační složky zahraniční
právnické osoby nebo zahraniční fyzické osoby oprávněné podnikat na území České
republiky podle zvláštních právních předpisů, 5)
c) zaměstnavatelé4); za zaměstnavatele se považuje rovněž odštěpný závod zahraniční
právnické osoby nebo zahraniční fyzická osoba oprávněné podnikat na území České
republiky podle zvláštních právních předpisů5); pro účely § 87 odst. 1 a 2, § 93, § 102
odst. 2 a § 126 se za zaměstnavatele považuje rovněž

2)

§ 11 zákoníku práce.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
4)
§ 8 odst. 1 zákoníku práce.
5)
Například § 21 obchodního zákoníku.
4)
§ 7 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
5)
Například § 3024 občanského zákoníku, § 5 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3)
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1. odštěpný závod se sídlem na území České republiky, do něhož je cizinec, který je
držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie
vydaných podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance“) nebo povolení k pobytu
vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem
Evropské unie, převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských
států Evropské unie, k níž tento odštěpný závod náleží, nebo
2. obchodní korporace se sídlem na území České republiky, do níž je cizinec, který je
držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k pobytu
vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem
Evropské unie, převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských
států Evropské unie, jež je vůči obchodní korporaci se sídlem na území České
republiky ovládající nebo ovládanou osobou101) nebo jsou obě tyto obchodní
korporace ovládány stejnou ovládající osobou,
d) právnické a fyzické osoby a další subjekty podle zvláštních právních předpisů6)
vykonávající činnosti podle tohoto zákona.
(2) Státní příslušník jiného členského státu Evropské unie (dále jen "občan Evropské
unie") a jeho rodinný příslušník7) mají stejné právní postavení v právních vztazích upravených
tímto zákonem jako občan České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Rodinní příslušníci občana České republiky, kteří nejsou státními příslušníky
České republiky ani jiného členského státu Evropské unie, mají v právních vztazích
upravených tímto zákonem stejné právní postavení jako občan České republiky, pokud tento
zákon nestanoví jinak.
***
§5
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) identifikačními údaji
1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní
občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno,
bydliště osoby,
2. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby,
3. u fyzické osoby, která je podnikatelem,8) obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména,
příjmení, rodné číslo, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
4. u zahraniční osoby údaje uvedené pod bodem 2 nebo 3 a umístění organizační složky
v České republice,
b) bydlištěm

101)

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Například zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
7)
§ 15a a 180f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
6)
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1. u státního občana České republiky adresa místa trvalého pobytu na území České
republiky,
2. u cizince,3) který je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem anebo
rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa trvalého nebo přechodného
pobytu na území České republiky, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se
na území České republiky obvykle zdržuje,
3. u cizince,3) který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani
rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa místa trvalého pobytu na území
České republiky,
4. u cizince3), který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani
rodinným příslušníkem občana České republiky, a který je držitelem povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na pracovní pozici vyžadující
vysokou kvalifikaci (dále jen „modrá karta“), vydaným podle jiného právního
předpisu72a), adresa uvedená jako místo pobytu v agendovém informačním systému
cizinců (§ 147c),
c) vážnými důvody důvody spočívající v
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu
považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká
závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud
s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto
podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění
považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání
nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce
a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu
práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo
důvodech hodných zvláštního zřetele,
d) soustavnou přípravou na budoucí povolání doba denního studia na střední škole,
konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba
prezenčního studia na vysoké škole9), a to včetně prázdnin, které jsou součástí školního nebo
akademického roku,
e) nelegální prací,
1. výkon závislé práce81) fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah82), nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením
k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo
v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území
České republiky nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou
práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce,
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu
bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního
předpisu vyžadováno3),
e) nelegální prací
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1. závislá práce81) vykonávaná fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah82),
2. práce vykonávaná cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo
bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu
se zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo
modrou kartou vydanými podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky
nebo bez některé z těchto karet; to neplatí v případě výkonu jiné práce podle § 41
odst. 1 písm. c) zákoníku práce, nebo
3. práce vykonávaná cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného
oprávnění k pobytu na území České republiky, je-li podle zákona o pobytu cizinců
na území České republiky vyžadováno.
f) povoláním standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení
na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost.,
g) vnitropodnikovým převedením výkon závislé práce cizincem, který je držitelem karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k pobytu vnitropodnikově
převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, na území
České republiky na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty102)
1. v odštěpném závodu se sídlem na území České republiky, do něhož je cizinec
převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské
unie, k níž tento odštěpný závod náleží, nebo
2. v obchodní korporaci se sídlem na území České republiky, do níž je cizinec
převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské
unie, jež je vůči obchodní korporaci se sídlem na území České republiky ovládající
nebo ovládanou osobou101) nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou
ovládající osobou.
§ 5a
Za zaměstnání se pro účely § 87 odst. 1 a 2, § 89 odst. 4 a § 93 považuje
vnitropodnikové převedení.
***
§ 8a
(1) Krajská pobočka Úřadu práce
a) zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti ve svém obvodu, statistiky, rozbory a výhledy,
soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění
poptávky a nabídky práce; za tím účelem může vyžadovat od zaměstnavatelů informace
o jejich záměrech ve vývoji zaměstnanosti,
b) spolupracuje se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány sociálního
zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli
a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů při tvorbě a realizaci opatření
souvisejících s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností,
c) spolupracuje při vytváření mezinárodních programů nebo programů s mezinárodní účastí
týkajících se rozvoje lidských zdrojů a financování z prostředků Evropských strukturálních
fondů,

102)

§ 42k zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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d) ve svém obvodu přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži
a ženami, osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, osobami se
zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu
práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a specializovaným
rekvalifikačním kurzům, a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto osob,
e) zabezpečuje a podporuje projekty a opatření související s rozvojem lidských zdrojů
v oblasti trhu práce včetně účasti na mezinárodních programech a projektech, programech a
projektech s mezinárodní účastí a na programech financovaných z Evropských
strukturálních fondů a v rámci programů zaměstnanosti a programů Evropské unie, ověřuje
nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,
f) zajišťuje zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání
a poskytuje další služby v oblasti zaměstnanosti podle tohoto zákona,
g) poskytuje fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby
v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů,
h) zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti podle tohoto zákona,
poskytuje příspěvky z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti a vyplácí podporu
v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci,
i) zajišťuje zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami
se zdravotním postižením, příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením,
j) zajišťuje povolování výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte,
k) pro účely zaměstnanosti zajišťuje vedení evidence volných pracovních míst, evidence
zájemců o zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, evidence osob se zdravotním
postižením, evidence cizinců a dále evidence povolení k výkonu umělecké, kulturní,
sportovní nebo reklamní činnosti dětí a evidenci fyzických a právnických osob, kterým byla
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3;
údaje z těchto evidencí předává do centrálních evidencí vedených ministerstvem,
l) poskytuje na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi12) údaje
1. o vedení fyzické osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně důvodu vyřazení
z evidence uchazečů o zaměstnání,
2. o tom, zda je uchazeči o zaměstnání poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo
podpora při rekvalifikaci a o její výši,
3. o tom, zda jde o osobu, která vyžaduje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání,
4. o tom, zda osoba nastoupila k výkonu krátkodobého zaměstnání nebo odmítla vykonávat
krátkodobé zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce nebo účastnit se
v cíleném programu k řešení zaměstnanosti (§ 120),
5. o tom, zda bylo zahájeno řízení o vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů
o zaměstnání,
6. o tom, že uchazeč o zaměstnání vykonává činnost uvedenou v § 25 odst. 3, a údaj
o ukončení této činnosti,
7. o tom, zda s uchazečem o zaměstnání byl v posledních 6 měsících před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem 33), nebo s ním byl skončen jiný pracovní vztah z obdobného důvodu,
m) potvrzuje občanovi Evropské unie, jeho rodinnému příslušníkovi (§ 3 odst. 2) a rodinnému
příslušníkovi občana České republiky uvedenému v § 3 odst. 3 pro účely udělení povolení
k trvalému nebo přechodnému vydání potvrzení o přechodném pobytu na území,
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pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo povolení k trvalému
pobytu dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a sezónnímu zaměstnanci existenci
pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce na dobu
určitou, dohody o pracovní činnosti na dobu určitou nebo smlouvy o smlouvě budoucí,
v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou
nebo dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou,
n) vykonává kontrolní činnost v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zákonem o volném
pohybu služeb9b), včetně ukládání pokut,
o) poskytuje Státnímu úřadu inspekce práce identifikační údaje zaměstnanců vyslaných
k výkonu práce na území České republiky a identifikační údaje právnických a fyzických
osob, k nimž byli vysláni, potřebné k provádění kontroly dodržování pracovních podmínek
těchto zaměstnanců stanovených jinými právními předpisy upravujícími pracovní podmínky,
p) zabezpečuje činnost Evropských služeb zaměstnanosti,
q) zabezpečuje spolupráci v otázkách zaměstnanosti, mobility pracovních sil a rozvoje
lidských zdrojů s územními samosprávnými celky, příslušnými odborovými organizacemi
a organizacemi zaměstnavatelů,
r) plní další povinnosti vyplývající z tohoto zákona a ze zvláštních právních předpisů13).
(2) Místní působnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí místem, ve kterém je nebo
má být zaměstnávání vykonáváno, pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví
jinak.
***
§ 37a
(1) Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké
karty a centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty, vedené
ministerstvem, obsahují údaje uvedené v § 37.
(2) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zaměstnanecké karty se
rozumí pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce
Úřadu práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků93)
a služebních míst státních zaměstnanců. Se zařazením pracovního místa do centrální evidence
volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty musí zaměstnavatel
udělit souhlas.
(3) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem modré karty se rozumí
pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu
práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků93) a služebních
míst státních zaměstnanců, a současně jde o pracovní místo, pro jehož výkon se vyžaduje
vysoká kvalifikace podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Se zařazením
pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré
karty musí zaměstnavatel udělit souhlas.
(4) Podmínkou pro zařazení volného pracovního místa do centrální evidence
volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo do centrální
evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty je souhlas
zaměstnavatele a současně to, že je toto volné pracovní místo krajskou pobočkou Úřadu
93)

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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práce nabízeno a zveřejněno alespoň po dobu 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce
Úřadu práce podle odstavce 2.
(45) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty podání žádosti o vydání
zaměstnanecké karty a případné zpětvzetí této žádosti a v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o vydání modré karty
a případné zpětvzetí této žádosti. Ministerstvo vnitra vyznačí v centrální evidenci podání
žádosti o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty, popřípadě zpětvzetí této žádosti,
pokud byla podána na území České republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o žádosti, den
převzetí potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty
a den vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty nebo den, kdy bylo řízení o žádosti
o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty zastaveno. V případě změny zaměstnavatele
nebo pracovního zařazení s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra vyznačí Ministerstvo
vnitra v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké
karty nebo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty
podání žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele, pracovní místo, pro které je souhlas
vyžadován, a den udělení souhlasu.
(56) Ministerstvo vnitra sdělí neprodleně po vydání potvrzení o splnění podmínek
pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty elektronicky ministerstvu identifikační
údaje cizince, kterému bude vydána zaměstnanecká karta nebo modrá karta, a údaje
o pracovním místě, pro které bude vydána; rovněž tak sdělí ministerstvu informace
o prodloužení jejich platnosti, o jejich zrušení nebo o uplynutí doby jejich platnosti.
(67) Ministerstvo do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty nebo do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných
držiteli modré karty nezařadí nebo z evidence vyřadí volné pracovní místo u zaměstnavatele,
pokud
a) zaměstnavateli byla v období posledních 4 měsíců pravomocně uložena pokuta
za umožnění výkonu nelegální práce, nebo
b) volné pracovní místo lze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dostatek volných
pracovních sil obsadit jinak.,
c) na majetek tohoto zaměstnavatele byl na základě pravomocného rozhodnutí soudu
prohlášen konkurs a tento konkurs doposud nebyl zrušen, nebo
d) zaměstnavateli byla v posledních 3 měsících pravomocně uložena pokuta vyšší než
50 000 Kč za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů nebo
za porušení povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, jejichž dodržování
kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce.
***
§ 66
Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce
pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu
Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce podle § 14 odst. 1 písm. b) se rozumí
uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou
a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura práce může svého
zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody
o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního právního
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předpisu.42) Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance,
kterému byla vydána zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného
zaměstnance, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání.
***
§ 87
(1) Nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie, jeho rodinný příslušník (§ 3
odst. 2), rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3, cizinec uvedený
v § 98 písm. a) až e) a j) až r) až s) a v § 98a, u kterého se nevyžaduje povolení
k zaměstnání, nebo cizinec, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká
karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta, jsou
zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním
zaměstnavatelem, na jejímž základě byly tyto osoby vyslány na území České republiky k
plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, povinni o této skutečnosti písemně informovat
příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu
práce. Obdobná povinnost se vztahuje na případy, kdy za trvání zaměstnání nastane
skutečnost, na jejímž základě již cizinec povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, kartu
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartu nepotřebuje, s tím, že tato
informační povinnost musí být splněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy
nastala skutečnost, na jejímž základě se povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta nevyžaduje.
(2) Písemná informace obsahuje údaje vedené v evidenci, kterou je zaměstnavatel
povinen vést podle § 102 odst. 2. Každou změnu těchto údajů je zaměstnavatel nebo
právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem,
na jejímž základě byly tyto osoby vyslány na území České republiky k plnění úkolů
vyplývajících z této smlouvy, povinen nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne,
kdy změna nastala nebo kdy se o ní dověděl.
(3) Zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se
zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly osoby uvedené v odstavci 1 vyslány
na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, je povinen nejpozději
do 10 kalendářních dnů informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o ukončení
jejich zaměstnání nebo vyslání.
***
§ 89
(1) Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván, je-li držitelem platné
zaměstnanecké karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty,
pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Cizinec může být dále přijat do zaměstnání a zaměstnáván, má-li platné povolení
k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu oprávnění
k pobytu na území České republiky vydané podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky. Za zaměstnání se pro tyto účely považuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu
činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem
42)

§ 38a odst. 2 zákoníku práce.
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statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem
družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo.
(3) Za zaměstnání se pro účely odstavce 2 považuje i plnění úkolů vyplývajících
z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem
nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní korporace pro obchodní
korporaci.
(34) Cizinec, kterému bylo vydáno potvrzení o splnění podmínek pro vydání
zaměstnanecké karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty,
může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván ode dne vydání tohoto potvrzení do dne
ukončení řízení o jeho žádosti o vydání zaměstnanecké karty, karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo modré karty. Pokud cizinec požádá o prodloužení
povolení k zaměstnání podle § 94, může být dále zaměstnáván v době od konce platnosti
svého povolení k zaměstnání do pravomocného rozhodnutí o prodloužení platnosti
povolení k zaměstnání.
(45) Povolení k zaměstnání nelze vydat nebo prodloužit v případě, že cizinec je
držitelem zaměstnanecké karty, modré karty nebo držitelem povolení k dlouhodobému pobytu
za jiným účelem než zaměstnání, vydanými podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky; to neplatí, jde-li o držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání
nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování vydaných podle zákona
o pobytu cizinců na území České republiky, cizince, který může být přijat do zaměstnání
a zaměstnáván podle odstavce 2, nebo cizince uvedeného v § 95 až 97.
***
§ 91
(1) Žádost o vydání povolení k zaměstnání obsahuje
a) identifikační údaje cizince,
b) adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek,
c) číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal,
d) identifikační údaje budoucího zaměstnavatele,
e) druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno,
f) další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání.
(2) K žádosti o vydání povolení je nutno přiložit
a) vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná,
b) doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání,
a) pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž
se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní
činnosti,
b) doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání;
u regulovaného povolání doklady dokládající splnění podmínky podle jiného právního
předpisu103),
103)

Například zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 95/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
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c) další doklady, jestliže to vyplývá z charakteru zaměstnání nebo jestliže to stanoví
vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká
republika vázána.
(3) Doklady uvedené v odstavci 2 se předkládají v originálním znění a v úředně
ověřeném překladu do českého jazyka.
(4) Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě
budoucí podle odstavce 2 písm. a) musí obsahovat kromě povinných náležitostí
stanovených zákoníkem práce také dobu trvání základního pracovněprávního vztahu,
výši mzdy, platu nebo odměny, délku sjednané týdenní pracovní doby a výměru
dovolené v souladu s právními předpisy.
§ 92
(1) Krajská pobočka Úřadu práce vydá povolení k zaměstnání za podmínek, že se
jedná o
a) oznámené volné pracovní místo (§ 86) a,
b) volné pracovní místo nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných
pracovních sil obsadit jinak; splnění této podmínky se nevyžaduje při vydání povolení
k zaměstnání podle § 95 a 97.
(2) O povolení k zaměstnání vydává krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.
Povolení se vydává nejdéle na dobu 2 let.
(3) Povolení k zaměstnání obsahuje
a) identifikační údaje cizince,
b) místo výkonu práce,
c) druh práce,
d) identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude cizinec vykonávat zaměstnání,
e) dobu, na kterou se vydává,
f) další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání.
§ 93
nadpis vypuštěn
Cizinec, který je držitelem modré karty, zaměstnanecké karty, karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo mu bylo vydáno povolení k zaměstnání, může být
zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu podle § 42 zákoníku práce, jestliže to odpovídá
povaze jím vykonávané práce, pro kterou byla udělena modrá karta, zaměstnanecká karta,
karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k zaměstnání.
§ 94
(1) Platnost povolení k zaměstnání může krajská pobočka Úřadu práce cizinci na jeho
žádost prodloužit, a to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 2 let. Platnost
povolení k zaměstnání podle § 96, které bylo vydáno na dobu kratší než 6 měsíců, lze
prodloužit, nejdéle však tak, aby celková doba platnosti povolení k zaměstnání
nepřekročila 6 měsíců v kterémkoli období 12 měsíců po sobě jdoucích. O prodloužení
platnosti povolení k zaměstnání je cizinec oprávněn požádat příslušnou krajskou pobočku
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Úřadu práce nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti vydaného
povolení k zaměstnání. Při prodloužení platnosti povolení k zaměstnání podle § 96 přihlíží
krajská pobočka Úřadu práce k situaci na trhu práce; to neplatí v případě prodloužení
povolení k zaměstnání podle § 95 a 97.
(2) Žádost o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání obsahuje stejné náležitosti
jako žádost o povolení k zaměstnání (§ 91 odst. 1). Žádost o prodloužení platnosti povolení
k zaměstnání vydaného podle § 96 obsahuje stejné náležitosti jako žádost o povolení
k zaměstnání podle § 96 odst. 3. K žádosti je nutno přiložit vyjádření zaměstnavatele, že
cizince i nadále zaměstná.
(3) O prodloužení platnosti povolení k zaměstnání vydává krajská pobočka Úřadu
práce rozhodnutí.
(4) Podmínkou pro vydání zaměstnanecké karty podle § 42g odst. 6 zákona o pobytu
cizinců na území České republiky cizinci, který je držitelem dlouhodobého víza, vydaného
podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo pro prodloužení platnosti
zaměstnanecké karty je souhlasné závazné stanovisko krajské pobočky Úřadu práce, vydané
na základě žádosti Ministerstva vnitra. Krajská pobočka Úřadu práce při vydání závazného
stanoviska přihlíží k situaci na trhu práce.
§ 95
(1) Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, má-li být cizinec, jehož
zaměstnavatelem je zahraniční subjekt, svým zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou
právnickou nebo fyzickou osobou vyslán k výkonu práce na území České republiky k plnění
úkolů vyplývajících z této smlouvy.
(2) Před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde k vyslání cizinců k výkonu práce
na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, je tuzemská právnická
nebo fyzická osoba povinna projednat s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce zejména
počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání.
(3) Žádost o vydání povolení k zaměstnání pro vysílané cizince podává právnická
nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž
základě budou cizinci vysláni na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této
smlouvy. Tato osoba je odpovědna za to, že cizinci mají platná povolení k zaměstnání
a povolení k pobytu oprávnění k pobytu na území České republiky po celou dobu jejich
vyslání zahraničním zaměstnavatelem.
(4) Je-li obsahem smlouvy podle odstavce 1 dočasné přidělení cizince k výkonu práce
k uživateli, krajská pobočka Úřadu práce povolení k zaměstnání nevydá (§ 66)
(5) Splnění požadavků uvedených v § 91 odst. 4 se v případě vyslání cizince podle
odstavce 1 nevyžaduje.
§ 96
Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, že cizinec bude sezónním
zaměstnancem zaměstnávaným činnostmi závislými na střídání ročních období, avšak nejdéle
na dobu 6 měsíců v kalendářním roce, pokud mezi jednotlivými zaměstnáními na území
České republiky uplyne doba nejméně 6 měsíců.
§ 96
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(1) Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, že cizinec bude sezónním
zaměstnancem zaměstnávaným činností závislou na ročním období. Činnost závislá
na ročním období je činnost, která je vázána na určitou roční dobu podle opakující se
události nebo typu události na základě sezónních podmínek, v jejichž průběhu jsou
potřeby, pokud jde o pracovní sílu, podstatně větší než u běžného typu činností.
(2) Povolení k zaměstnání podle odstavce 1 se vydává na dobu maximálně
6 měsíců v kterémkoli období 12 měsíců po sobě jdoucích.
(3) Povolení k zaměstnání podle odstavce 1 může být vydáno pouze, pokud je
předložena pracovní smlouva na dobu určitou, dohoda o pracovní činnosti na dobu
určitou nebo smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě
uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou nebo dohodu o pracovní činnosti na dobu
určitou, obsahující ustanovení, ze kterých jednoznačně vyplývá, že měsíční mzda, plat
nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy; týdenní
pracovní doba musí v každém z obou základních pracovněprávních vztahů činit
nejméně 15 hodin. V případě zaměstnání na další pracovní pozici se splnění podmínky
týdenní pracovní doby v rozsahu nejméně 15 hodin, za současného trvání základního
pracovněprávního vztahu podle věty první, nevyžaduje.
(4) Jestliže krajská pobočka Úřadu práce vydá povolení k zaměstnání podle
odstavce 1, poskytne cizinci také písemnou informaci o právech a povinnostech
sezónního zaměstnance včetně informace o postupu při podávání stížnosti pro porušení
pracovněprávních předpisů.
(5) Seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
podle odstavce 1, stanoví ministerstvo vyhláškou.
***
§ 98
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince
a) s povoleným trvalým pobytem,
b) který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo
rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území
České republiky, pokud je vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal
Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, zaručena vzájemnost,
c) kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana,51)
d) jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních
dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce,
pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, vědeckého,
výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka
nebo studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v České republice zajišťuje
dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě
obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce,
e) o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas
a jíž je Česká republika vázána,
51)

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
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f) který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody
o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelních pohrom, a v případech
humanitární pomoci,
g) zaměstnávaného v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území České
republiky vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem,
h) akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků,
i) který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle
zvláštního zákona,52)
j) který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 5),
k) který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem
usazeným v jiném členském státu Evropské unie,18)
l) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle
písmene a) nebo c) nebo s cizincem, který na území České republiky pobývá na základě
platného povolení k dlouhodobému pobytu,
m) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu
rezidenta jiného členského státu Evropské unie52b),
n) který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako
pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný
nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci
podle zvláštního právního předpisu52c),
o) který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání
v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o
vysokých školách9),
p) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem ochrany na území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo
r) který je duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské společnosti
registrované v České republice.,
s) který je držitelem povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
vydaného jiným členským státem Evropské unie a je vnitropodnikově převedený
na území České republiky na dobu nepřesahující 90 dnů v kterémkoliv období 180
dnů, nebo
t) jehož výkon práce na území České republiky je v zájmu České republiky.
§ 98a
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje i v případě, je-li cizinec
vyslán na území České republiky svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy
s českou právnickou nebo fyzickou osobou, výlučně za účelem zvyšování dovedností
a kvalifikace tohoto cizince potřebných k výkonu jeho práce u tohoto zahraničního
52)

§ 5 zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.
Čl. 49 a následující Smlouvy o založení Evropského společenství.
52b)
§ 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
52c)
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
9)
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
18)

249

zaměstnavatele mimo území České republiky. Informaci o vyslání cizince podle věty první
poskytne česká právnická nebo fyzická osoba příslušné krajské pobočce Úřadu práce95).
§ 99
Povolení k zaměstnání nelze vydat cizinci, který
a) v České republice požádal o udělení mezinárodní ochrany, a to po dobu 12 měsíců ode dne
podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany, nebo
b) nesplňuje některou z podmínek stanovených tímto zákonem pro vydání povolení
k zaměstnání.
§ 99
Povolení k zaměstnání nelze vydat cizinci,
a) který v České republice požádal o udělení mezinárodní ochrany, a to po dobu 6
měsíců ode dne podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany,
b) který nesplňuje některou z podmínek stanovených tímto zákonem pro vydání
povolení k zaměstnání,
c) jehož dokumenty předložené podle § 91 byly získány podvodným způsobem,
padělány, pozměněny nebo v nich byly uvedeny nepravdivé údaje,
d) jehož zaměstnavateli byla v období 4 měsíců předcházejících podání žádosti o vydání
povolení k zaměstnání pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce,
e) jehož zaměstnavateli byla v období 3 měsíců předcházejících podání žádosti o vydání
povolení k zaměstnání pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 000 Kč za porušení
povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů nebo za porušení povinnosti
vyplývající z jiných právních předpisů, jejichž dodržování kontroluje Státní úřad
inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, nebo
f) na majetek jehož zaměstnavatele byl na základě pravomocného rozhodnutí soudu
prohlášen konkurs a tento konkurs doposud nebyl zrušen.
§ 100
(1) Platnost povolení k zaměstnání zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
c) uplynutím doby, na kterou byl cizinci povolen pobyt, nebo
d) neudělením, nevydáním, zrušením nebo zánikem oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání
na území České republiky z jiného důvodu.
(2) Povolení k zaměstnání může krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutím odejmout
odejme, jestliže zaměstnání je vykonáváno v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání,
s výjimkou výkonu jiné práce v důsledku převedení podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku
práce, vyslání na pracovní cestu podle § 93 nebo jestliže bylo povolení k zaměstnání vydáno
na základě nepravdivých údajů.
95)

§ 178b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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(3) Příslušný orgán Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra informuje
o skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. d) příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.
***
§ 102
(1) Krajská pobočka Úřadu práce vede evidenci občanů Evropské unie, jejich
rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků občana České republiky
uvedených v § 3 odst. 3, kteří nastoupili do zaměstnání, evidenci cizinců, kterým bylo vydáno
povolení k zaměstnání, evidenci cizinců, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty, karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty, a evidenci cizinců, u nichž
se nevyžaduje povolení k zaměstnání podle § 98 písm. a) až e) a j) až r) až s) a v § 98a.
Evidence obsahuje údaje uvedené v § 92 odst. 3 a dále pohlaví těchto fyzických osob,
zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené
vzdělání a vzdělání požadované pro výkon povolání.
(2) Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů Evropské unie, jejich rodinných
příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků občana České republiky uvedených v § 3
odst. 3, a evidenci cizinců, které zaměstnává. Stejnou povinnost má právnická nebo fyzická
osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly osoby
uvedené v § 87 odst. 1 vyslány na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této
smlouvy. Evidence obsahuje údaje uvedené v § 91 odst. 1 písm. a), b), c) a e) a dále pohlaví
těchto fyzických osob, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických
činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu,
na kterou jim bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta a na kterou jim byl povolen
pobyt, den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání zahraničním zaměstnavatelem.
(3) Zaměstnavatel je povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost
pobytu3) cizince na území České republiky, a to po dobu trvání zaměstnání a dobu 3 let
od skončení zaměstnávání tohoto cizince.
(4) Údaje o fyzických osobách uvedených v odstavci 1 a vedených v evidenci krajské
pobočky Úřadu práce nebo v evidenci zaměstnavatele lze sdělovat, jen dají-li k tomu tyto
osoby písemný souhlas, nebo v případech, kdy tak stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní
smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána.
***
§ 126
(1) Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování
pracovněprávních předpisů u
a) zaměstnavatelů,
b) právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle tohoto zákona, zejména
při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci,
c) fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona, (dále jen
„kontrolovaná osoba“).
3)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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(2) Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy
o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele62).
(3) Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce jsou oprávněny
kontrolovat, zda a v jakém rozsahu zaměstnavatel přiděluje práci svým zaměstnancům,
na které je zaměstnavateli poskytován příspěvek na podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením podle § 78 a s nimiž nebylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo
výkonu práce pracoviště zaměstnavatele. Za tím účelem jsou Státní úřad inspekce práce nebo
oblastní inspektoráty práce oprávněny vstupovat se souhlasem zaměstnance do míst výkonu
práce.
(4) Oprávnění kontrolovat, zda cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou
osobu na základě pracovněprávního vztahu a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením
k zaměstnání, zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance,
povolením k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným
členským státem Evropské unie nebo modrou kartou, jsou-li podle tohoto zákona
vyžadovány, mají rovněž celní úřady. Celní úřady jsou oprávněny kontrolovat i to, zda
zaměstnavatelé plní oznamovací povinnosti podle § 87 a 88. Pro účely kontroly podle věty
první a druhé poskytuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup celním úřadům,
Státnímu úřadu inspekce práce a oblastním inspektorátům práce informaci o povoleních
k zaměstnání vydaných krajskou pobočkou Úřadu práce a o písemných informacích
týkajících se cizinců, občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2)
a rodinných příslušníků občanů České republiky uvedených v § 3 odst. 3, a to v rozsahu
uvedeném v § 87, 88 a § 92 odst. 3. Celní úřad informuje o provedených kontrolách příslušný
oblastní inspektorát práce, a v případě zjištění nedostatků předává tomuto oblastnímu
inspektorátu podklady pro zahájení správního řízení o uložení pokuty.
(5) Oprávnění kontrolovat, zda rekvalifikační zařízení uvedené v § 108 odst. 2 písm. a)
realizuje akreditovaný vzdělávací program v souladu s udělenou akreditací, má Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy.
(6) Kontrolní oprávnění jiných orgánů podle zvláštních právních předpisů tím nejsou
dotčena.
***
§ 147c
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu, Úřadu
práce, Státnímu úřadu inspekce práce a oblastním inspektorátům práce pro výkon státní
správy na úseku zaměstnanosti
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
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d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území
k narození došlo,
e) rodné číslo a jeho změny,
f) státní občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v případě,
že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
m) rodné číslo dítěte,
n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové
rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí
právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a stát narození,
e) rodné číslo a jeho změny,
f) státní občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu na území České republiky, zaměstnanecké karty,
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty,
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i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné
číslo nebo datum narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo;
v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo
opatrovníka, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný
zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození,
o) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
r) u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla
osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
s) jméno, popřípadě jména, a příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného
orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem nebo jeho manželem
osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec, který je
obyvatelem,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe
nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo
dítětem, kteří jsou obyvateli,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii
nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
t) údaje o zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké
karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) den, měsíc a rok narození,
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d) rodné číslo a jeho změny.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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ČÁST DVANÁCTÁ
Platné znění § 183b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 343/2007 Sb. a zákona
č. 427/2010 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§ 183b
(1) V tomto zákoně se za občana Evropské unie považuje i občan Švýcarské
konfederace a občan smluvního státu Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru.
(2) V tomto zákoně se za rodinného příslušníka občana Evropské unie považuje
cizinec, který není občanem Evropské unie a může na území České republiky pobývat
z důvodu svého postavení
a) rodinného příslušníka občana Evropské unie podle zákona o pobytu cizinců na území
České republiky,
b) osoby, na kterou se ustanovení zákona o pobytu cizinců na území České republiky, týkající
se rodinných příslušníků občanů Evropské unie, vztahují obdobně.
(3) Stejná práva a povinnosti jako občan Evropské unie má podle tohoto zákona:
a) dlouhodobě pobývající rezident v Evropském společenství na území České republiky49d),
b) dlouhodobě pobývající rezident v Evropském společenství na území jiného členského státu
Evropské unie49e), jemuž bylo na území České republiky uděleno povolení k pobytu13),
c) osoba, které bylo na území České republiky uděleno povolení k pobytu z důvodu jejího
postavení rodinného příslušníka dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském
společenství na území jiného členského státu Evropské unie,
d) držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího
vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu52).,
e) osoba, které byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie
povolen pobyt za účelem sezónního zaměstnání62).
(4) Osoba, která má odvozen svůj pobyt na území České republiky od nositele
oprávnění ke sloučení rodiny49f), má podle tohoto zákona přístup ke vzdělávání a školským
službám za stejných podmínek jako nositel tohoto oprávnění.
________
62)

Čl. 23 odst. 1 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014
o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní
pracovníci.

255

ČÁST TŘINÁCTÁ
Platné znění části zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb.,
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb.,
zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb.,
zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb.,
zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,
zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb.,
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb.,
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona
č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb.,
zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb.,
zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb.,
zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona
č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb.,
zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb.,
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb.,
zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona
č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb.,
zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb.,
zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb.,
zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn
Položka 116
a) Povolení k pobytu cizinci
b) Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let
c) Povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území
d) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu
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Kč 2 500
Kč 1 000
Kč 500
Kč 2 500

e) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu
cizinci mladšímu 15 let
Kč 1 000
f) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu
za účelem trvalého pobytu nebo průkazu povolení k pobytu
azylanta
Kč 2 500
g) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu
za účelem strpění pobytu na území, průkazu povolení k pobytu
osoby požívající doplňkové ochrany nebo průkazu o povolení
k pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany
Kč 1 000
h) Změna v průkazu o povolení k pobytu
Kč 1 000
i) Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz
poškozený, zničený, ztracený anebo odcizený nebo jehož nosič
dat s biometrickými údaji je nefunkční
Kč 4 000
j) Vydání průkazu o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let
náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený anebo odcizený
nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční
Kč 2 500
k) Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz
poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, jde-li o občana
- členského státu Evropské unie,
- státu, který je vázán smlouvou o Evropském hospodářském
prostoru, nebo
- státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou
s Evropskými společenstvími,
a jeho rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnost
Kč 100
l) Přidělení rodného čísla cizinci
Kč 1 000
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m) Vydání průkazu o povolení k pobytu
Kč 500
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a), b), d) až f), h) a l) této položky je osvobozen občan členského
státu Evropské unie, občan státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru
nebo občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími,
jakož i jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvobození se nevztahuje
na rodinné příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států a zpoplatňované úkony
nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států
Evropské unie.
2. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle zvláštního právního
předpisu66a), a od poplatku podle písmen d), e), h) a l) cizinec, kterému již takové povolení bylo
vydáno.
Zmocnění
1. Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit o 50% poplatek podle písmene
f), g) nebo h) této položky, a to na žádost azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo
cizince požívajícího dočasné ochrany.
2. Správní úřad může na žádost azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo cizince
požívajícího dočasné ochrany, který bez vlastního zavinění pozbyl průkaz o povolení k pobytu,
snížit poplatek podle písmene i) této položky na 1000 Kč a poplatek podle písmene j) této položky
na 500 Kč.
Předmětem poplatku není
1. První vydání průkazu o povolení k pobytu z moci úřední při dovršení 15 let věku cizince,
kterému byl povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo bylo vydáno potvrzení o oprávnění
k trvalému pobytu na území České republiky.
2. Přidělení rodného čísla cizinci při jeho narození a vydání rodného listu na území České
republiky.
3. První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta, průkazu o povolení k pobytu osoby
požívající doplňkové ochrany nebo průkazu o povolení k pobytu cizince požívajícího dočasné
ochrany.
4. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní úřad uvedl
nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou, anebo jehož certifikát pravosti byl
zneplatněn.
5. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, jehož nosič dat s biometrickými údaji
je nefunkční, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji nebyla způsobena okolnostmi,
o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat
s biometrickými údaji.
Poznámky
1. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou
za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území.
2. Povolením k pobytu podle písmene a) a b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí
povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu.
3. Poplatek podle písmene m) této položky se vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana
členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském
hospodářském prostoru nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou
s Evropskými společenstvími, který sám není občanem některého z těchto států, pokud mu již
bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky na základě práva volného pohybu a
pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího průkazu o
povolení k pobytu.
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Položka 116
1. Přijetí žádosti o vydání
a) povolení k pobytu cizinci
b) povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let
c) povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území

Kč
Kč
Kč

1 500
700
300

2. Vydání průkazu o
a) povolení k pobytu cizinci
b) povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let
c) povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území

Kč
Kč
Kč

1 000
300
200

Kč
Kč

1 500
700

Kč

1 500

Kč

700

Kč
Kč

1 000
300

Kč

1 000

Kč

300

5. Změna v průkazu o povolení k pobytu

Kč

1 000

6. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz
poškozený, zničený, ztracený anebo odcizený nebo
jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční

Kč

4 000

7. Vydání průkazu o povolení k pobytu cizinci mladšímu
15 let náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený
anebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji
je nefunkční

Kč

2 500

3. Přijetí žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu
a) o povolení k pobytu
b) o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let
c) o povolení k pobytu za účelem trvalého pobytu nebo
průkazu o povolení k pobytu azylanta
d) o povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území,
průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové
ochrany nebo průkazu o povolení k pobytu cizince
požívajícího dočasné ochrany
4. Prodloužení doby platnosti průkazu
a) o povolení k pobytu
b) o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let
c) o povolení k pobytu za účelem trvalého pobytu nebo
průkazu o povolení k pobytu azylanta
d) o povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území,
průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové
ochrany nebo průkazu o povolení k pobytu cizince
požívajícího dočasné ochrany

8. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz
poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, jde-li o občana
- Evropské unie,
- státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském
prostoru, nebo
- státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou
s Evropskou unií,
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a jeho rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnost

Kč

100

9. Vydání průkazu o povolení k pobytu s dodatečným přiznáním
právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta
v Evropském společenství na území České republiky
Kč

500

10. Přidělení rodného čísla cizinci

Kč

1 000

Osvobození
1. Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b), bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 písm. a)
až c), bodu 4 písm. a) až c), bodu 5 a bodu 10 této položky je osvobozen občan Evropské
unie, občan státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru nebo
občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, jakož
i jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvobození se
nevztahuje na rodinné příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států a pokud
zpoplatňované úkony nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto
osob na území členských států Evropské unie.
2. Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b) a bodu 2 písm. a) a b) této položky je
osvobozen cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
ochrany na území podle zvláštního právního předpisu66a), a od poplatku podle bodu 3
písm. a) a b), bodu 4 písm. a) a b), bodu 5 a bodu 10 této položky je osvobozen cizinec,
kterému již takové povolení bylo vydáno.
Zmocnění
1. Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit o 50% poplatek
podle bodu 3 písm. c) a d), bodu 4 písm. c) a d) a bodu 5 této položky, a to na žádost
azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo cizince požívajícího dočasné
ochrany.
2. Správní úřad může na žádost azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany
nebo cizince požívajícího dočasné ochrany, který bez vlastního zavinění pozbyl průkaz
o povolení k pobytu, snížit poplatek podle bodů 6 a 7 této položky o 50 %.
Předmětem poplatku není
1. První vydání průkazu o povolení k pobytu z moci úřední při dovršení 15 let
věku cizince, kterému byl povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo bylo vydáno
potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.
2. První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta, průkazu o povolení
k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany nebo průkazu o povolení k pobytu cizince
požívajícího dočasné ochrany.
3. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní
úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou, anebo jehož certifikát
pravosti byl zneplatněn.
4. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, jehož nosič dat
s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými
údaji nebyla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou
způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.
5. Přidělení rodného čísla cizinci při jeho narození a vydání rodného listu
na území České republiky.
Poznámky
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1. Poplatek podle bodů 6 a 7 této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání
průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu
na území.
2. Povolením k pobytu podle bodů 1 a 2 této položky se pro účely tohoto zákona
rozumí povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu.
3. Poplatek podle bodu 9 této položky se vybírá, jde-li o vydání nového průkazu
o povolení k pobytu v souvislosti s dodatečným přiznáním právního postavení
dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České
republiky. Poplatek podle této položky se dále vybírá, jde-li o rodinného příslušníka
občana Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském
hospodářském prostoru nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou
sjednanou s Evropskou unií, který sám není občanem některého z těchto států, pokud
mu již bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky na základě práva
volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie a žádá
o vydání dalšího průkazu o povolení k pobytu.
***
Položka 144A
Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza

Kč

2 500

Osvobození
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.
2. Od poplatků podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení víza
do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.
3. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žáci, studenti, postgraduální studenti
a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy
v oblasti vzdělávání.
4. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni výzkumní pracovníci ze třetích zemí,
kteří cestují za účelem provádění vědeckého výzkumu.
5. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žadatelé o vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let
předcházejících podání žádosti nejméně jednou uděleno vízum k pobytu nad 90 dní
za účelem sezónního zaměstnání, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena,
ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele.
Zmocnění
1. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou v jednotlivých případech
od vybíraného poplatku upustit nebo jej snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře
kulturních zájmů, sportovních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové
politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.
2. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou u dětí ve věku od šesti let
a mladších dvanácti let vízový poplatek snížit nebo je od vízového poplatku osvobodit.
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ČÁST ČTRNÁCTÁ
Platné znění části zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona
č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,
zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona
č. 45/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb.,
zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 254/2014 Sb. a zákona č. 189/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn
§4
Okruh oprávněných osob
(1) Nárok na příspěvek na péči má při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně
a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštního
právního předpisu2), jde-li o státního občana České republiky,
b) cizinec, který má na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního
předpisu3),
c) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území jiného členského státu
Evropské unie, pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České
republiky podle zvláštního právního předpisu4),
d) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu a), pokud mu bylo vydáno povolení
k přechodnému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu3),
d) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu a), pokud mu byla vydána pobytová
karta rodinného příslušníka občana Evropské unie podle zvláštního právního
předpisu3),
e) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu b), pokud mu bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu3),
f) cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky
za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu5),
g) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou doplňkové ochrany podle
zvláštního právního předpisu6),
h) cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky
za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního
předpisu7),
i) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje
mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu České republiky,
j) osoba, které nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie54), nebo osoba
zaměstnaná, samostatně výdělečně činná, osoba ponechávající si takové postavení a její
rodinní příslušníci mající právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie63),
k) cizinec, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního právního předpisu59),
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l) cizinec, který je zaměstnán nebo již byl zaměstnán na území České republiky alespoň
po dobu 6 měsíců a je v evidenci uchazečů o zaměstnání60), pokud mu bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu61),
m) rodinný příslušník62) osob uvedených v písmenech f), h), k) a l), pokud mu bylo vydáno
povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního
předpisu61),
n) cizinec, kterému bylo vydáno krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání65)
nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání66),
o) cizinec, kterému byla vydána karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance67)
nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie68), a je převeden do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se
sídlem na území České republiky,
p) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu o), pokud mu bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního
předpisu62),
a to, pokud má bydliště na území České republiky, s výjimkou osob uvedených v písmenu j)
písmenech j), n) a o); co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi49).
(2) Sociální služby se při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně poskytují
a) osobám uvedeným v odstavci 1, s výjimkou osob uvedených v písmenech n) až p);
podmínka bydliště na území České republiky zde neplatí,
b) občanovi členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky
k pobytu podle zvláštního právního předpisu3) po dobu delší než 3 měsíce,
c) rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území
České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu3) po dobu delší než 3 měsíce.
(3) Sociální služby uvedené v § 57, 59 až 63 a 69 se při splnění podmínek stanovených
v tomto zákoně poskytují také osobě, která není uvedena v odstavci 2, pokud oprávněně
pobývá na území České republiky podle zvláštního právního předpisu3). Sociální služby
uvedené v § 37, 57, 60 a 69 se poskytují také osobě, která je obětí trestného činu obchodování
s lidmi nebo trestného činu zavlečení48).
____________________
2)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 42f zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6)
§ 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)
§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
48)
§ 168 a 172 trestního zákoníku.
49)
§ 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
50)
§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb.
54)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů
sociálního zabezpečení, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu
pracovníků uvnitř Unie.
59)
§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
60)
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
61)
§ 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
62)
§ 42a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
63)
Čl. 7 a 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie
a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně
nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS,
75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
65)
§ 21 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
66)
§ 32 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
67)
§ 42k zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
68)
§ 42m zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST PATNÁCTÁ
Platné znění částí zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona
č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,
zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona
č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb.,
zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb. a sněmovního tisku č. 964, s vyznačením
navrhovaných změn
§1
Tento zákon
a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci
a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními,
b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní povahy, které
souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními,
c) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1),

1)

Směrnice Rady ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách
pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (91/533/EHS).
Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících
se hromadného propouštění.
Směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou
uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku
uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži
a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.
Směrnice Rady 97/74/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se oblast působnosti směrnice 94/45/ES o zřízení
evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednávání se
zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území
Společenství rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Směrnice Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska
a Rumunska upravuje směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro
informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství
a skupinách podniků působících na území Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný
rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství.
Čl. 13 směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti
s ohledem na zapojení zaměstnanců.
Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících
se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci
poskytování služeb.
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d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle
písmene a),

Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi
organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy
pracovní doby.
Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků.
Směrnice Rady ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru
(91/383/EHS).
Směrnice Rady ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví
zaměstnanců při práci (89/391/EHS).
Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu
čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (89/656/EHS).
Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň
(desátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda
o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS
a zrušuje se směrnice 96/34/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných
příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.
Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami
bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ.
Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení
v zaměstnání a povolání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob
vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě.
Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic
(CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek
mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě.
Čl. 15 směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní
společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady
zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích
působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství (přepracované
znění).
Směrnice Rady 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby
mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),
Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF), Evropským sdružením technických letových posádek
(ECA), Evropským sdružením leteckých společností (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců
(IACA).
Směrnice Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince 2014, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě
některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem
vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků
v dopravě (ETF).
Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky
spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16
odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009, o ochraně zaměstnanců
před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním
zaměstnávání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu
a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti.
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e) upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění107) a některé
sankce za jeho porušení.
***
§ 319
(1) Je-li zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslán
k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb91) na území České republiky,
vztahuje se na něho úprava České republiky, pokud jde o
a) maximální délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku,
b) minimální délku dovolené za kalendářní rok nebo její poměrnou část,
c) minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy a příplatky za práci přesčas,
d) bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
e) pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí, a zaměstnankyň
do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců,
f) rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz diskriminace,
g) pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání.
Věta první se nepoužije, jsou-li práva vyplývající z právních předpisů členského státu
Evropské unie, z něhož byl zaměstnanec vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního
poskytování služeb, pro něho výhodnější. Výhodnost se posuzuje u každého práva
vyplývajícího z pracovněprávního vztahu samostatně.
(2) Ustanovení odstavce 1 písm. b) a c) se nepoužijí, jestliže doba vyslání zaměstnance
k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb v České republice nepřesáhne
celkově dobu 30 dnů v kalendářním roce. To neplatí, jestliže je zaměstnanec vyslán k výkonu
práce v rámci nadnárodního poskytování služeb agenturou práce.
(3) Za výplatu mzdy nebo platu do výše podle odstavce 1 písm. c) zaměstnanci
zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslanému k výkonu práce v rámci
nadnárodního poskytování služeb na území České republiky ručí osoba, ke které na základě
uzavřené smlouvy vyslal zaměstnance k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy
zaměstnavatel usazený v jiném členském státu Evropské unie, pokud
a) odměna za práci do výše podle odstavce 1 písm. c) nebyla zaměstnavatelem usazeným
v jiném členském státu Evropské unie zaměstnanci vyslanému k výkonu práce v rámci
nadnárodního poskytování služeb na území České republiky vyplacena,
b) zaměstnavateli uvedenému v písmenu a) byla pravomocně uložena pokuta
za přestupek podle § 13 odst. 1 písm. b) nebo za správní delikt podle
§ 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů,
c) o neposkytnutí odměny tato osoba věděla nebo při vynaložení náležité péče vědět měla
a mohla.
Není-li prokázána skutečná délka výkonu práce, má se za to, že zaměstnanec, který byl vyslán
na území České republiky k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb,
vykonával práci 3 měsíce.
107)
91)

§ 56 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb.
Čl. 49 Smlouvy o založení Evropského společenství.
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(4) Ustanovení odstavce 1 a odstavce 2 věty první platí obdobně, jde-li o cizince,
který je držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance115) a cizince
uvedeného v § 98 písm. s) zákona o zaměstnanosti. Pro odměňování cizinců uvedených
ve větě první platí § 43a odst. 6 obdobně.

115)

§ 3 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti.
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ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Platné znění § 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, s vyznačením
navrhovaných změn
§ 27
Zajištění cizince
(1) Policista je oprávněn zajistit cizince, jestliže
a) se cizinec dopustil jednání, pro které lze pobyt na území České republiky ukončit nebo
zahájit řízení o správním vyhoštění,
b) bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění a policista zjistí důvod pro zajištění cizince
podle jiného právního předpisu8),
c) cizinec má být podle vykonatelného rozhodnutí vyhoštěn, nebo
d) je důvod se domnívat, že cizinec neoprávněně vstoupil na území České republiky nebo zde
neoprávněně pobývá.
(2) O zajištění cizince podle odstavce 1 policista bez zbytečného odkladu informuje
orgán, který rozhoduje o ukončení pobytu na území České republiky nebo o správním
vyhoštění. Policista je oprávněn cizince zajistit do doby, než tento orgán cizinci doručí
rozhodnutí o ukončení pobytu nebo sdělení o zahájení řízení o správním vyhoštění.
(3) Zajištění podle odstavce 1 může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení
osobní svobody. Zajištění podle odstavce 2 může trvat nejdéle 48 hodin od okamžiku omezení
osobní svobody. Celková doba zajištění podle odstavců 1 a 2 nesmí být delší než 48 hodin
od okamžiku omezení osobní svobody.

8)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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NÁVRHY PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PŘIPRAVOVANÝCH
V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONA O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ
REPUBLIKY A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

Teze
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne………2017
kterým se stanoví podrobnosti související s vydáním povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování
Jedná se o teze nařízení, jehož přesná podoba bude dále projednávána a případně
modifikována v rámci přípravy tohoto podzákonného předpisu. Pro účely jednotlivých
ustanovení bude potřeba stanovit především následující:
1. počet nových pracovních míst (např. 10 míst) a výši investovaných peněžních
prostředků (např. 20 miliónů Kč) pro účely určení základních složek
tzv. významné investice
2. část (např. 60 %), v jaké lze investování peněžních prostředků nahradit
investováním jiného majetku uvedeného v § 42n odst. 1 písm. b) zákona o pobytu
cizinců
3. nejnižší podíl cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování jako společník obchodní korporace, v této obchodní
korporaci (např. 30 %),
4. maximální počet statutárních orgánů, členů statutárních orgánů nebo prokuristů
obchodní korporace, při jehož nepřekročení platí pro účely posouzení
podstatného vlivu cizince (žadatele) na její podnikání právní domněnka, že
činnost tohoto cizince (jako člena statutárního orgánu nebo prokuristy) má
na podnikání obchodní korporace podstatný vliv.

1

Návrh
VYHLÁŠKY
ze dne

2017,

kterou se stanoví seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním
období
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 96 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti:
§1
Seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
Seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období, je uveden
v příloze k této vyhlášce.
§2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem … 2017.

ministryně práce a sociálních věcí

2

Příloha k vyhlášce č. …/2017 Sb.

Seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

1. zemědělství
2. zahradnictví
3. turistický ruch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odůvodnění:
Vytvoření seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období, je
požadováno Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014
o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako
sezónní pracovníci, přičemž jeho stanovení předpisem nižší právní síly umožní operativnější
změny tohoto seznamu v rámci aktuálních potřeb České republiky na poli sezonního
zaměstnávání.
K účinnosti:
Účinnost vyhlášky bude shodná s účinností zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.

3

Teze
VYHLÁŠKA
ze dne

2017,

kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií
vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Tato vyhláška bude upravovat zejména změnu názvu průkazu, který bude vydáván občanům
Evropské unie s povoleným trvalým pobytem na území České republiky. Místo dosavadního
průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie bude vydáván průkaz o povolení
k trvalému pobytu. Vyhláška tak zohlední změnu § 87r zákona o pobytu cizinců.
Účinnost vyhlášky bude stanovena shodně s účinností předkládaného návrhu novely zákona
o pobytu cizinců.

4

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah

Celex č.

(část, §, odst.
písm., apod.)

Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)

§ 20 odst. 3

(3) Žádost o prodloužení
doby platnosti krátkodobého
víza nebo doby pobytu na území
na krátkodobé vízum podává
cizinec policii.

32009R0810

Čl. 33

Prodloužení
1. Doba platnosti nebo doba trvání
povoleného pobytu v rámci uděleného
víza se prodlouží, pokud má příslušný
orgán členského státu za to, že držitel
víza poskytl důkaz o vyšší moci nebo
humanitárních důvodech bránících mu
opustit území členského státu před
skončením doby platnosti víza nebo
doby trvání pobytu povoleného vízem.
Takové prodloužení se provede
bezplatně.
2. Doba platnosti nebo doba trvání
povoleného pobytu v rámci uděleného
víza se prodlouží, pokud držitel víza
poskytne doklad o vážných osobních
důvodech,
které
odůvodňují
prodloužení doby platnosti nebo trvání
pobytu. Za takové prodloužení víza se
hradí poplatek ve výši 30 EUR.
3.
Pokud
nerozhodne
orgán
prodlužující dobu platnosti víza jinak,
zůstane
územní
platnost
prodlouženého víza stejná jako u víza
původního.
4. Orgány příslušnými pro prodloužení
doby platnosti víza jsou orgány
členského státu, na jehož území se
státní příslušník třetí země v době
podání žádosti o prodloužení zdržuje.
5. Členské státy oznámí Komisi
orgány, které jsou příslušné pro
prodlužování doby platnosti víz.
6. Prodloužení doby platnosti víza se
provádí formou vízového štítku.
7. Údaje o prodloužení víza se
zaznamenávají
do
vízového
informačního systému v souladu s
článkem 14 nařízení o VIS.

§ 20 odst. 5

(5) Cizinci, který žádá o
krátkodobé vízum jako rodinný

32004L0038

Čl. 3

Oprávněné osoby
1. Tato směrnice se vztahuje na

1

příslušník občana Evropské
unie a sám není občanem
Evropské
unie
a
hodlá
doprovázet občana Evropské
unie na území nebo následovat
občana Evropské unie, který na
území pobývá, se krátkodobé
vízum neudělí, jestliže
a) předloží padělaný nebo
pozměněný cestovní doklad,
b)
nesplňuje
požadavky
opatření před zavlečením
infekčního onemocnění,
c) je důvodné nebezpečí, že by
při pobytu na území mohl
ohrozit bezpečnost státu nebo
závažným způsobem narušit
veřejný pořádek,
d) je zařazen do informačního
systému smluvních států a
příslušný
orgán,
který
rodinného příslušníka do
tohoto
systému
zařadil,
poskytne
dodatečné
informace,
po jejichž
vyhodnocení lze mít za to, že
trvá důvodné nebezpečí, že by
mohl při pobytu na území
jiného
smluvního
státu
ohrozit jeho bezpečnost nebo
závažným způsobem narušit
veřejný pořádek,
e) se dopustil obcházení tohoto
zákona s cílem získat vízum
k pobytu na území, zejména
pokud
účelově
uzavřel
manželství nebo jeho účelově
prohlášeným souhlasem bylo
určeno otcovství,
f) se dopustil podvodného
jednání s cílem získat vízum
k pobytu na území, nebo
g) není rodinným příslušníkem
občana
Evropské
unie
uvedeným v § 15a nebo
občana
Evropské
unie
nedoprovází
nebo
nenásleduje.

všechny občany Unie, kteří se stěhují
do jiného členského státu, než jehož
jsou státními příslušníky,
nebo v takovém členském státě
pobývají, a na jejich rodinné
příslušníky ve smyslu čl. 2 bodu 2,
kteří je doprovázejí nebo následují.

Čl.
27
odst. 1 a 2

Čl. 29

2

1. S výhradou této kapitoly smějí
členské státy omezit svobodu pohybu
a pobytu občanů Unie a jejich
rodinných příslušníků bez ohledu na
státní příslušnost z důvodů veřejného
pořádku, veřejné bezpečnosti nebo
veřejného zdraví. Tyto důvody
nesmějí
být
uplatňovány
k
hospodářským účelům.
2. Opatření přijatá z důvodů veřejného
pořádku nebo veřejné bezpečnosti
musí být v souladu se zásadou
přiměřenosti a musí být založena
výlučně na osobním chování dotyčné
osoby. Předchozí odsouzení pro
trestný čin samo o sobě přijetí
takových opatření neodůvodňuje.
Osobní chování dotyčného jednotlivce
musí představovat skutečné, aktuální a
dostatečně závažné ohrožení některého
ze základních zájmů společnosti.
Odůvodnění, která přímo nesouvisí s
dotyčnou osobou nebo souvisejí s
generální prevencí, nejsou přípustná.
1.
Jedinými
nemocemi,
které
odůvodňují
opatření
omezující
svobodu pohybu, jsou výhradně
nemoci s epidemickým potenciálem
definované
odpovídajícími
akty
Světové zdravotnické organizace a
jiné nakažlivé nemoci a nakažlivé
parazitické nemoci, pokud se na ně
vztahují ochranná opatření používaná
na státní příslušníky hostitelského
členského státu.
2. Důvodem k vyhoštění z území
nesmějí být nemoci, které se
vyskytnou po uplynutí lhůty tří měsíců
po příjezdu.
3. Existují-li závažné důvody, mohou
členské státy do tří měsíců po příjezdu
vyžadovat od osob s právem pobytu,
aby se podrobily bezplatné lékařské
prohlídce, kde by bylo zjištěno, zda
netrpí žádnou z nemocí uvedených v
odstavci 1. Vyžadování těchto
prohlídek nesmí být běžnou praxí.

Čl. 35

§ 21

Krátkodobé vízum za účelem
sezónního zaměstnání

32014L0036

(1) Pro krátkodobé vízum27)
za
účelem
sezónního
zaměstnání54)
se
použije
obdobně § 32 odst. 2 písm. c), d)
a e), § 32 odst. 3 a § 58 odst. 4.
(2) Žádost cizince, kterému
bylo
v
období
5
let
předcházejících podání žádosti
uděleno
nejméně
jednou
krátkodobé vízum za účelem
sezónního
zaměstnání,
zastupitelský úřad posoudí
přednostně
před
žádostmi
cizinců, kteří o vízum za
stejným účelem žádají poprvé;
to neplatí, byla-li platnost
některého z těchto víz zrušena,
ledaže by se tak stalo pouze
v důsledku porušení povinnosti
zaměstnavatele.

54)

Zneužití práv
Členské státy mohou přijmout
potřebná
opatření
k
odepření,
pozastavení nebo odnětí jakéhokoliv
práva přiznaného touto směrnicí v
případě zneužití práv nebo podvodu,
například účelových sňatků. Veškerá
taková opatření musí být přiměřená a
spojená s procesními zárukami
stanovenými v článcích 30 a 31.

Čl.
12
odst.
1
písm. b)

1. Pro pobyty nepřekračující 90 dní
vydají
členské
státy
státním
příslušníkům třetí země, kteří splňují
článek 5 a na něž se nevztahují důvody
uvedené v článku 8, jedno z těchto
povolení za účelem sezónní práce,
aniž jsou tím dotčena pravidla pro
vydávání krátkodobých víz stanovená
ve vízovém kodexu a v nařízení Rady
(ES) č. 1683/95(20):
b) krátkodobé vízum a pracovní
povolení uvádějící, že jsou vydávány
za účelem sezónní práce,

Čl. 5 odst.
1 písm. c)

1. K žádostem o přijetí do členského
státu za podmínek stanovených touto
směrnicí k pobytu nepřesahujícímu 90
dní se přiloží:
c) doklad o tom, že daný sezónní
pracovník bude mít náležité ubytování
nebo že mu bude náležité ubytování
poskytnuto, a to v souladu s článkem
20.

Čl. 20

1. Členské státy vyžadují důkaz o tom,
že sezónní pracovník bude mít po
dobu svého pobytu ubytování, které
zajišťuje přiměřenou životní úroveň v
souladu s vnitrostátním právem nebo
praxí. Příslušný orgán je informován o
jakékoli změně ubytování sezónního
pracovníka.
2. Pokud je ubytování zajištěno
zaměstnavatelem
nebo
jeho
prostřednictvím:
a) sezónní pracovník může být
požádán, aby zaplatil nájemné, jehož
výše nesmí být nadměrná v porovnání
s jeho čistou odměnou a v porovnání s
kvalitou daného ubytování. Nájemné
nesmí být automaticky sráženo ze
mzdy sezónního pracovníka;
b) zaměstnavatel předloží sezónnímu
pracovníkovi nájemní smlouvu či jiný

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu
státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci.

3

rovnocenný
dokument
jasně
stanovující podmínky nájmu daného
ubytování;
c) zaměstnavatel zajistí, že ubytování
splňuje
obecné
zdravotní
a
bezpečnostní
normy
platné
v
dotčeném členském státě.

Čl.
16
odst. 1

Čl.
16
odst.
2
písm. d)

1. Členské státy zjednoduší opětný
vstup státních příslušníků třetích zemí,
kteří již byli v daném členském státě
přijati jako sezónní pracovníci
nejméně jednou za posledních pět let a
kteří během každého z těchto pobytů
splňovali všechna kritéria a podmínky
podle této směrnice pro sezónní
pracovníky.
2. Zjednodušení uvedené v odstavci 1
může zahrnovat jedno nebo více z
těchto opatření:
d) přednostní posouzení žádosti o
přijetí jako sezónního pracovníka
včetně zohlednění předchozích přijetí
při rozhodování o žádostech vzhledem
k vyčerpání objemu vstupů.

§ 30 odst.3

(3) Vízum podle odstavce 1
se uděluje s dobou platnosti a
dobou pobytu na území nejdéle
na 1 rok, s výjimkou víza k
pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání, vízum
podle odstavce 2 se uděluje s
dobou platnosti na 6 měsíců.

32014L0036

Čl.
14
odst. 1

1. Členské státy stanoví maximální
dobu pobytu sezónních pracovníků,
jež nesmí být kratší než pět měsíců a
delší než devět měsíců během
kteréhokoli období 12 měsíců. Po
skončení této doby státní příslušník
třetí země opustí území členského
státu, ledaže mu dotyčný členský stát
podle vnitrostátního práva nebo práva
Unie vydá povolení k pobytu za jiným
účelem, než je sezónní práce.

§ 32

Vízum k pobytu nad 90 dnů za
účelem sezónního zaměstnání
(1) Vízum k pobytu nad 90 dnů
za
účelem
sezónního
zaměstnání
uděluje
ministerstvo na žádost cizince,
který hodlá pobývat na území
za účelem výkonu činnosti
závislé na ročním období, bylo
mu za tímto účelem vydáno
povolení
k
zaměstnání
podle § 96 odst. 1 zákona
o zaměstnanosti a plnění tohoto
účelu vyžaduje pobyt cizince na
území delší než 90 dnů.

32014L0036

Čl. 3 písm.
h)

Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
h)„povolením za účelem sezónní
práce“ jakékoli z povolení uvedených
v článku12, které opravňuje svého
držitele k pobytu a práci na území
členského státu, jenž toto povolení
vydal podle této směrnice;
3. Tato směrnice se nevztahuje na
státní příslušníky třetích zemí, kteří:
a) vykonávají činnosti jménem
podniku usazeného v jiném členském
státě v rámci poskytování služeb ve
smyslu článku 56 Smlouvy o
fungování EU, včetně státních
příslušníků třetích zemí vyslaných
podnikem usazeným v členském státě
v rámci poskytování služeb podle
směrnice 96/71/ES;
b) jsou rodinnými příslušníky občanů
Unie, kteří uplatnili své právo volného

Čl. 2 odst.
3

(2) K žádosti o udělení víza k
pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání je cizinec
povinen předložit
a) cestovní doklad,

4

b) náležitost uvedenou v § 31
odst. 1 písm. e) a na požádání
náležitosti uvedené v § 31 odst.
4,
c) povolení k zaměstnání podle
§ 96 odst. 1 zákona o
zaměstnanosti nebo uvést číslo
jednací žádosti o vydání tohoto
povolení a u které krajské
pobočky nebo pobočky pro
hlavní město Prahu Úřadu
práce České republiky o takové
povolení požádal,
d) doklad o zajištění ubytování
po dobu pobytu na území na
toto vízum a
e) potvrzení zaměstnavatele o
dohodnuté výši mzdy, platu
nebo odměny, pokud cizinci
ubytování
zajišťuje
nebo
zprostředkovává
zaměstnavatel.
(3) Na doklad o zajištění
ubytování podle odstavce 2
písm. d) se použije § 31 odst. 6
obdobně. Pokud ubytování
zajišťuje nebo zprostředkovává
zaměstnavatel, musí z dokladu
o zajištění ubytování vyplývat
splnění
podmínek
pro ubytování podle § 100 písm.
d), zejména velikost podlahové
plochy místnosti a počet
ubytovaných osob, a údaj o výši
úplaty nebo o tom, že je
ubytování
poskytováno
bezúplatně;
výše
úplaty
za ubytování nesmí být v
takovém případě nadměrná
ve srovnání s dohodnutou výší
mzdy, platu nebo odměny
cizince a s úrovní tohoto
ubytování.
(4) Vízum k pobytu nad 90 dnů
za
účelem
sezónního
zaměstnání se uděluje s dobou
platnosti a dobou pobytu na
území nejdéle na 6 měsíců.
(5) Žádost cizince, kterému bylo
v období 5 let předcházejících
podání žádosti uděleno nejméně
jednou vízum k pobytu nad 90
dnů za účelem sezónního
zaměstnání,
ministerstvo
posoudí
přednostně
před
žádostmi cizinců, kteří o vízum
za stejným účelem žádají
poprvé; to neplatí, byla-li

Čl. 6 odst.
1

Čl. 6 odst.
7

5

pohybu v rámci Unie v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a
Rady 2004/38/ES (16);
c) spolu se svými rodinnými
příslušníky, bez ohledu na svou státní
příslušnost, požívají práv na volný
pohyb rovnocenných s právy občanů
Unie podle dohod mezi Unií a jejími
členskými státy nebo dohod mezi Unií
a třetími zeměmi.
1. K žádostem o přijetí do členského
státu za podmínek stanovených touto
směrnicí k pobytu přesahujícímu 90
dní se přiloží:
a) platná pracovní smlouva nebo,
pokud tak stanoví vnitrostátní právní
nebo správní předpisy či praxe,
závazná pracovní nabídka pracovat
jako sezónní pracovník v dotčeném
členském státě u zaměstnavatele
usazeného v uvedeném členském státě,
v níž je uvedeno:
i) místo výkonu a druh práce,
ii) délka zaměstnání,
iii) odměna
iv) délka pracovní doby za týden nebo
za měsíc,
v) rozsah placené dovolené,
vi) případně další související pracovní
podmínky a
vii) pokud možno datum zahájení
zaměstnání;
b) doklad o tom, že sezónní pracovník
má zdravotní pojištění na všechna
rizika, proti nimž jsou běžně pojištěni
státní příslušníci dotčeného členského
státu, nebo o něj požádal, je-li tak
stanoveno vnitrostátními právními
předpisy, na období, během nichž
nebudou v souvislosti s prací
vykonávanou v uvedeném členském
státě nebo v jejím důsledku taková
pojistná krytí ani odpovídající nároky
na dávky přiznány;
c) doklad o tom, že daný sezónní
pracovník bude mít náležité ubytování
nebo že mu bude náležité ubytování
poskytnuto, a to v souladu s článkem
20.
7. Členské státy vyžadují, aby státní
příslušníci třetích zemí vlastnili platný
cestovní
doklad,
jak
stanoví
vnitrostátní právo. Členské státy
požadují,
aby
doba
platnosti
cestovního
dokladu
zahrnovala
přinejmenším dobu platnosti povolení

platnost některého z těchto víz
zrušena, ledaže by se tak stalo
pouze v důsledku porušení
povinnosti zaměstnavatele.
(6) Pro vízum k pobytu nad 90
dnů za účelem sezónního
zaměstnání se použije obdobně
§ 31 odst. 7.

za účelem sezónní práce.
Čl. 20

Čl.
14
odst. 1

Čl.
16
odst. 1

Čl.
16
odst.
2
písm. d)
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1. Členské státy vyžadují důkaz o tom,
že sezónní pracovník bude mít po
dobu svého pobytu ubytování, které
zajišťuje přiměřenou životní úroveň v
souladu s vnitrostátním právem nebo
praxí. Příslušný orgán je informován o
jakékoli změně ubytování sezónního
pracovníka.
2. Pokud je ubytování zajištěno
zaměstnavatelem
nebo
jeho
prostřednictvím:
a) sezónní pracovník může být
požádán, aby zaplatil nájemné, jehož
výše nesmí být nadměrná v porovnání
s jeho čistou odměnou a v porovnání s
kvalitou daného ubytování. Nájemné
nesmí být automaticky sráženo ze
mzdy sezónního pracovníka;
b) zaměstnavatel předloží sezónnímu
pracovníkovi nájemní smlouvu či jiný
rovnocenný
dokument
jasně
stanovující podmínky nájmu daného
ubytování;
c) zaměstnavatel zajistí, že ubytování
splňuje
obecné
zdravotní
a
bezpečnostní
normy
platné
v
dotčeném členském státě.
1. Členské státy stanoví maximální
dobu pobytu sezónních pracovníků,
jež nesmí být kratší než pět měsíců a
delší než devět měsíců během
kteréhokoli období 12 měsíců. Po
skončení této doby státní příslušník
třetí země opustí území členského
státu, ledaže mu dotyčný členský stát
podle vnitrostátního práva nebo práva
Unie vydá povolení k pobytu za jiným
účelem, než je sezónní práce.
1. Členské státy zjednoduší opětný
vstup státních příslušníků třetích zemí,
kteří již byli v daném členském státě
přijati jako sezónní pracovníci
nejméně jednou za posledních pět let a
kteří během každého z těchto pobytů
splňovali všechna kritéria a podmínky
podle této směrnice pro sezónní
pracovníky.
2. Zjednodušení uvedené v odstavci 1
může zahrnovat jedno nebo více z
těchto opatření:
d) přednostní posouzení žádosti o
přijetí jako sezónního pracovníka

včetně zohlednění předchozích přijetí
při rozhodování o žádostech vzhledem
k vyčerpání objemu vstupů.
Čl.
12
odst.
2
písm. a)

Čl.
12
odst. 8

§ 35a

Prodloužení doby platnosti víza
k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání a doby
pobytu na území na toto vízum

32014L0036

(1) Dobu platnosti víza
k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání a dobu
pobytu na území na toto vízum,
která je kratší než 6 měsíců,
ministerstvo na žádost cizince
opakovaně
prodlouží
za
podmínky, že trvá stejný účel
pobytu, nejdéle však na 6
měsíců.
(2)
K
žádosti
o
prodloužení doby platnosti víza
k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání a doby
pobytu na území na toto vízum
je cizinec povinen předložit
povolení k zaměstnání podle §
96
odst.
1
zákona
o zaměstnanosti,
cestovní
doklad a náležitosti uvedené v §
32 odst. 2 písm. d) a e)
a na požádání náležitost
uvedenou v § 31 odst. 4 písm.
b).
(3) Dobu platnosti víza
k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání a dobu
pobytu na území na toto vízum
nelze
prodloužit,
pokud
ministerstvo
shledá
důvod
pro zahájení řízení o zrušení
platnosti tohoto víza podle §
37a.
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Čl.
15
odst. 1 až
5, 7, 11

2. Pro pobyty překračující 90 dní
vydají
členské
státy
státním
příslušníkům třetí země, kteří splňují
článek 6 a na něž se nevztahují důvody
uvedené v článku 8, jedno z těchto
povolení za účelem sezónní práce:
a) dlouhodobé vízum uvádějící, že je
vydáváno za účelem sezónní práce;
8. Vydáním dlouhodobého víza podle
odst. 2 prvního pododstavce písm. a)
není dotčena možnost členských států
vydávat předem povolení k práci v
dotčeném členské státu
1. Během maximální doby uvedené v
čl. 14 odst. 1 a za předpokladu, že jsou
splněny články 5 nebo 6 a neuplatní se
důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm.
b), čl. 8 odst. 2 a případně čl. 8 odst. 4,
povolí členské státy sezónním
pracovníkům jedno prodloužení jejich
pobytu v případě, že sezónní
pracovníci prodlouží svou smlouvu s
tímtéž zaměstnavatelem.
2. Členské státy mohou v souladu se
svým
vnitrostátním
právem
rozhodnout, že umožní sezónním
pracovníkům, aby prodloužili svou
smlouvu s tímtéž zaměstnavatelem a
svůj pobyt více než jedenkrát, za
předpokladu, že není překročena
maximální doba uvedená v čl. 14 odst.
1.
3. Během maximální doby uvedené v
čl. 14 odst. 1 a za předpokladu, že jsou
splněny články 5 nebo 6 a neuplatní se
důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm.
b), čl. 8 odst. 2 a případně čl. 8 odst. 4,
povolí členské státy sezónním
pracovníkům jedno prodloužení jejich
pobytu, aby byli zaměstnáni jiným
zaměstnavatelem.
4. Členské státy mohou v souladu se
svým
vnitrostátním
právem
rozhodnout, že umožní sezónním
pracovníkům, aby byli zaměstnáni
jiným zaměstnavatelem a prodloužili
svůj pobyt více než jedenkrát, za
předpokladu, že není překročena
maximální doba uvedená v čl. 14 odst.
1.
5. Pro účely odstavců 1 až 4 členské
státy přijmou podání žádosti, pokud se
sezónní pracovník přijatý podle této

směrnice nachází na území dotyčného
členského státu.
7. Členské státy zamítnou prodloužení
pobytu nebo obnovení platnosti
povolení za účelem sezónní práce,
pokud bylo dosaženo maximální doby
pobytu stanovené v čl. 14 odst. 1.
11. Aniž je dotčen čl. 8 odst. 1,
zohlední každé rozhodnutí o žádosti o
prodloužení nebo obnovení konkrétní
okolnosti daného případu, včetně
zájmů sezónního pracovníka, za
dodržení zásady proporcionality.
§ 37a

(1)
Ministerstvo
zruší
platnost víza k pobytu nad 90
dnů za účelem sezónního
zaměstnání, jestliže
a) cizinec, kterému bylo toto
vízum uděleno, o zrušení jeho
platnosti požádá,
b) náležitosti předložené k
žádosti o udělení tohoto víza
nebo prodloužení doby jeho
platnosti jsou padělané anebo
pozměněné
nebo
údaje
podstatné
pro
posouzení
žádosti v nich uvedené
neodpovídají
skutečnosti,
nebo
c) cizinec neplní účel, pro který
mu bylo toto vízum uděleno.

32014L0036

(2) Ministerstvo dále zruší
platnost víza k pobytu nad 90
dnů za účelem sezónního
zaměstnání, jestliže
a) není splněna některá z
podmínek pro udělení tohoto
víza,
b) cizinec byl pravomocně
odsouzen
za
spáchání
úmyslného trestného činu,
c) jiný stát Evropské unie nebo
smluvní
stát
uplatňující
společný postup ve věci
vyhošťování
rozhodl
o
vyhoštění cizince ze svého
území9a) z důvodu jeho
odsouzení
k trestu odnětí
svobody v délce nejméně 1
rok anebo pro důvodné
podezření,
že
spáchal
závažnou trestnou činnost
nebo
takovou
činnost
připravuje
na území
některého státu Evropské
unie nebo smluvního státu
uplatňujícího společný postup
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Čl. 9 odst.
1

1. Členské státy odejmou povolení za
účelem sezónní práce, pokud:
a) doklady předložené pro účely
článků 5 nebo 6 byly získány
podvodně, byly padělány nebo
pozměněny nebo
b) držitel pobývá na daném území pro
jiné účely než ty, pro které byl
oprávněn k pobytu.

Čl. 9 odst.
3 písm. a)

3. Členské státy mohou odejmout
povolení za účelem sezónní práce,
pokud:
a) nejsou splněny články 5 nebo 6
nebo již nadále nemohou být splněny;

Čl. 6 odst.
1

1. K žádostem o přijetí do členského
státu za podmínek stanovených touto
směrnicí k pobytu přesahujícímu 90
dní se přiloží:
a) platná pracovní smlouva nebo,
pokud tak stanoví vnitrostátní právní
nebo správní předpisy či praxe,
závazná pracovní nabídka pracovat
jako sezónní pracovník v dotčeném
členském státě u zaměstnavatele
usazeného v uvedeném členském státě,
v níž je uvedeno:
i) místo výkonu a druh práce,
ii) délka zaměstnání,
iii) odměna
iv) délka pracovní doby za týden nebo
za měsíc,
v) rozsah placené dovolené,
vi) případně další související pracovní
podmínky a
vii) pokud možno datum zahájení
zaměstnání;
b) doklad o tom, že sezónní pracovník
má zdravotní pojištění na všechna
rizika, proti nimž jsou běžně pojištěni
státní příslušníci dotčeného členského
státu, nebo o něj požádal, je-li tak
stanoveno vnitrostátními právními

ve věci vyhošťování,
d) je důvodné nebezpečí, že by
cizinec mohl při dalším
pobytu na území závažným
způsobem narušit veřejný
pořádek
nebo
ohrozit
bezpečnost státu, nebo
e) cizinec by mohl při dalším
pobytu na území ohrozit
veřejné zdraví tím, že trpí
nemocí
uvedenou
v
požadavcích opatření před
zavlečením
infekčního
onemocnění,
za podmínky, že důsledky
tohoto
rozhodnutí
budou
přiměřené důvodu pro zrušení
platnosti víza. Při posuzování
přiměřenosti
ministerstvo
přihlíží zejména k dopadům
tohoto
rozhodnutí
do
soukromého a rodinného života
cizince.
(3)
Ministerstvo
nepostupuje podle odstavce 1
písm. c) nebo odstavce 2 písm.
a) v případě, že povolení
k zaměstnání podle § 96 odst. 1
zákona o zaměstnanosti bylo
cizinci odňato pouze v důsledku
porušení
povinnosti
zaměstnavatele a cizinci bylo
ve lhůtě 30 dnů ode dne
následujícího po dni odnětí
tohoto povolení k zaměstnání
vydáno
nové
povolení
k zaměstnání podle § 96 odst. 1
zákona o zaměstnanosti.

Čl. 6 odst.
4

Čl. 9 odst.
5

5. Aniž je dotčen odstavec 1,
zohlední každé rozhodnutí o odnětí
povolení konkrétní okolnosti daného
případu, včetně zájmů sezónního
pracovníka, za dodržení zásady
proporcionality.

Čl. 3 odst.
1 písm. a)

1. Vyhoštění podle článku 1 zahrnuje
tyto případy:
a) státní příslušník třetí země je
předmětem rozhodnutí o vyhoštění
založeném na závažné a skutečné
hrozbě veřejnému pořádku nebo
ochraně a bezpečnosti státu, učiněného
v těchto případech:
— státního příslušník třetí země byl
odsouzen
vydávajícím
členským
státem za trestný čin, za který lze
udělit trest odnětí svobody v délce
nejméně jednoho roku,
— existence důvodného podezření, že
státní příslušník třetí země spáchal
závažné trestné činy, nebo existence
konkrétních důkazů, že zamýšlí
spáchat tyto činy na území
některého členského státu.
Aniž je dotčen čl. 25 odst. 2
Schengenské úmluvy, pokud má daná
osoba povolení k pobytu vydané
provádějícím členským státem nebo
jiným členským státem, konzultuje
provádějící členský stát vydávající
členský stát a státem, který vydal toto
povolení. Existence rozhodnutí o
vyhoštění přijatého podle tohoto
písmene umožňuje zrušit povolení k
pobytu, pokud to dovolují vnitrostátní
předpisy státu, který povolení vydal;

32001L0040
(vůči
odstavci 2
písm. c)

(4)
Ministerstvo
v
rozhodnutí,
kterým
zruší
platnost víza k pobytu nad 90
dnů
za účelem
sezónního
zaměstnání, stanoví lhůtu k
vycestování z území a udělí
cizinci výjezdní příkaz; cizinec
je povinen ve stanovené lhůtě z
území vycestovat.

32014L0036
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předpisy, na období, během nichž
nebudou v souvislosti s prací
vykonávanou v uvedeném členském
státě nebo v jejím důsledku taková
pojistná krytí ani odpovídající nároky
na dávky přiznány;
c) doklad o tom, že daný sezónní
pracovník bude mít náležité ubytování
nebo že mu bude náležité ubytování
poskytnuto, a to v souladu s článkem
20.
4. Státní příslušníci třetích zemí, kteří
jsou považováni za hrozbu pro veřejný
pořádek, veřejnou bezpečnost nebo
veřejné zdraví, nesmí být přijímáni.

Čl.

15

9. Článek 9 odst. 2 a odst. 3 písm. b),

§ 42a odst.
1

9c)

(1) Žádost o povolení
k dlouhodobému pobytu za
účelem
společného
soužití
rodiny na území9c) (dále jen
„společné soužití rodiny“) je
oprávněn podat cizinec, který je
a)
manželem
cizince
s povoleným pobytem na
území,
b) nezletilým nebo zletilým
nezaopatřeným
dítětem
cizince s povoleným pobytem
na území nebo takovým
dítětem
manžela
cizince
s povoleným pobytem na
území,
c) nezletilým cizincem, který
byl
cizinci
s povoleným
pobytem na území nebo jeho
manželu
rozhodnutím
příslušného orgánu svěřen do
náhradní rodinné péče nebo
který
byl
cizincem
s povoleným pobytem na
území nebo jeho manželem
osvojen
anebo
jehož
poručníkem nebo manželem
jehož poručníka je cizinec
s povoleným pobytem na
území, pokud se bude péče
o nezletilého
cizince
vykonávat na území,
d) osamělým cizincem starším
65 let nebo bez ohledu na věk
cizincem, který se o sebe
nedokáže
ze
zdravotních
důvodů sám postarat, jde-li o
sloučení rodiny s rodičem
nebo dítětem s povoleným
pobytem na území nebo jde-li
o sloučení rodiny s rodičem
nebo
dítětem,
které
je
azylantem,
e) manželem azylanta, pokud
manželství
vzniklo
před
vstupem azylanta na území;
podmínka
doby
vzniku
manželství neplatí, jde-li o
žádost podanou cizincem,

32003L0086

odst. 9

c) a d) se nepoužije na sezónního
pracovníka, který žádá o zaměstnání u
jiného zaměstnavatele v souladu s
odstavcem 3 tohoto článku, pokud se
tato ustanovení použijí na předchozího
zaměstnavatele.

Čl. 4

1. Členské státy povolí vstup a pobyt
níže uvedených rodinných příslušníků
podle této směrnice a s výhradou
dodržení podmínek uvedených v
kapitole IV, jakož i v článku 16:
a) manžela nebo manželky osoby
usilující o sloučení rodiny;
b) nezletilých dětí osoby usilující o
sloučení rodiny a jejího manžela nebo
jeho
manželky,
včetně
dětí
osvojených, v souladu s rozhodnutím
příslušného orgánu v dotyčném
členském státě nebo rozhodnutím,
které je bez dalšího vykonatelné na
základě
mezinárodních
závazků
dotyčného členského státu, nebo které
musí být uznáno
v souladu
s mezinárodními závazky;
c) nezletilých dětí osoby usilující o
sloučení
rodiny
včetně
dětí
osvojených, pokud má osoba usilující
o sloučení rodiny děti v opatrování a
děti jsou na ní závislé. Členské státy
mohou povolit sloučení s dětmi, které
jsou zároveň v opatrování jiného
opatrovníka, za předpokladu, že druhý
opatrovník k tomu poskytne souhlas;
d) nezletilých dětí manžela nebo
manželky včetně dětí osvojených,
pokud má tento manžel nebo manželka
děti v opatrování a děti jsou na něm
závislé. Členské státy mohou povolit
sloučení s dětmi, které jsou zároveň v
opatrování jiného opatrovníka, za
předpokladu, že druhý opatrovník
k tomu poskytne souhlas.
Nezletilé děti uvedené v tomto článku
musí být pod věkovou hranicí
zletilosti
stanovenou
právem
dotyčného členského státu a musí být
svobodné.
Odchylně od výše uvedeného, pokud
je dítě starší 12 let a přichází nezávisle
na zbytku své rodiny, může členský
stát před vydáním povolení ke vstupu
a pobytu podle této směrnice ověřit,
zda toto dítě splňuje podmínku
integrace stanovenou v jeho právních
předpisech platných ke dni provedení

Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
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který je držitelem povolení
k dlouhodobému pobytu a
pobývá na území po dobu
nejméně 2 let,
f) nezletilým nebo zletilým
nezaopatřeným
dítětem
azylanta
nebo
takovým
dítětem manžela azylanta,
g) nezletilým cizincem, který
byl azylantovi nebo jeho
manželu
rozhodnutím
příslušného orgánu svěřen do
náhradní rodinné péče nebo
který byl azylantem nebo jeho
manželem osvojen anebo
jehož
poručníkem
nebo
manželem jehož poručníka je
azylant, pokud se bude péče o
nezletilého cizince vykonávat
na území, nebo
h) rodičem nezletilého
azylanta; nemá-li tento nezletilý
azylant rodiče, je oprávněn
žádost podat jiný jeho přímý
příbuzný ve vzestupné linii, a
není-li takového příbuzného, je
žádost
oprávněn
podat
poručník nezletilého azylanta.

této směrnice.
2. S výhradou dodržení podmínek
stanovených v kapitole IV mohou
členské státy ve svých vnitrostátních
právních předpisech povolit vstup a
pobyt podle této směrnice těmto
rodinným příslušníkům:
a) nejbližším příbuzným v přímé
vzestupné linii osoby usilující o
sloučení rodiny nebo jejího manžela,
pokud jsou na ní závislí a nepožívají
nezbytnou podporu rodiny v zemi
původu;
b) zletilým svobodným dětem osoby
usilující o sloučení rodiny nebo jejího
manžela nebo její manželky, pokud se
o sebe prokazatelně nedokáží postarat
z důvodu zdravotního stavu.
3. S výhradou dodržení podmínek
stanovených v kapitole IV mohou
členské státy ve svých vnitrostátních
právních předpisech povolit podle této
směrnice vstup a pobyt nesezdaného
partnera, státního příslušníka třetí
země, s nímž osoba usilující o
sloučení rodiny udržuje řádně
doložený stálý dlouhodobý partnerský
vztah, nebo státního příslušníka třetí
země, který je s osobou usilující o
sloučení rodiny spojen registrovaným
partnerstvím v souladu s čl. 5 odst. 2,
jakož i svobodných nezletilých dětí,
včetně dětí osvojených, a svobodných
nezletilých dětí těchto osob, které se o
sebe prokazatelně nedokáží postarat z
důvodu svého zdravotního stavu.
Členské státy mohou rozhodnout, že
pokud jde o sloučení rodiny, na
registrované partnerství se bude
pohlížet stejně jako na manželství.
4. V případě polygamního manželství,
pokud již osoba usilující o sloučení
rodiny má manžela žijícího s ním na
území členského státu, nepovolí
dotyčný členský stát sloučení rodiny
dalšího manžela.
Odchylně od odst. 1 písm. c) mohou
členské státy omezit sloučení rodiny
nezletilých dětí dalšího manžela a
osoby usilující o sloučení rodiny.
5. K zajištění lepší integrace a
zabránění vynuceným sňatkům mohou
členské státy požadovat, aby osoba
usilující o sloučení rodiny a její
manžel nebo jeho manželka dosáhli
minimálního věku, což může být
nejvýše 21 let, dříve než se bude
manžel nebo manželka moci spojit s
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osobou usilující o sloučení rodiny.
6. Odchylně od výše uvedeného
mohou členské státy požadovat, aby
žádosti týkající se sloučení rodiny s
nezletilými dětmi byly podávány do
15 let jejich věku, jak stanoví jejich
právní předpisy platné ke dni
provedení této směrnice. Pokud je
žádost podána později, povolí členské
státy, které rozhodují o použití této
odchylky, vstup a pobyt těchto dětí
z jiného důvodu, než je sloučení
rodiny.
Čl. 9 odst.
2

§ 42a odst.2

(2) Žádost o povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem
společného soužití rodiny je dále
oprávněn podat cizinec, který
před vstupem na území pobýval
na území jiného členského státu
Evropské unie jako rodinný
příslušník držitele povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem
výkonu zaměstnání vyžadujícího
vysokou kvalifikaci32) (dále jen
„modrá karta“) nebo držitele
povolení
k
pobytu
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance vydaného jiným
členským státem Evropské

32014L0066
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2. Členské státy mohou omezit použití
této kapitoly na uprchlíky, jejichž
rodinné vztahy existovaly již před
jejich vstupem.

Čl. 10

1. Článek 4 se použije na definici
rodinných příslušníků, s výjimkou
toho, že odst. 1 třetí pododstavec se
nevztahuje na děti uprchlíků.
2. Členské státy mohou povolit
sloučení rodiny jiných rodinných
příslušníků neuvedených v článku 4,
pokud jsou na uprchlíkovi závislí.
3. Je-li uprchlíkem nezletilé dítě bez
doprovodu, členské státy:
a) povolí vstup a pobyt za účelem
sloučení rodiny jeho nejbližším
příbuzným v přímé vzestupné linii,
aniž se použijí podmínky stanovené v
čl. 4 odst. 2 písm. a);
b) mohou povolit vstup a pobyt za
účelem
sloučení
rodiny
jeho
poručníkovi nebo každému jinému
rodinnému
příslušníkovi,
pokud
uprchlík nemá příbuzné v přímé
vzestupné linii nebo pokud tyto
příbuzné není možno zjistit.

Čl.
19
odst. 1

1. V prvním a druhém členském státě,
jež umožňují osobě převedené v rámci
společnosti pobývat a pracovat na
jejich území v souladu s článkem 22
této směrnice, se použije směrnice
2003/86/ES
s
odchylkami
stanovenými v tomto článku.

unie55). Žádost je cizinec povinen
podat ve lhůtě do 1 měsíce 90
dnů ode dne vstupu na území.
§ 42a odst.
6

(6)
Povolení
k
dlouhodobému
pobytu
za
účelem
společného
soužití
rodiny se cizinci vydá, jestliže
a) jde o cizince podle odstavce 1
písm. a) nebo b) a cizinec, se
kterým má být umožněno
společné soužití rodiny, je
držitelem
povolení
k
dlouhodobému pobytu nebo
povolení k trvalému pobytu a
pobývá na území po dobu
nejméně 15 měsíců; jde-li
o sloučení manželů, současně
musí každý z nich dosáhnout
věku 20 let,
b) jde o cizince podle odstavce 1
písm. a) nebo b) a cizinec, se
kterým má být umožněno
společné soužití rodiny, je
držitelem povolení vydaného
podle § 42g a pobývá na
území po dobu nejméně 6
měsíců,
c) jde o cizince podle odstavce 1
písm. c) až h), nebo
d) cizinec, se kterým má
být umožněno společné soužití
rodiny, je držitelem modré
karty nebo držitelem povolení
vydaného podle § 42k, 42m
nebo 42n.

32003L0086

Čl. 4 odst.
5

Čl. 8

Čl.
12
odst. 2

32009L0050

Čl.
15
odst. 2

Čl.
19
odst. 1, 2 a
3

5. K zajištění lepší integrace a
zabránění vynuceným sňatkům mohou
členské státy požadovat, aby osoba
usilující o sloučení rodiny a její
manžel nebo jeho manželka dosáhli
minimálního věku, což může být
nejvýše 21 let, dříve než se bude
manžel nebo manželka moci spojit s
osobou usilující o sloučení rodiny.
Členské státy mohou vyžadovat, aby
osoba usilující o sloučení rodiny před
spojením se
svými
rodinnými
příslušníky oprávněně pobývala na
jejich území po dobu nepřesahující
dva roky.
Odchylně od výše uvedeného, pokud
právní předpisy členského státu
týkající se sloučení rodiny platné ke
dni přijetí této směrnice berou v úvahu
přijímací kapacitu, může členský stát
stanovit zavedení nejvýše tříleté
čekací lhůty od podání žádosti o
sloučení rodiny do vydání povolení k
pobytu rodinným příslušníkům.
2. Odchylně od článku 8 členské státy
nepožadují po uprchlíkovi, aby
pobýval na jejich území po určitou
dobu před spojením se svými
rodinnými příslušníky.
2. Odchylně od čl. 3 odst. 1 a článku 8
směrnice
2003/86/ES
nezávisí
sloučení rodiny na splnění požadavku
týkajícího
se
odůvodněných
předpokladů, že držitel modré karty
EU získá právo trvalého pobytu a že
pobývá na území po stanovenou
minimální dobu.
1. Pokud se držitel modré karty EU
přestěhuje do druhého členského státu
podle článku 18 a byla-li rodina již
vytvořena v prvním členském státě,
jsou rodinní příslušníci oprávněni
tohoto držitele doprovázet nebo se k
němu připojit.
2. Do jednoho měsíce po vstupu na
území druhého členského státu
předloží, v souladu s vnitrostátními
právními předpisy, dotyční rodinní
příslušníci nebo držitel modré karty
EU, příslušným orgánům druhého
členského státu žádost o povolení k

55)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu
a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti.
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pobytu rodinného příslušníka.
V případě, že platnost povolení k
pobytu
rodinných
příslušníků
vydaného prvním členským státem
skončí během tohoto postupu nebo již
dále
držitele
neopravňuje
k
oprávněnému pobytu na území
druhého členského státu, umožní
členské státy dané osobě zůstat na
jejich území, v případě potřeby
vydáním vnitrostátního povolení k
dočasnému pobytu nebo s ním
srovnatelného povolení umožňujícího
žadateli nadále oprávněně pobývat na
jejich území s držitelem modré karty
EU do doby, než příslušné orgány
druhého členského státu o žádosti
rozhodnou.
6. Pokud rodina nebyla vytvořena již v
prvním státě, použije se článek 15.
32014L0066
Čl.
19
odst. 2

2. Odchylně od čl. 3 odst. 1 a článku 8
směrnice 2003/86/ES sloučení rodiny
v členských státech není závislé na
požadavku, aby držitel povolení
vydaného uvedenými členskými státy
na základě této směrnice měl
přiměřený výhled na získání práva na
trvalý pobyt a pobývat na území po
stanovenou minimální dobu.

§ 42i odst. 3
věty první
a druhá

(3) Žádost o vydání modré
karty
se
podává
na
zastupitelském
úřadu.
Na
území je oprávněn žádost o
vydání modré karty podat
ministerstvu cizinec,
který
pobývá na území jako držitel
modré karty vydané jiným
členským státem Evropské
unie, pokud žádost podá ve
lhůtě do 1 měsíce ode dne
vstupu na území a dále cizinec,
který pobývá na území na
vízum k pobytu nad 90 dnů
nebo
na
povolení
k
dlouhodobému pobytu za jiným
účelem. (…)

32009L0050

Čl.
10
odst. 1

1. Členské státy určí, zda mají být
žádosti o modrou kartu EU podávány
státním příslušníkem třetí země nebo
jeho zaměstnavatelem.

§ 42k až §
42m

§ 42k
Karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance

32014L0066

Čl. 3 písm.
b), e) až
g), i) až k)

b) „převedením v rámci společnosti“
dočasné
převedení
státního
příslušníka třetí země, který pobývá v
době podání žádosti o povolení pro
osobu převedenou v rámci společnosti
mimo území členských států, za
účelem zaměstnání nebo odborné
přípravy z podniku usazeného mimo
území členského státu, k němuž je

(1) Kartou vnitropodnikově
převedeného zaměstnance se
rozumí
povolení
k dlouhodobému
pobytu
opravňující cizince k pobytu na
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území delšímu než 90 dnů
a k výkonu
zaměstnání
na
pozici manažera, specialisty
nebo zaměstnaného stážisty
na základě vnitropodnikového
převedení.

státní příslušník třetí země již před
převedením a v jeho průběhu vázán
pracovní smlouvou, do subjektu
usazeného v tomto členském státě a
patřícího k příslušnému podniku nebo
do stejné skupiny podniků, a
popřípadě
mobilita
mezi
hostitelskými subjekty usazenými v
jednom nebo několika druhých
členských státech;
e) „manažerem“ osoba ve vedoucí
pozici, která především řídí vedení
hostitelského subjektu a na jejíž
činnost obecně dohlíží nebo jíž
vydává pokyny především správní
rada nebo akcionáři podniku nebo
rovnocenný orgán; tato pozice
zahrnuje:
řízení
hostitelského
subjektu nebo odboru či oddělení
hostitelského subjektu, dohled nad
činností
ostatních
zaměstnanců
vykonávajících dohledové, profesní
nebo řídící činnosti a jejich kontrola,
včetně pravomoci doporučit přijetí či
propuštění zaměstnanců nebo jiná
personální opatření;
f) „specialistou“ osoba pracující v
rámci skupiny podniků, jež má
specializované znalosti, které jsou
zásadní pro oblast činnosti, postupy
nebo řízení hostitelského subjektu. Při
hodnocení takových znalostí se
přihlíží
nejen
ke
znalostem
specifickým pro hostitelský subjekt,
ale také k tomu, zda má tato osoba
vysokou úroveň kvalifikace včetně
odpovídajících profesních zkušeností
pro práci nebo činnost, které vyžadují
specifické technické znalosti, včetně
případné příslušnosti k akreditované
profesi;
g) „zaměstnaným stážistou“ osoba s
vysokoškolským vzděláním, která je
převedena do hostitelského subjektu
za účelem rozvoje kariéry nebo
zaškolení v oblasti obchodních
technik nebo metod a je po dobu
převedení placena;
i)„povolením pro osobu převedenou v
rámci
společnosti“
povolení
obsahující zkratku „ICT“ („intracorporate transferee“ – osoba
převedená v rámci společnosti), které
opravňuje držitele k pobytu a práci na
území prvního a případně druhého
členského státu v souladu s touto
směrnicí;
j) „povolením pro dlouhodobou
mobilitu“ povolení obsahující pojem

(2)
Vnitropodnikovým
převedením se pro účely tohoto
zákona
rozumí
dočasné
převedení cizince
a) v obchodní korporaci se
sídlem mimo území členských
států Evropské unie, se kterou
má
během
převedení
uzavřenou pracovní smlouvu,
do jejího odštěpného závodu
se sídlem na území, nebo
b) z obchodní korporace se
sídlem mimo území členských
států Evropské unie, se kterou
má
během
převedení
uzavřenou pracovní smlouvu,
do obchodní korporace se
sídlem na území, jež je vůči
obchodní korporaci se sídlem
mimo území členských států
Evropské unie ovládající nebo
ovládanou osobou56) nebo jsou
obě tyto obchodní korporace
ovládány stejnou ovládající
osobou.
(3) Manažerem se pro účely
tohoto zákona rozumí cizinec
pracující ve vedoucí pozici,
který především řídí obchodní
korporaci nebo odštěpný závod
a na jehož činnost obecně
dohlíží nebo mu vydává pokyny
zejména
statutární
orgán,
nejvyšší orgán nebo kontrolní
orgán; manažer řídí obchodní
korporaci nebo odštěpný závod
nebo jejich část, vykonává
dohled nad dalšími zaměstnanci
vykonávajícími
dohledové,
profesní nebo řídící činnosti
a jejich kontrolu, a to včetně
pravomoci
přijímat
nebo
propouštět zaměstnance nebo
doporučit jejich přijetí nebo
propuštění nebo provedení
jiných personálních opatření.
(4) Specialistou se pro účely
tohoto zákona rozumí cizinec,
který
má
specializované
znalosti, které jsou zásadní pro
oblast činnosti, postupy nebo
řízení obchodní korporace nebo
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odštěpného závodu, a který má
dále
potřebnou
úroveň
dosažené kvalifikace a profesní
zkušenosti, popřípadě je členem
profesního sdružení, stanoví-li
tyto požadavky zvláštní právní
předpis.

„mobile ICT“ („mobile intracorporate transferee“ – mobilní osoba
převedená v rámci společnosti), které
opravňuje držitele povolení pro osobu
převedenou v rámci společnosti k
pobytu a práci na území druhého
členského státu v souladu s touto
směrnicí;
k) „jednotným postupem vyřizování
žádostí“ postup, který na základě
jedné žádosti o povolení pro státního
příslušníka třetí země k pobytu a práci
na území členského státu vede k
rozhodnutí o této žádosti;

(5) Zaměstnaným stážistou
se pro účely tohoto zákona
rozumí cizinec, který má řádně
ukončené
vysokoškolské
vzdělání, je převeden do
obchodní
korporace
nebo
odštěpného závodu se sídlem na
území za účelem rozvoje
kariéry nebo zaškolení v oblasti
obchodních technik a metod a
kterému je po dobu převedení
vyplácena mzda nebo plat.

Čl. 5 odst.
1, odst. 3,
6a8

(6) Žádost o vydání karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance není oprávněn
podat cizinec, jde-li o
a) žadatele o vydání povolení k
dlouhodobému
pobytu
za
účelem vědeckého výzkumu,
b)
cizince,
který
je
zaměstnancem zaměstnavatele
z jiného členského státu
Evropské unie vyslaným k
výkonu
práce
v
rámci
nadnárodního
poskytování
služeb na území34),
c) cizince, který na území pobývá
za účelem podnikání,
d)
cizince,
kterému
bylo
zprostředkováno
zaměstnání
agenturou práce,
e) cizince, který na území pobývá
za účelem studia podle § 64
odst. 1 písm. a) až c), jde-li
o denní studium na střední
škole,
konzervatoři,
vyšší
odborné škole nebo jazykové
škole s právem státní jazykové
zkoušky
nebo
prezenční
studium na vysoké škole, nebo
podle § 64 odst. 1 písm. d) a e),
nebo
f) cizince, který je zaměstnán v
obchodní korporaci se sídlem
ve státě, který je vázán
mezinárodní
smlouvou
sjednanou s Evropskou unií1c),
z níž občanům tohoto státu
vyplývá právo na volný pohyb
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1. Aniž je dotčen čl. 11 odst. 1, státní
příslušník třetí země, který žádá o
přijetí podle podmínek této směrnice,
nebo hostitelský subjekt:
a) předloží doklad o tom, že
hostitelský subjekt a podnik usazený
ve třetí zemi patří do téhož podniku
nebo do téže skupiny podniků;
b) předloží doklad o zaměstnání v
rámci stejného podniku či skupiny
podniků po dobu nejméně tří až
dvanácti měsíců bez přerušení
bezprostředně
předcházející
dni
převedení v rámci společnosti v
případě manažerů a odborníků a po
dobu nejméně tří až šesti měsíců bez
přerušení v případě zaměstnaných
stážistů;
c) předloží pracovní smlouvu a v
nezbytných případech vysílací dopis
od zaměstnavatele obsahující:
i) údaje o době trvání převedení a
místo, kde se nachází hostitelský
subjekt nebo subjektů,
ii) doklady, že státní příslušník třetí
země v hostitelském subjektu nebo
subjektech v příslušném členském
státě přijímá pozici manažera,
specialisty
nebo
zaměstnaného
stážisty,
iii) odměnu, jakož i další podmínky
zaměstnání platné pro dobu převedení
v rámci společnosti,
iv) doklady, že státní příslušník třetí
země bude po skončení převedení v
rámci společnosti moci být převeden
zpět do subjektu patřícího do tohoto
podniku či do této skupiny podniků a
usazených ve třetí zemi;
d)předloží
doklady,
že
státní
příslušník třetí země má profesní
kvalifikaci a zkušenosti, které jsou

rovnocenné takovému právu
občanů Evropské unie, nebo ve
státě, který je vázán Dohodou o
Evropském
hospodářském
prostoru1d).

zapotřebí v hostitelském subjektu,
kam má být převeden na pozici
manažera nebo specialisty, nebo v
případě
zaměstnaného
stážisty
požadované vysokoškolské vzdělání;
e) ve stanovených případech předloží
dokumenty osvědčující, že státní
příslušník
třetí
země
splňuje
podmínky, které pro občany Unie
vyplývají z vnitrostátních právních
předpisů dotčeného členského státu a
upravují regulované povolání, k
němuž se daná žádost vztahuje;
f) předloží platný cestovní doklad
státního příslušníka třetí země, jak
stanoví vnitrostátní právo, a v případě
potřeby i žádost o vízum nebo vízum;
členské státy mohou požadovat, aby
doba platnosti cestovního dokladu
zahrnovala
přinejmenším
dobu
platnosti
povolení
pro
osobu
převedenou v rámci společnosti;
g) aniž jsou dotčeny platné
dvoustranné dohody, předloží doklad
o tom, že má zdravotní pojištění na
všechna rizika, proti nimž jsou běžně
pojištěni státní příslušníci dotyčného
členského státu, nebo o něj požádal,
je-li tak stanoveno vnitrostátními
právními předpisy, na období, během
nichž nebudou v souvislosti s prací
vykonávanou v uvedeném členském
státě nebo v jejím důsledku taková
pojistná krytí ani odpovídající nároky
na dávky přiznány.
3. Členské státy mohou požadovat,
aby žadatel nejpozději v době vydání
povolení pro osobu převedenou v
rámci společnosti sdělil adresu
dotčeného státního příslušníka třetí
země na území daného členského
státu.
6. Vedle dokladů požadovaných
podle odstavce 1 může být od státního
příslušníka třetí země, který žádá o
přijetí jako zaměstnaný stážista,
požadováno předložení dohody o
odborné přípravě související s
přípravou na jeho budoucí pozici v
podniku či ve skupině podniků,
včetně popisu programu odborné
přípravy, z nějž bude zřejmé, že
účelem pobytu je účast stážisty na
odborné
přípravě
pro
účely
profesního rozvoje nebo na odborné
přípravě v oblasti obchodních technik
či metod, jeho doba trvání a
podmínky,
za
kterých
bude
zaměstnaný stážista během programu

(7) Žádost o vydání karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance podává cizinec na
zastupitelském úřadu. Pokud je
cizinec
nebo
obchodní
korporace, v níž nebo do níž má
být
cizinec
převeden,
účastníkem vládou schváleného
programu a umožňují-li tento
způsob
podání
žádosti
podmínky tohoto programu,
může v zastoupení cizince podat
ministerstvu žádost na základě
plné moci tato obchodní
korporace.
(8) Ministerstvo vydá
cizinci kartu vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance,
pokud
a) se jedná o vnitropodnikové
převedení tohoto cizince k
výkonu zaměstnání na pozici
manažera, specialisty nebo
zaměstnaného stážisty,
b)
byl
tento
cizinec
bezprostředně přede dnem
vnitropodnikového převedení
zaměstnán
v obchodní
korporaci se sídlem mimo
území
členských
států
Evropské unie, v níž nebo
z níž má být převeden na
území, a to po dobu nejméně 6
měsíců a
c)
tento
cizinec
má
požadovanou
odbornou
kvalifikaci,
je-li
podle
zvláštního
právního
předpisu35)
vyžadována,
splňuje podmínky pro výkon
regulovaného povolání, jde-li
o takové povolání, a má
vysokoškolské vzdělání, jde-li
o zaměstnaného stážistu.
(9) Ministerstvo žádost o
vydání karty vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
zamítne, jestliže
a) nastal některý z důvodů
uvedených v § 56 odst. 1 písm.
a) až c), e), g) až i) a l) nebo
důvod uvedený v § 56 odst. 2
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písm. a), nebo
b) obchodní korporace nebo
odštěpný závod, do nichž má
být cizinec převeden, byly
založeny pouze za účelem
vnitropodnikového převedení.

pod dohledem.
8. Státní příslušníci třetích zemí, kteří
jsou považováni za hrozbu pro
veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost
nebo veřejné zdraví, nesmí být pro
účely této směrnice přijímáni.

(10) Ministerstvo žádost o
vydání karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance dále
zamítne, jestliže
a) obchodní korporace, v níž
nebo do níž má být cizinec
převeden,
není
osobou
bezdlužnou,
b) obchodní korporaci, v níž
nebo do níž má být cizinec
převeden, byla v období
4 měsíců
předcházejících
podání žádosti pravomocně
uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce, nebo
c)
na
majetek obchodní
korporace, v níž nebo do níž
má být cizinec převeden,
byl prohlášen konkurs,
za podmínky, že důsledky
tohoto
rozhodnutí
budou
přiměřené
důvodu
pro
nevydání
karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance. Při posuzování
přiměřenosti
ministerstvo
přihlíží zejména k dopadům
tohoto
rozhodnutí
do
soukromého a rodinného života
cizince.

Čl. 2 odst.
2

Čl.
11
odst. 1, 2,
5, 6, 7
písm. a)

(11)
Držitel
karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance
je
povinen
ministerstvu oznámit změnu
podmínek, na základě kterých
mu byla karta vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
vydána, ve lhůtě do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
k ní došlo.
§ 42l
Náležitosti žádosti o vydání
karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance
(1) K žádosti o vydání karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance je cizinec povinen
předložit
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2. Tato směrnice se nevztahuje na
státní příslušníky třetích zemí, kteří:
a) žádají o pobyt v členském státě
jako výzkumní pracovníci ve smyslu
směrnice 2005/71/ES za účelem
provedení výzkumného projektu; b)
podle dohod mezi Unií a jejími
členskými státy a třetími zeměmi mají
práva volného pohybu rovnocenná
právům občanů Unie nebo jsou
zaměstnáni podnikem usazeným v
těchto třetích zemích; c) jsou vysláni
v rámci směrnice 96/71/ES; d)
vykonávají samostatnou výdělečnou
činnost;
e)
jsou
přiděleni
zprostředkovatelskými
agenturami,
agenturami
na
zprostředkování
dočasné práce nebo jakýmikoli jinými
podniky
zabývajícími
se
poskytováním
pracovníků
k
provedení práce pod dohledem a
vedením jiného podniku; f) byli
přijati jako studenti denního studia
nebo kteří se v rámci studia účastní
krátkodobé
praktické
odborné
přípravy pod dohledem.
1. Členské státy určí, zda má být
žádost podána státním příslušníkem
třetí
země
nebo
hostitelským
subjektem. Členské státy se rovněž
mohou rozhodnout přijímat žádosti od
obou z nich.
2. Žádost o povolení pro osobu
převedenou v rámci společnosti se
podává v době, kdy státní příslušník
třetí země pobývá mimo území
členského státu, kterého se přijetí
týká.
5. Žadatel je oprávněn podat svou
žádost v rámci jednotného postupu
vyřizování žádostí.
6. Subjekty nebo podniky či skupiny
podniků, které byly pro tyto účely v
souladu s vnitrostátním právem nebo
správními postupy členskými státy
uznány,
mohou
využívat
zjednodušených postupů spojených s
udělením povolení pro osobu
převedenou v rámci společnosti,
povolení pro dlouhodobou mobilitu, s

a) cestovní doklad,
b) náležitost uvedenou v § 31
odst. 1 písm. e) a na požádání
náležitosti uvedené v § 31
odst. 4,
c) doklad o zajištění ubytování
po dobu pobytu na území,
d) vysílací dopis, který obsahuje
1. potvrzení
obchodní
korporace se sídlem mimo
území členských států
Evropské unie, že cizinec
bude převeden podle § 42k
odst.
2
k výkonu
zaměstnání do obchodní
korporace
nebo
odštěpného závodu se
sídlem na území na pozici
manažera, specialisty nebo
zaměstnaného
stážisty
s uvedením doby trvání
vnitropodnikového
převedení a místa výkonu
práce na území,
2. uvedení
pracovních
podmínek, pokud jde o
délku
pracovní
doby,
délku
dovolené
za kalendářní rok a výši
mzdy nebo platu; tyto
podmínky nesmí být horší,
než stanoví zákoník práce,
to platí i pro podmínky
týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci,
pracovních
podmínek
těhotných žen nebo žen
krátce po porodu, rovného
zacházení pro muže a ženy
i ostatní ustanovení o
nediskriminaci, a
3. potvrzení, že cizinec
bude po uplynutí doby
trvání vnitropodnikového
převedení převeden do
obchodní korporace se
sídlem
mimo
území
členských států Evropské
unie,
e) doklad o zaměstnání před
vnitropodnikovým
převedením podle § 42k odst.
8 písm. b),
f) v případě uvedeném v § 42k
odst. 2 písm. a) doklad
prokazující,
že
odštěpný
závod, do něhož je cizinec
převeden,
je
odštěpným

vydáváním povolení pro rodinné
příslušníky osob převedených v rámci
společnosti a s udělováním víz.
Uznání
podléhá
pravidelnému
přezkumu.
7. Zjednodušený postup podle
odstavce 6 zahrnuje alespoň:
a) osvobození žadatele od povinnosti
předložit
některé
z
dokladů
uvedených v článku 5 nebo v čl. 22
odst. 2 písm. a);

Čl. 7 odst.
1 písm. a)
až d), odst.
2 a odst. 3
písm. a) a
b)

Každou změnu během pobytu, která
má dopad na podmínky přijímání
uvedené v článku 5, oznámí žadatel
příslušným
orgánům
dotyčného
členského státu.

Čl. 14

Čl.
odst.
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1. Členské státy zamítnou žádost o
povolení pro osobu převedenou v
rámci společnosti, pokud:
a) není splněn článek 5;
b) předložené dokumenty byly
získány podvodným způsobem nebo
byly padělány či pozměněny;
c)
hlavním
účelem
založení
hostitelského subjektu bylo usnadnění
vstupu osob převedených v rámci
společnosti; d) bylo dosaženo
maximální doby pobytu, jak je
stanovena v čl. 12 odst. 1.
2. Je-li to vhodné, členské státy
žádost zamítnou, pokud byly vůči
zaměstnavateli nebo hostitelskému
subjektu uplatněny sankce podle
vnitrostátního práva za nehlášenou
práci
nebo
neoprávněné
zaměstnávání.
3. Členské státy mohou žádost o
povolení pro osobu převedenou v
rámci společnosti zamítnout, pokud:
a) zaměstnavatel nebo hostitelský
subjekt
nesplnil
své
zákonné
povinnosti týkající se ohledně
sociálního
zabezpečení,
daní,
pracovních práv nebo pracovních
podmínek;
b) zaměstnavatel nebo podnik
hostitelského subjektu je či byl v
likvidaci v souladu s vnitrostátními
právními
předpisy
upravujícími
úpadková řízení nebo nevyvíjí žádnou
hospodářskou činnost;
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1. Ve vztahu ke státním příslušníkům
třetích zemí, kteří jsou držiteli

závodem obchodní korporace,
v níž je cizinec převeden,
g) v případě uvedeném v § 42k
odst. 2 písm. b) doklad
prokazující,
že
obchodní
korporace, v nichž je cizinec
převeden, jsou vůči sobě
ovládající a ovládanou osobou
nebo jsou obě tyto obchodní
korporace ovládány stejnou
ovládající osobou,
h) doklad o splnění podmínky
uvedené v § 42k odst. 8 písm.
c) a
i) jde-li o zaměstnaného
stážistu, dohodu o odborné
přípravě, která obsahuje
1. popis programu odborné
přípravy,
ze
kterého
vyplývá, že se jedná o
odbornou přípravu za
účelem profesního rozvoje
nebo odbornou přípravu v
oblasti obchodních technik
nebo metod s cílem
připravit cizince na jeho
budoucí pozici v obchodní
korporaci, v níž nebo z níž
je cizinec převeden, nebo
v obchodní
korporaci,
která
tuto
obchodní
korporaci ovládá nebo je jí
ovládaná, a
2. dobu trvání odborné
přípravy a podmínky, za
kterých bude zaměstnaný
stážista během odborné
přípravy pod dohledem.

písm. b),
odst.
2
písm. a), c)
a odst. 3

(2) Pokud je cizinec nebo
obchodní korporace, v níž nebo
do níž má být cizinec převeden,
účastníkem vládou schváleného
programu, jehož podmínky
umožňují nahrazení některých
náležitostí
žádosti,
lze
náležitosti uvedené v odstavci 1
nahradit potvrzením vydaným
touto obchodní korporací.
(3) Před vyznačením víza k
pobytu nad 90 dnů za účelem
převzetí karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance je
cizinec
povinen
předložit
doklad o cestovním zdravotním
pojištění,
které
odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j,
a to na dobu pobytu ode dne
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platného
povolení
pro
osobu
převedenou v rámci společnosti
vydaného prvním členským státem a
kteří zamýšlí pobývat v druhém
členském státě a pracovat v jakémkoli
jiném subjektu, který je v tomto
druhém členském státě usazen a patří
do stejného podniku či do stejné
skupiny podniků, po dobu více než 90
dnů na členský stát, může se druhý
členský stát rozhodnout:
b) uplatnit postup stanovený v
odstavcích 2 až 7.
2. Je-li podána žádost o dlouhodobou
mobilitu:
a) druhý členský stát může požadovat,
aby žadatel předložil všechny níže
uvedené dokumenty, nebo některé z
nich, jsou-li vyžadovány druhým
členským státem pro původní žádost:
i) doklady o tom, že hostitelský
subjekt ve druhém členském státě a
podnik usazený ve třetí zemi patří do
téhož podniku nebo do téže skupiny
podniků,
ii) pracovní smlouvu a, je-li to třeba,
dopis o zařazení, jak je stanoveno v
čl. 5 odst. 1 písm. c), iii) ve
stanovených případech dokumenty
osvědčující, že státní příslušník třetí
země splňuje podmínky, které pro
občany
Unie
vyplývají
z
vnitrostátních právních předpisů
dotčeného členského státu a upravují
regulované povolání, k němuž se daná
žádost vztahuje,
iv) platný cestovní doklad, jak je
uvedeno v čl. 5 odst. 1 písm. f),
v) doklad o nemocenském pojištění,
nebo stanoví-li tak vnitrostátní právní
předpisy, doklad o tom, že o něj
požádal, jak je stanoveno v čl. 5 odst.
1 písm. g). Druhý členský stát může
požadovat, aby žadatel nejpozději v
době
vydání
povolení
pro
dlouhodobou mobilitu sdělil adresu
osoby převedené v rámci společnosti
na území druhého členského státu.
c) po osobě převedené v rámci
společnosti se nevyžaduje, aby
opustila území členských států za
účelem
předložení
žádosti,
a
nepodléhá požadavku na vízum;
3. Členské státy mohou žádost o
dlouhodobou mobilitu zamítnout,
pokud:
a) nejsou splněny podmínky uvedené

vstupu na území do doby, než se
na něho bude vztahovat
pojištění
podle
zvláštního
právního předpisu32), a na
požádání doklad o zaplacení
pojistného
uvedeného
na
dokladu
o cestovním
zdravotním
pojištění;
to neplatí,
jde-li
o případy
uvedené v § 180j odst. 4.

v odst. 2 písm. a) tohoto článku nebo
kritéria uvedená v čl. 5 odst. 4, 5 a 8;
b) se uplatní jeden z důvodů
uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) či
d) nebo čl. 7 odst. 2, 3 či 4; nebo
c) v průběhu řízení skončí doba
platnosti
povolení
pro
osobu
převedenou v rámci společnosti.

§ 42m
Karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance
jiného členského státu
Evropské unie
(1) Kartou vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie se rozumí
povolení
k
dlouhodobému
pobytu opravňující cizince,
který je držitelem povolení k
pobytu
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
vydaného
jiným
členským
státem Evropské unie, k pobytu
na území delšímu než 90 dnů
a k výkonu
zaměstnání
na
pozici manažera, specialisty
nebo zaměstnaného stážisty na
základě
vnitropodnikového
převedení.
(2) K žádosti o vydání
karty
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie je cizinec
povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) náležitost uvedenou v § 31
odst. 1 písm. e) a na požádání
náležitosti uvedené v § 31
odst. 4,
c)
povolení
k
pobytu
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance vydané cizinci
jiným
členským
státem
Evropské unie,
d) doklad o zajištění ubytování
po dobu pobytu na území,
e) vysílací dopis obsahující
údaje uvedené v § 42l odst. 1
písm. d),
f) v případě uvedeném v § 42k
odst. 2 písm. a) doklad
prokazující,
že
odštěpný

21

závod, do něhož je cizinec
převeden,
je
odštěpným
závodem obchodní korporace,
z níž je cizinec převeden,
g) v případě uvedeném v § 42k
odst. 2 písm. b) doklad
prokazující,
že
obchodní
korporace, v nichž je cizinec
převeden, jsou vůči sobě
ovládající a ovládanou osobou
nebo jsou obě tyto obchodní
korporace ovládány stejnou
ovládající osobou, a
h) doklad o splnění podmínky
uvedené v odstavci 5 písm. b).
(3) Pokud je cizinec nebo
obchodní korporace, v níž nebo
do níž má být cizinec převeden,
účastníkem vládou schváleného
programu, jehož podmínky
umožňují nahrazení některých
náležitostí
žádosti,
lze
náležitosti uvedené v odstavci 2
písm. d) až h) nahradit
potvrzením vydaným touto
obchodní korporací.
(4) Držitel povolení k
pobytu
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
vydaného
jiným
členským
státem Evropské unie může
podat žádost o vydání karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského
státu
Evropské
unie
na zastupitelském úřadu nebo
ministerstvu v době platnosti
oprávnění
k přechodnému
pobytu na území, a to
nejpozději do 90 dnů ode dne
vstupu na území. Pokud je
cizinec
nebo
obchodní
korporace, v níž nebo do níž má
být
cizinec
převeden,
účastníkem vládou schváleného
programu a umožňují-li tento
způsob
podání
žádosti
podmínky tohoto programu,
může v zastoupení cizince podat
ministerstvu žádost na základě
plné moci tato obchodní
korporace.
(5) Ministerstvo vydá cizinci
kartu
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie, pokud
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a) se jedná o vnitropodnikové
převedení tohoto cizince k
výkonu zaměstnání na pozici
manažera, specialisty nebo
zaměstnaného stážisty,
b)
tento
cizinec
má
požadovanou
odbornou
kvalifikaci, pokud je podle
zvláštního
právního
předpisu35) vyžadována, a
splňuje podmínky pro výkon
regulovaného povolání, jde-li
o takové povolání, a
c) neuplynula doba platnosti
povolení
k pobytu
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance
vydaného
tomuto
cizinci
jiným
členským státem Evropské
unie.
(6) Ministerstvo žádost o
vydání karty vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie zamítne, jestliže
a) nastal některý z důvodů
uvedených v § 56 odst. 1 písm.
a) až c), e), g) až i) a l) nebo
důvod uvedený v § 56 odst. 2
písm. a),
b) obchodní korporace nebo
odštěpný závod, do nichž má
být cizinec převeden, byly
založeny pouze za účelem
vnitropodnikového převedení,
nebo
c) uplynula celková doba
převedení na území členských
států Evropské unie podle
§ 44 odst. 8.
(7) Ministerstvo žádost
o vydání karty vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie dále zamítne,
jestliže
nastal
některých
z důvodů uvedených v § 42k
odst. 10, za podmínky, že
důsledky tohoto rozhodnutí
budou přiměřené důvodu pro
nevydání
karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského
státu Evropské unie. Při
posuzování
přiměřenosti
ministerstvo přihlíží zejména k
dopadům tohoto rozhodnutí do
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soukromého a rodinného života
cizince.
§ 44 odst. 8

§ 44b

(8) Karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance a
karta
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie se vydává na
dobu převedení na území
členských států Evropské unie;
celková doba převedení na
území členských států Evropské
unie však nesmí přesáhnout 3
roky,
jde-li
o
převedení
na pozici
manažera
nebo
specialisty, a 1 rok, jde-li o
převedení
na
pozici
zaměstnaného stážisty.

32014L0066

§ 44b

32014L0066

(1)
Platnost
karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance
a
karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského
státu
Evropské
unie
lze
opakovaně prodloužit na dobu
převedení na území členských
států Evropské unie, nejdéle
však na dobu 3 let, jde-li
o převedení na pozici manažera
nebo specialisty, a nejdéle na
dobu 1 roku, jde-li o převedení
na
pozici
zaměstnaného
stážisty, pokud
a)
se
nadále
jedná
o
vnitropodnikové
převedení
k výkonu
zaměstnání
na
pozici manažera, specialisty
nebo zaměstnaného stážisty,
b)
cizinec
má
nadále
požadovanou
odbornou
kvalifikaci, pokud je podle
zvláštního
právního
předpisu35) vyžadována, a
splňuje podmínky pro výkon
regulovaného povolání, jde-li
o takové povolání, a
c) neuplynula doba platnosti
povolení
k pobytu
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance vydaného cizinci
jiným
členským
státem
Evropské
unie,
jde-li
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Čl. 12

1. Maximální doba převedení osob v
rámci společnosti, po které by měly
opustit území členských států, ledaže
získají povolení k pobytu za jiným
účelem v souladu s právními předpisy
Unie či vnitrostátními právními
předpisy, činí u manažerů a
specialistů tři roky a u zaměstnaných
stážistů jeden rok.

Čl.
13
odst. 2

2. Doba platnosti povolení pro osobu
převedenou v rámci společnosti je
alespoň jeden rok nebo je jí doba
trvání převedení na území dotyčného
členského státu, pokud je tato doba
kratší, a může být prodloužena
maximálně na tři roky u manažerů a
specialistů a na jeden rok u
zaměstnaných stážistů.

Čl. 12

1. Maximální doba převedení osob v
rámci společnosti, po které by měly
opustit území členských států, ledaže
získají povolení k pobytu za jiným
účelem v souladu s právními předpisy
Unie či vnitrostátními právními
předpisy, činí u manažerů a
specialistů tři roky a u zaměstnaných
stážistů jeden rok.

Čl.
13
odst. 2

2. Doba platnosti povolení pro osobu
převedenou v rámci společnosti je
alespoň jeden rok nebo je jí doba
trvání převedení na území dotyčného
členského státu, pokud je tato doba
kratší, a může být prodloužena
maximálně na tři roky u manažerů a
specialistů a na jeden rok u
zaměstnaných stážistů.

Čl.
11
odst. 1, 2,
5, 6, 7
písm. a)

1. Členské státy určí, zda má být
žádost podána státním příslušníkem
třetí
země
nebo
hostitelským
subjektem. Členské státy se rovněž
mohou rozhodnout přijímat žádosti od
obou z nich.
2. Žádost o povolení pro osobu
převedenou v rámci společnosti se
podává v době, kdy státní příslušník
třetí země pobývá mimo území
členského státu, kterého se přijetí
týká.
5. Žadatel je oprávněn podat svou
žádost v rámci jednotného postupu
vyřizování žádostí.
6. Subjekty nebo podniky či skupiny

o prodloužení platnosti karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského
státu Evropské unie.

podniků, které byly pro tyto účely v
souladu s vnitrostátním právem nebo
správními postupy členskými státy
uznány,
mohou
využívat
zjednodušených postupů spojených s
udělením povolení pro osobu
převedenou v rámci společnosti,
povolení pro dlouhodobou mobilitu, s
vydáváním povolení pro rodinné
příslušníky osob převedených v rámci
společnosti a s udělováním víz.
Uznání
podléhá
pravidelnému
přezkumu.
7. Zjednodušený postup podle
odstavce 6 zahrnuje alespoň:
a) osvobození žadatele od povinnosti
předložit
některé
z
dokladů
uvedených v článku 5 nebo v čl. 22
odst. 2 písm. a);

(2) Pokud je cizinec
nebo obchodní korporace, v níž
nebo do níž má být cizinec
převeden, účastníkem vládou
schváleného
programu
a
umožňují-li
tento
způsob
podání
žádosti
podmínky
tohoto
programu,
může
v zastoupení
cizince
podat
ministerstvu žádost na základě
plné moci tato obchodní
korporace.
Na prodloužení
platnosti karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance a
karty
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie se § 44a odst. 13
a 14 a § 55 odst. 1 vztahují
obdobně.

Čl. 5 odst.
1, písm. c),
d), e), f),
odst. 3 a 8

(3) K žádosti je cizinec
povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) fotografie v případě změny
podoby,
c) na požádání náležitosti
uvedené v § 31 odst. 4,
d) doklad o zajištění ubytování
po dobu pobytu na území,
e)
potvrzení
obchodní
korporace, v níž nebo do níž
je cizinec převeden, že údaje
obsažené ve vysílacím dopisu
podle § 42l odst. 1 písm. d)
jsou
nadále
platné,
s uvedením
doby
trvání
vnitropodnikového převedení
a místa výkonu práce na
území,
f) doklad o splnění podmínky
uvedené v odstavci 1 písm. b),
g) potvrzení o prodloužení
dohody o odborné přípravě
podle § 42l odst. 1 písm. i),
s uvedením doby jejího trvání,
jde-li o prodloužení platnosti
karty
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
vydané
zaměstnanému
stážistovi, a
h)
povolení
k
pobytu
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance vydané cizinci
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1. Aniž je dotčen čl. 11 odst. 1, státní
příslušník třetí země, který žádá o
přijetí podle podmínek této směrnice,
nebo hostitelský subjekt:
c) předloží pracovní smlouvu a v
nezbytných případech vysílací dopis
od zaměstnavatele obsahující:
i) údaje o době trvání převedení a
místo, kde se nachází hostitelský
subjekt nebo subjektů,
ii) doklady, že státní příslušník třetí
země v hostitelském subjektu nebo
subjektech v příslušném členském
státě přijímá pozici manažera,
specialisty
nebo
zaměstnaného
stážisty,
iii) odměnu, jakož i další podmínky
zaměstnání platné pro dobu převedení
v rámci společnosti,
iv) doklady, že státní příslušník třetí
země bude po skončení převedení v
rámci společnosti moci být převeden
zpět do subjektu patřícího do tohoto
podniku či do této skupiny podniků a
usazených ve třetí zemi;
d)předloží
doklady,
že
státní
příslušník třetí země má profesní
kvalifikaci a zkušenosti, které jsou
zapotřebí v hostitelském subjektu,
kam má být převeden na pozici
manažera nebo specialisty, nebo v
případě
zaměstnaného
stážisty
požadované vysokoškolské vzdělání;
e) ve stanovených případech předloží
dokumenty osvědčující, že státní
příslušník
třetí
země
splňuje
podmínky, které pro občany Unie
vyplývají z vnitrostátních právních

jiným
členským
státem
Evropské unie, jde-li o
prodloužení platnosti karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského
státu Evropské unie.

předpisů dotčeného členského státu a
upravují regulované povolání, k
němuž se daná žádost vztahuje;
f) předloží platný cestovní doklad
státního příslušníka třetí země, jak
stanoví vnitrostátní právo, a v případě
potřeby i žádost o vízum nebo vízum;
členské státy mohou požadovat, aby
doba platnosti cestovního dokladu
zahrnovala
přinejmenším
dobu
platnosti
povolení
pro
osobu
převedenou v rámci společnosti;
3. Členské státy mohou požadovat,
aby žadatel nejpozději v době vydání
povolení pro osobu převedenou v
rámci společnosti sdělil adresu
dotčeného státního příslušníka třetí
země na území daného členského
státu.
8. Státní příslušníci třetích zemí, kteří
jsou považováni za hrozbu pro
veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost
nebo veřejné zdraví, nesmí být pro
účely této směrnice přijímáni.

(4) Pokud je cizinec nebo
obchodní korporace, v níž nebo
do níž je cizinec převeden,
účastníkem vládou schváleného
programu, jehož podmínky
umožňují nahrazení některých
náležitostí
žádosti,
lze
náležitosti uvedené v odstavci 3
písm. d) až h) nahradit
potvrzením vydaným touto
obchodní korporací.
(5) Ministerstvo platnost
karty
vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo
karty
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie neprodlouží, je-li
důvod pro zahájení řízení o
zrušení její platnosti podle §
46g odst. 1 nebo jestliže byla
dosažena
celková
doba
převedení na území členských
států Evropské unie podle § 44
odst. 8.

Čl. 8 odst.
3 až 5

(6)
Ministerstvo
dále
platnost karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo
karty
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie neprodlouží, je-li
důvod pro zahájení řízení o
zrušení její platnosti podle §
46g odst. 2, za podmínky, že
důsledky tohoto rozhodnutí
budou
přiměřené
důvodu
pro neprodloužení platnosti této
karty.
Při
posuzování
přiměřenosti
ministerstvo
přihlíží zejména k dopadům
tohoto
rozhodnutí
do
soukromého a rodinného života
cizince.

26

3. Členské státy odmítnou prodloužit
platnost
povolení
pro
osobu
převedenou v rámci společnosti,
pokud:
a) povolení bylo získáno podvodným
způsobem nebo bylo paděláno či
pozměněno;
b) osoba převedená v rámci
společnosti v dotyčném členském
státě pobývá za jiným účelem, než
pro který jí byl povolen pobyt;
c)
hlavním
účelem
zřízení
hostitelského subjektu bylo usnadnění
vstupu osob převedených v rámci
společnosti;
d) bylo dosaženo maximální doby
pobytu, jak je stanovena v čl. 12 odst.
1.
4. Je-li to vhodné, členské státy
odmítnou
prodloužit
platnost
povolení pro osobu převedenou v
rámci společnosti, pokud byly vůči
zaměstnavateli nebo hostitelskému
subjektu uplatněny sankce podle
vnitrostátního práva za nehlášenou
práci
nebo
neoprávněné
zaměstnávání.
5. Členské státy mohou odejmout
povolení pro osobu převedenou v
rámci společnosti nebo odmítnout
prodloužení jeho platnosti, pokud:
a) není splněn článek 5 nebo již

nadále nemůže být plněn;
b) zaměstnavatel nebo hostitelský
subjekt
nesplnil
své
zákonné
povinnosti týkající se sociálního
zabezpečení, daní, pracovních práv
nebo pracovních podmínek;
c) podnik zaměstnavatele nebo
hostitelského subjektu je či byl v
likvidaci v souladu s vnitrostátními
právními
předpisy
upravujícími
úpadková řízení nebo pokud nevyvíjí
žádnou hospodářskou činnost;
d) osoba převedená v rámci
společnosti nesplňuje pravidla pro
mobilitu stanovená v článcích 21 a
22.
§ 45 odst. 2
až 4

(2) Cizinec s povoleným
dlouhodobým pobytem za účelem
společného soužití rodiny, který
vstoupil na území za účelem
společného soužití rodiny podle
§ 42a a je držitelem povolení
k dlouhodobému pobytu za
tímto účelem, je oprávněn po 3
letech pobytu na území nebo po
dosažení věku 18 let požádat
ministerstvo o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za jiným
účelem.

32003L0086

(3) Cizinec s povoleným
dlouhodobým pobytem za účelem
společného soužití rodiny, který,
který vstoupil na území za
účelem
společného
soužití
rodiny podle § 42a, je držitelem
povolení
k dlouhodobému
pobytu za tímto účelem a je
pozůstalou osobou po nositeli
oprávnění ke sloučení rodiny, je
oprávněn požádat ministerstvo o
vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za jiným účelem, jestliže
a) ke dni úmrtí nositele oprávnění
ke sloučení rodiny pobýval na
území nepřetržitě po dobu
nejméně 2 let; podmínka
nepřetržitého pobytu neplatí,
pokud cizinec v důsledku
uzavření sňatku s nositelem
oprávnění ke sloučení rodiny
pozbyl státní občanství České
republiky, nebo
b) k úmrtí nositele oprávnění ke
sloučení rodiny došlo v
důsledku pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání.
(4) Cizinec s povoleným
dlouhodobým pobytem za účelem
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Čl.
15
odst. 1 až 3

1. Nejpozději po pěti letech pobytu a
za předpokladu, že rodinnému
příslušníkovi nebylo uděleno povolení
k pobytu z jiných důvodů, než je
sloučení rodiny, mají manžel nebo
nesezdaný partner a dítě, které dosáhlo
plnoletosti, právo na samostatné
povolení k pobytu, nezávislé na
povolení k pobytu osoby usilující o
sloučení rodiny, na základě podání
žádosti, pokud se vyžaduje.
Členské státy mohou omezit udělení
povolení k pobytu uvedené v prvním
pododstavci
manželovi
nebo
nesezdanému partnerovi v případech
rozpadu rodinného vztahu.
2. Členské státy mohou vydat
samostatné povolení k pobytu zletilým
dětem a příbuzným v přímé vzestupné
linii, na které se vztahuje čl. 4 odst. 2.
3. V případě ovdovění, rozvodu,
rozluky nebo úmrtí nejbližších
příbuzných v přímé vzestupné nebo
sestupné linii může být samostatné
povolení k pobytu vydáno na základě
žádosti, pokud se vyžaduje, osobám,
které na území vstoupily z důvodu
sloučení rodiny. Členské státy stanoví
předpisy
zajišťující
udělení
samostatného povolení k pobytu v
případě obzvláště obtížných okolností.

společného soužití rodiny, který
vstoupil na území za účelem
společného soužití rodiny podle
§ 42a a je držitelem povolení
k dlouhodobému pobytu za
tímto účelem, je oprávněn
požádat o vydání povolení k
dlouhodobému pobytu za jiným
účelem v případě rozvodu s
nositelem oprávnění ke sloučení
rodiny, pobýval-li ke dni rozvodu
na území nepřetržitě po dobu
nejméně 2 let a manželství trvalo
nejméně
5
let;
podmínka
nepřetržitého pobytu a doby
trvání manželství neplatí, pokud
tento cizinec v důsledku uzavření
sňatku s nositelem oprávnění ke
sloučení rodiny pozbyl státní
občanství České republiky.

§
46a
odstavec 2
písm.
j)
a odstavec 3

(2) Ministerstvo dále zruší
platnost
povolení
k
dlouhodobému pobytu za účelem
společného soužití rodiny, jestliže
…
j) nositel oprávnění ke sloučení
rodiny požádal o zrušení
platnosti
povolení
k dlouhodobému pobytu nebo
mu byla platnost tohoto
povolení zrušena, nebyla
prodloužena nebo skončila,
anebo nositel oprávnění ke
sloučení
rodiny
požádal
o zrušení platnosti povolení
k trvalému pobytu nebo mu
byla platnost tohoto povolení
zrušena, nebo…
za podmínky, že důsledky tohoto
rozhodnutí budou přiměřené
důvodu pro zrušení platnosti. Při
posuzování
přiměřenosti
ministerstvo přihlíží zejména k
dopadům
tohoto
rozhodnutí
do soukromého
a
rodinného
života cizince.

32033L0086

Čl.
15
odst. 3

Čl.
16
odst. 3

(3) Ministerstvo platnost
povolení
k
dlouhodobému
pobytu za účelem společného
soužití
rodiny
z důvodů
uvedených v odstavci 2 písm.
h), j) a k) nezruší, jestliže je to
opodstatněno
obzvláště
obtížnými okolnostmi, zejména
pokud se cizinec stal obětí
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3. V případě ovdovění, rozvodu,
rozluky nebo úmrtí nejbližších
příbuzných v přímé vzestupné nebo
sestupné linii může být samostatné
povolení k pobytu vydáno na základě
žádosti, pokud se vyžaduje, osobám,
které na území vstoupily z důvodu
sloučení rodiny. Členské státy stanoví
předpisy
zajišťující
udělení
samostatného povolení k pobytu v
případě obzvláště obtížných okolností.
3. Členské státy mohou odejmout
povolení
k
pobytu
rodinnému
příslušníkovi
nebo
zamítnout
prodloužení jeho doby platnosti,
pokud pobyt osoby usilující o sloučení
rodiny končí a rodinný příslušník ještě
nepožívá samostatného práva k pobytu
podle článku 15.

domácího násilí.
§ 46f odst.
1 písm. j)

(1)
Ministerstvo
zruší
platnost modré karty, jestliže
…
j) její držitel byl pravomocně
odsouzen
za
spáchání
úmyslného trestného činu.

32009L0050

Čl. 9 odst.
3 písm. a)

3. Členské státy mohou odejmout
modrou kartu EU, která byla vydána
podle této směrnice, nebo odmítnout
prodloužit její platnost v těchto
případech:
a) z důvodu veřejného pořádku,
veřejné bezpečnosti nebo veřejného
zdraví;

§ 46f odst.
2 písm. d)

(2) Ministerstvo dále zruší
platnost modré karty, jestliže
……
d) její držitel by mohl při
dalším pobytu na území
ohrozit veřejné zdraví tím, že
trpí nemocí uvedenou v
požadavcích opatření před
zavlečením
infekčního
onemocnění,

32009L0050

Čl. 9 odst.
3 písm. a)

3. Členské státy mohou odejmout
modrou kartu EU, která byla vydána
podle této směrnice, nebo odmítnout
prodloužit její platnost v těchto
případech:
a) z důvodu veřejného pořádku,
veřejné bezpečnosti nebo veřejného
zdraví;

32014L0066

Čl. 8 odst.
1, 2 a 5

1. Členské státy odejmou povolení
pro osobu převedenou v rámci
společnosti, pokud:
a) povolení bylo získáno podvodným
způsobem nebo bylo paděláno či
pozměněno;
b) osoba převedená v rámci
společnosti v dotyčném členském
státě pobývá za jiným účelem, než
pro který jí byl povolen pobyt;
c)
hlavním
účelem
založení
hostitelského subjektu bylo usnadnění
vstupu osob převedených v rámci
společnosti.
2. Je-li to vhodné, členské státy
odejmou
povolení
pro
osobu
převedenou v rámci společnosti,
pokud byly vůči zaměstnavateli nebo
hostitelskému subjektu uplatněny
sankce podle vnitrostátního práva za
nehlášenou práci nebo neoprávněné
zaměstnávání.
5. Členské státy mohou odejmout

za podmínky, že důsledky tohoto
rozhodnutí budou přiměřené
důvodu pro zrušení platnosti
modré karty. Při posuzování
přiměřenosti ministerstvo přihlíží
zejména k dopadům tohoto
rozhodnutí do soukromého a
rodinného života držitele modré
karty.
§ 46g

§ 46g
Zrušení platnosti karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského
státu Evropské unie
(1)
Ministerstvo
zruší
platnost karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo
karty
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie, jestliže
a) její držitel o zrušení platnosti
požádá,
b)
náležitosti
předložené
k žádosti o její vydání nebo
prodloužení její platnosti jsou
padělané anebo pozměněné
nebo údaje podstatné pro
posouzení žádosti v nich
uvedené
neodpovídají
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skutečnosti,
c) její držitel neplní účel, pro
který mu byla karta vydána,
nebo
d) obchodní korporace nebo
odštěpný závod, do nichž je
cizinec
převeden,
byly
založeny pouze za účelem
vnitropodnikového převedení.
(2) Ministerstvo dále zruší
platnost karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo
karty
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie, jestliže
a) není splněna některá z
podmínek pro její vydání,
b) její držitel nemá na území
zajištěno ubytování,
c) její držitel byl pravomocně
odsouzen
za
spáchání
úmyslného trestného činu,
d) jiný stát Evropské unie nebo
smluvní
stát
uplatňující
společný postup ve věci
vyhošťování
rozhodl
o
vyhoštění jejího držitele ze
svého území9a) z důvodu jeho
odsouzení k trestu odnětí
svobody v délce nejméně 1
rok anebo pro důvodné
podezření,
že
spáchal
závažnou trestnou činnost
nebo
takovou
činnost
připravuje
na
území
některého státu Evropské
unie nebo smluvního státu
uplatňujícího společný postup
ve věci vyhošťování,
e) je důvodné nebezpečí, že by
její držitel mohl při dalším
pobytu na území závažným
způsobem narušit veřejný
pořádek
nebo
ohrozit
bezpečnost státu,
f) její držitel by mohl při dalším
pobytu na území ohrozit
veřejné zdraví tím, že trpí
nemocí
uvedenou
v
požadavcích opatření před
zavlečením
infekčního
onemocnění,
g) obchodní korporace, v níž
nebo do níž je její držitel
převeden, přestane být osobou
bezdlužnou,

povolení pro osobu převedenou v
rámci společnosti nebo odmítnout
prodloužení jeho platnosti, pokud: a)
není splněn článek 5 nebo již nadále
nemůže být plněn;
b) zaměstnavatel nebo hostitelský
subjekt
nesplnil
své
zákonné
povinnosti týkající se sociálního
zabezpečení, daní, pracovních práv
nebo pracovních podmínek;
c) podnik zaměstnavatele nebo
hostitelského subjektu je či byl v
likvidaci v souladu s vnitrostátními
právními
předpisy
upravujícími
úpadková řízení nebo pokud nevyvíjí
žádnou hospodářskou činnost; d)
osoba převedená v rámci společnosti
nesplňuje pravidla pro mobilitu
stanovená v článcích 21 a 22.
Čl.
15
odst. 3

Čl. 3 odst.
1 písm. a)
32001L0040
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3. Důvody pro rozhodnutí, kterým se
žádost prohlašuje za nepřípustnou
nebo zamítá, nebo kterým se zamítá
žádost o prodloužení tohoto povolení,
se písemně sdělí žadateli. Důvody pro
rozhodnutí, kterým se odnímá
povolení pro osobu převedenou v
rámci společnosti, jsou písemně
sděleny jak osobě převedené v rámci
společnosti,
tak
hostitelskému
subjektu.
1. Vyhoštění podle článku 1 zahrnuje
tyto případy:
a) státní příslušník třetí země je
předmětem rozhodnutí o vyhoštění
založeném na závažné a skutečné
hrozbě veřejnému pořádku nebo
ochraně a bezpečnosti státu, učiněného
v těchto případech:
— státního příslušník třetí země byl
odsouzen
vydávajícím
členským
státem za trestný čin, za který lze
udělit trest odnětí svobody v délce
nejméně jednoho roku,
— existence důvodného podezření, že
státní příslušník třetí země spáchal
závažné trestné činy, nebo existence
konkrétních důkazů, že zamýšlí
spáchat tyto činy na území
některého členského státu.
Aniž je dotčen čl. 25 odst. 2
Schengenské úmluvy, pokud má daná
osoba povolení k pobytu vydané
provádějícím členským státem nebo
jiným členským státem, konzultuje
provádějící členský stát vydávající

h) obchodní korporaci, v níž
nebo do níž je její držitel
převeden, byla po vydání
karty pravomocně uložena
pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce, nebo
i)
na
majetek
obchodní
korporace, v níž nebo do níž
je její držitel převeden,
byl prohlášen konkurs,
za podmínky, že důsledky
tohoto
rozhodnutí
budou
přiměřené důvodu pro zrušení
její platnosti. Při posuzování
přiměřenosti
ministerstvo
přihlíží zejména k dopadům
tohoto
rozhodnutí
do
soukromého a rodinného života
cizince.

členský stát a státem, který vydal toto
povolení. Existence rozhodnutí o
vyhoštění přijatého podle tohoto
písmene umožňuje zrušit povolení k
pobytu, pokud to dovolují vnitrostátní
předpisy státu, který povolení vydal;

(3)
Ministerstvo
v
rozhodnutí,
kterým
zruší
platnost karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo
karty
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie, stanoví lhůtu k
vycestování z území a cizinci
udělí výjezdní příkaz; cizinec je
povinen ve stanovené lhůtě z
území vycestovat.
(4) Ministerstvo vyrozumí o
vydání rozhodnutí o zrušení
platnosti karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo
karty
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie a o důvodech
tohoto rozhodnutí obchodní
korporaci, v níž nebo do níž je
cizinec převeden.

§ 47 odst. 9

(9)
Modrá
karta
vydaná jiným členským státem
Evropské unie se na území
považuje za platnou do doby
nabytí právní moci rozhodnutí
o vydání modré karty, pokud v
době platnosti modré karty
vydané jiným členským státem
Evropské unie cizinec požádal o
vydání modré karty a o jejím
vydání nebylo rozhodnuto v
době platnosti modré karty
vydané jiným členským státem
Evropské unie. Povolení k

32014L0066

Čl.
15
odst. 6

Čl.

31

22

6. Pokud platnost povolení pro osobu
převedenou v rámci společnosti
uplyne během řízení o prodloužení,
umožní členské státy osobě převedené
v rámci společnosti nadále pobývat na
jejich území do doby, než příslušné
orgány
o
žádosti
rozhodnou.
Vyžaduje-li to vnitrostátní právo,
mohou v takovém případě vydat
vnitrostátní povolení k dočasnému
pobytu nebo rovnocenné povolení.
7.

Pokud

členský

stát

přijímá

pobytu
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
vydané jiným členským státem
Evropské unie se na území
považuje za platné do doby
nabytí právní moci rozhodnutí
o vydání karty vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie, pokud v době
platnosti povolení k pobytu
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance vydaného jiným
členským státem Evropské unie
cizinec požádal o vydání karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského
státu Evropské unie a o jejím
vydání nebylo rozhodnuto v
době platnosti povolení k
pobytu
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
vydaného
jiným
členským
státem Evropské unie.
§ 56 odst. 3

(3) Vízum k pobytu nad 90
dnů za účelem sezónního
zaměstnání ministerstvo cizinci
neudělí, jestliže nastal některý
důvodů uvedených v odstavci 1
písm. a) až c), e), g) až i) a l)
nebo důvod uvedený v odstavci
2 písm. a), a dále jestliže cizinec
k žádosti o udělení víza k
pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání uvedl
pouze číslo jednací žádosti o
vydání povolení k zaměstnání a
Úřad práce České republiky
toto povolení nevydal.

32014L0036
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odst. 7

rozhodnutí o žádosti o dlouhodobou
mobilitu, použijí se v přiměřeném
rozsahu článek 8, čl. 15 odst. 2 až 6 a
článek 16.

Čl. 8 odst.
1

1. Členské státy zamítnou žádost o
povolení za účelem sezónní práce,
pokud:
a) nejsou splněny články 5 nebo 6
nebo
b) dokumenty předložené pro účely
článků 5 a 6 byly získány podvodným
způsobem
či
padělány
nebo
pozměněny.

Čl. 8 odst.
5

5. Aniž je dotčen odstavec 1, zohlední
každé rozhodnutí o zamítnutí žádosti
konkrétní okolnosti daného případu,
včetně zájmů sezónního pracovníka,
za dodržení zásady proporcionality.

Čl. 6 odst.
1

1. K žádostem o přijetí do členského
státu za podmínek stanovených touto
směrnicí k pobytu přesahujícímu 90
dní se přiloží:
a) platná pracovní smlouva nebo,
pokud tak stanoví vnitrostátní právní
nebo správní předpisy či praxe,
závazná pracovní nabídka pracovat
jako sezónní pracovník v dotčeném
členském státě u zaměstnavatele
usazeného v uvedeném členském státě,
v níž je uvedeno:
i) místo výkonu a druh práce,
ii) délka zaměstnání,
iii) odměna
iv) délka pracovní doby za týden nebo

za měsíc,
v) rozsah placené dovolené,
vi) případně další související pracovní
podmínky a
vii) pokud možno datum zahájení
zaměstnání;
b) doklad o tom, že sezónní pracovník
má zdravotní pojištění na všechna
rizika, proti nimž jsou běžně pojištěni
státní příslušníci dotčeného členského
státu, nebo o něj požádal, je-li tak
stanoveno vnitrostátními právními
předpisy, na období, během nichž
nebudou v souvislosti s prací
vykonávanou v uvedeném členském
státě nebo v jejím důsledku taková
pojistná krytí ani odpovídající nároky
na dávky přiznány;
c) doklad o tom, že daný sezónní
pracovník bude mít náležité ubytování
nebo že mu bude náležité ubytování
poskytnuto, a to v souladu s článkem
20.
Čl. 6 odst.
4

Čl. 6 odst.
5

4. Státní příslušníci třetích zemí, kteří
jsou považováni za hrozbu pro veřejný
pořádek, veřejnou bezpečnost nebo
veřejné zdraví, nesmí být přijímáni.
5. Při posuzování žádosti o povolení
podle čl. 12 odst. 2 členské státy
prověří, že státní příslušník třetí země
nepředstavuje riziko nedovoleného
přistěhovalectví a že zamýšlí opustit
území členských států nejpozději v
den skončení platnosti povolení.

§ 58 odst. 4

(4) V případě víza k pobytu
nad 90 dnů za účelem sezónního
zaměstnání se vyznačí v oddílu
„poznámky“ ve vízovém štítku
záznam „SEASONAL WORK“.

32014L0036

Čl.
12
odst. 5

5. V případě dlouhodobých víz
členské státy na vízovém štítku v poli
"poznámky" uvedou, že vízum je
vydáváno za účelem sezónní práce v
souladu s 12. bodem přílohy nařízení
Rady (ES) č. 1683/95.

§ 68 odst. 1

(1) Povolení k trvalému
pobytu se na žádost vydá cizinci
po 5 letech nepřetržitého pobytu
na území, který ke dni podání
žádosti pobývá na území
nepřetržitě po dobu nejméně 5
let.

32003L0109

Čl. 4 odst.
1

Délka pobytu
1. Členské státy přiznávají právní
postavení dlouhodobě pobývajícího
rezidenta státním příslušníkům třetích
zemí, kteří bezprostředně před
podáním příslušné žádosti pobývali
oprávněně a nepřetržitě na jejich
území po dobu pěti let.

§ 68 odst. 3
písm. b), d)
až f)

(3) Do doby pobytu podle
odstavce 1 se nezapočítává doba
……
b) pobytu cizince na území za
účelem zaměstnání závislého na
střídání ročního období nebo
vypomáhal, pokud účelem

32003L0109

Čl. 3 odst.
2 písm. e)

2. Tato směrnice se nevztahuje na
státní příslušníky třetích zemí,
……….
e) kteří pobývají v členském státě
výhradně po přechodnou dobu, např.
jako au pair nebo sezónní pracovník
nebo
jako
pracovníci
vyslaní
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pobytu
na
území
byla
výpomoc s domácími pracemi
za stravu, ubytování a kapesné
určené k uspokojování jeho
základních
sociálních,
kulturních nebo vzdělávacích
potřeb (au pair),
……
d) pobytu na území na vízum k
pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání,
e) pobytu na území na vízum k
pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu na území; to
neplatí,
pokud
cizinec
následně na území pobýval na
povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem strpění
pobytu vydané podle § 43, a
f) pobytu na základě oprávnění
k pobytu podle § 47 odst. 4,
6, 8, 9 nebo 10 anebo podle
§ 60 odst. 4; to neplatí,
pokud na základě žádosti
zakládající oprávnění k
pobytu podle § 47 odst. 4
nebo 6 nebo podle § 60
odst. 4 bylo povolení k
dlouhodobému
pobytu
vydáno
nebo
byla
prodloužena jeho platnost
nebo byla prodloužena
platnost dlouhodobého víza
a doba pobytu na území na
toto vízum.
§ 69 odst. 5

§ 75 odst. 2
písm. f) až

poskytovatelem služeb za účelem
přeshraničního poskytování služeb
nebo jako přeshraniční poskytovatelé
služeb nebo tehdy, byla-li jejich
povolení k pobytu formálně omezena;

(5) Žádost o povolení k
trvalému pobytu podle § 68
odst.
1
podává
cizinec
ministerstvu, pokud na území
pobývá nepřetržitě 5 let a
v době podání žádosti pobývá
na území
a) na povolení k dlouhodobému
pobytu,
b)
na
základě
dokladu
vydaného k pobytu na území
podle zvláštního právního
předpisu2), 3a), nebo
c) během lhůty k vycestování
stanovené z důvodu ukončení
přechodného
pobytu
rodinného příslušníka občana
Evropské
unie
uvedené
v § 87f odst. 5.

32003L0109

(2) Ministerstvo žádost o
vydání
povolení
k trvalému

32003L0109

Čl. 4 odst.
2

2. Do výpočtu doby uvedené v
odstavci 1 se nezapočítávají doby
pobytu z důvodů uvedených v čl. 3
odst. 2 písm. e) a f).

Čl 3 odst.
1

1. Tato směrnice se vztahuje na státní
příslušníky třetích zemí oprávněně
pobývající na území členského státu.

Čl 3 odst.
2 písm. a)
a e)

2. Tato směrnice se nevztahuje na státní
příslušníky třetích zemí,
a) kteří pobývají na území členského státu
za účelem studia nebo odborného
vzdělávání;
e) kteří pobývají v členském státě
výhradně po přechodnou dobu, např. jako
au pair nebo sezónní pracovník nebo jako
pracovníci vyslaní poskytovatelem služeb
za účelem přeshraničního poskytování
služeb
nebo
jako
přeshraniční
poskytovatelé služeb nebo tehdy, byla-li
jejich povolení k pobytu formálně
omezena;
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Čl. 6 odst.
1

1. Členské státy mohou zamítnout
přiznání
právního
postavení

h)

§ 83 odst. 1
písm. a)

pobytu dále zamítne, jestliže
f) je důvodné nebezpečí, že by
cizinec
mohl
ohrozit
bezpečnost
státu
nebo
závažným způsobem narušit
veřejný pořádek, nebo
g) cizinec závažným způsobem
narušil veřejný pořádek nebo
ohrozil bezpečnost jiného
členského státu Evropské
unie,
f) cizinec v době platnosti
posledního
povolení
k
dlouhodobému
pobytu
bezprostředně
předcházejícího
podání
žádosti o vydání povolení k
trvalému pobytu podle § 68
neplnil na území účel, pro
který
mu
povolení
k
dlouhodobému pobytu bylo
vydáno; to neplatí, pokud
cizinec prokáže, že se jednalo
o neplnění účelu ze závažných
důvodů po přechodnou dobu,
g) cizinec ohrozil bezpečnost
státu
nebo
závažným
způsobem narušil veřejný
pořádek nebo je důvodné
nebezpečí, že by cizinec mohl
ohrozit bezpečnost státu nebo
závažným způsobem narušit
veřejný pořádek, nebo
h) cizinec ohrozil bezpečnost
jiného
členského
státu
Evropské unie nebo závažným
způsobem
narušil
jeho
veřejný pořádek,
za podmínky, že toto rozhodnutí
bude přiměřené z hlediska jeho
zásahu do soukromého nebo
rodinného života cizince.
(1) Ministerstvo v rozhodnutí o
povolení k trvalému pobytu
přizná cizinci právní postavení
dlouhodobě
pobývajícího
rezidenta
v
Evropském
společenství na území7c) (dále jen
"rezident na území"), jestliže
cizinec
a) splnil ke dni podání žádosti
podmínku 5 let nepřetržitého
pobytu na území (§ 68),
b) nenarušil závažným způsobem
veřejný pořádek nebo neohrozil
bezpečnost státu nebo jiného
členského státu Evropské unie a

dlouhodobě pobývajícího rezidenta z
důvodu veřejného pořádku nebo
veřejné bezpečnosti.
Při přijímání takového rozhodnutí
členský stát posoudí závažnost nebo
druh protiprávního jednání proti
veřejnému pořádku nebo veřejné
bezpečnosti nebo nebezpečí, které od
také osoby hrozí, s přiměřeným
ohledem na délku pobytu a vazby na
zemi pobytu.

32003L0109
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Čl. 4 odst.
3

3. Období nepřítomnosti na území
dotyčného členského státu nepřerušují
běh doby uvedené v odstavci 1 a
budou zahrnuta do jejího výpočtu,
nedosahuje-li délka uvedených období
nepřítomnosti šesti po sobě jdoucích
měsíců a nepřekračuje-li úhrnem délku
deseti měsíců v rámci doby uvedené v
odstavci 1.

Čl. 4 odst.
1

Délka pobytu
1. Členské státy přiznávají právní
postavení dlouhodobě pobývajícího
rezidenta státním příslušníkům třetích
zemí, kteří bezprostředně před
podáním příslušné žádosti pobývali
oprávněně a nepřetržitě na jejich
území po dobu pěti let.

Čl. 7 odst.
3

3. Jsou-li podmínky stanovené články
4 a 5 splněny a příslušná osoba
nepředstavuje ohrožení ve smyslu
článku 6, přizná dotčený členský stát
státnímu příslušníkovi třetí země
právní
postavení
dlouhodobě

c) prokázal zajištění prostředků k
trvalému pobytu na území podle §
71.
§ 87b

§ 87b
Přechodný pobyt rodinného
příslušníka občana Evropské
unie

pobývajícího rezidenta.

32004L0038

(1)
Rodinný
příslušník
občana Evropské unie, který
sám není občanem Evropské
unie a doprovází občana
Evropské unie na území nebo
následuje občana Evropské
unie, který na území pobývá, je
povinen požádat ministerstvo o
vydání povolení k přechodnému
pobytu, pokud hodlá na území
pobývat přechodně po dobu
delší než 3 měsíce13).
(2) O vydání povolení k
přechodnému
pobytu
je
rodinný
příslušník občana
Evropské
unie
uvedený
v odstavci 1 povinen požádat
ministerstvo ve lhůtě do 3
měsíců ode dne vstupu na
území. Cizinec, který se stane
rodinným příslušníkem občana
Evropské unie v průběhu
pobytu na území, je povinen
požádat o vydání povolení
k přechodnému pobytu ve lhůtě
do 3 měsíců ode dne, kdy se stal
rodinným příslušníkem občana
Evropské unie, a cizinec s jiným
oprávněním k pobytu, do 3
měsíců ode dne uplynutí
platnosti tohoto oprávnění.
(3) K žádosti o vydání
povolení
k přechodnému
pobytu je žadatel povinen
předložit
a) náležitosti uvedené v § 87a
odst. 2 písm. a), c), d) a e),
b) doklad potvrzující, že je
rodinným příslušníkem občana
Evropské unie, a
c) doklad o pobytu občana
Evropské unie na území; to
neplatí, pokud bylo občanu
Evropské
unie
vydáno
potvrzení
o
přechodném
pobytu na území nebo
povolení k trvalému pobytu
nebo jde-li o rodinného
příslušníka občana České
republiky, který je přihlášen
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Čl. 7 odst.
2

2. Právo pobytu stanovené v odstavci
1 se vztahuje rovněž na rodinné
příslušníky
doprovázející
nebo
následující v hostitelském členském
státě občana Unie, kteří nejsou
státními
příslušníky
žádného
členského státu, za předpokladu, že
tento občan Unie splňuje podmínky
stanovené v odst. 1 písm. a), b) nebo
c).

Čl. 9 odst.
1a2

1. Rodinným příslušníkům občana
Unie, kteří nejsou státními příslušníky
žádného členského státu a jejichž
plánovaná doba pobytu přesahuje tři
měsíce,
vydají
členské
státy
pobytovou kartu
2. Lhůta pro podání žádosti o
pobytovou kartu nesmí být kratší než
tři měsíce ode dne příjezdu.

Čl. 10

1. Právo pobytu rodinných příslušníků
občana Unie, kteří nejsou státními
příslušníky žádného členského státu,
je nejpozději šest měsíců ode dne
podání žádosti potvrzeno vydáním
dokladu, který se nazývá "Pobytová
karta rodinného příslušníka občana
Unie". Osvědčení o podání žádosti o
pobytovou kartu se vydává okamžitě.
2. K vydání pobytové karty vyžadují
členské státy předložení těchto
dokladů:
a) platného cestovního pasu;
b) dokladu potvrzujícího rodinný
vztah nebo registrované partnerství;
c) osvědčení o registraci, nebo
neexistuje-li systém registrace,
jakýkoliv jiný doklad o pobytu
občana Unie, kterého doprovázejí
nebo následují, v hostitelském
členském státě;
d) v případech spadajících pod čl. 2
odst. 2 písm. c) a d) doklady o
splnění
podmínek
uvedených
ustanovení;
e) v případech spadajících pod čl. 3
odst. 2 písm. a) doklad vydaný
příslušným orgánem v zemi původu
nebo v zemi, z níž přijíždějí, který
potvrzuje, že jsou dotyčným
občanem
Unie
vyživovanými
osobami
nebo
členy
jeho

k trvalému pobytu na území.

§ 87e odst.
1

(4)
Ministerstvo
vydá
rodinnému
příslušníkovi
občana Evropské unie povolení
k přechodnému pobytu formou
pobytové
karty
rodinného
příslušníka občana Evropské
unie a rodinnému příslušníkovi
občana státu uvedeného v § 1
odst. 3 formou průkazu
o povolení k pobytu pro cizince.
(1) Ministerstvo žádost o
vydání povolení k přechodnému
pobytu zamítne, jestliže
a) žadatel není rodinným
příslušníkem
občana
Evropské unie uvedeným v §
15a,
nedoprovází
nebo
nenásleduje občana Evropské
unie na území nebo nepředloží
náležitosti uvedené v § 87b
odst. 3,
b) žadatel ohrožuje veřejné
zdraví tím, že trpí nemocí
uvedenou
v
požadavcích
opatření před zavlečením
infekčního
onemocnění,
pokud
k
takovému
onemocnění došlo do 3 měsíců
po vstupu na území,
c)
se
žadatel
stal
neodůvodnitelnou
zátěží
systému dávek pro osoby se
zdravotním postižením nebo
systému pomoci v hmotné
nouzi České republiky,
d) žadatel odmítne vypovídat
nebo se bez vážného důvodu
nedostaví k výslechu,
e) se žadatel dopustil obcházení
tohoto zákona s cílem získat
povolení k přechodnému
pobytu na území, zejména
pokud
účelově
uzavřel
manželství nebo jeho účelově
prohlášeným souhlasem bylo
určeno otcovství,
f)
se
žadatel
dopustil
podvodného jednání s cílem
získat
povolení
k přechodnému pobytu na
území,
g) je důvodné nebezpečí, že by
žadatel
mohl
ohrozit
bezpečnost
státu
nebo
závažným způsobem narušit
veřejný pořádek,

domácnosti, nebo doklad o vážných
zdravotních důvodech naléhavě
vyžadujících osobní péči tohoto
občana Unie o ně;
f) v případech spadajících pod čl. 3
odst. 2 písm. b) doklad o trvalém
vztahu s dotyčným občanem Unie.

32004L0038
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Čl. 7 odst.
1 písm. b)

1. Všichni občané Unie mají právo
pobytu na území jiného členského
státu po dobu delší než tři měsíce,
pokud:
……………..
b) mají pro sebe a své rodinné
příslušníky dostatečné prostředky, aby
se po dobu svého pobytu nestali zátěží
pro
systém
sociální
pomoci
hostitelského členského státu, a jsou
účastníky
zdravotního
pojištění,
kterým jsou v hostitelském členském
státě kryta všechna rizika; nebo
……………..

Čl. 7 odst.
2

2. Právo pobytu stanovené v odstavci
1 se vztahuje rovněž na rodinné
příslušníky
doprovázející
nebo
následující v hostitelském členském
státě občana Unie, kteří nejsou
státními
příslušníky
žádného
členského státu, za předpokladu, že
tento občan Unie splňuje podmínky
stanovené v odst. 1 písm. a), b) nebo
c).

Čl.
27
odst. 1 až 3

1. S výhradou této kapitoly smějí
členské státy omezit svobodu pohybu
a pobytu občanů Unie a jejich
rodinných příslušníků bez ohledu na
státní příslušnost z důvodů veřejného
pořádku, veřejné bezpečnosti nebo
veřejného zdraví. Tyto důvody
nesmějí
být
uplatňovány
k
hospodářským účelům.
2. Opatření přijatá z důvodů veřejného
pořádku nebo veřejné bezpečnosti
musí být v souladu se zásadou
přiměřenosti a musí být založena
výlučně na osobním chování dotyčné
osoby. Předchozí odsouzení pro
trestný čin samo o sobě přijetí
takových opatření neodůvodňuje.
Osobní chování dotyčného jednotlivce
musí představovat skutečné, aktuální a
dostatečně závažné ohrožení některého

h) je žadatel evidován v
evidenci nežádoucích osob a
trvá důvodné nebezpečí, že by
mohl při svém pobytu na
území ohrozit bezpečnost
státu
nebo
závažným
způsobem narušit veřejný
pořádek, nebo
i) je žadatel zařazen do
informačního
systému
smluvních států a příslušný
orgán, který žadatele do
tohoto
systému
zařadil,
poskytne
dodatečné
informace,
po
jejichž
vyhodnocení lze mít za to, že
trvá důvodné nebezpečí, že by
mohl při svém pobytu
na území jiného smluvního
státu ohrozit jeho bezpečnost
nebo závažným způsobem
narušit veřejný pořádek.

ze základních zájmů společnosti.
Odůvodnění, která přímo nesouvisí s
dotyčnou osobou nebo souvisejí s
generální prevencí, nejsou přípustná.
3. Ke zjištění, zda dotyčná osoba
představuje
ohrožení
veřejného
pořádku nebo veřejné bezpečnosti,
může
hostitelský členský stát,
považuje-li to za nezbytné, při
vydávání osvědčení o registraci, nebo
nemá-li systém registrace, do tří
měsíců od příjezdu dotyčné osoby na
jeho území nebo od ohlášení její
přítomnosti na jeho území ve smyslu
čl. 5 odst. 5 nebo při vystavování
pobytové karty požádat členský stát
původu nebo v případě potřeby jiné
členské státy o poskytnutí informací o
případných minulých policejních
záznamech o dotyčné osobě. Tato
šetření nesmějí být prováděna
systematicky. Konzultovaný členský
stát odpoví do dvou měsíců.
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Čl. 29

1.
Jedinými
nemocemi,
které
odůvodňují
opatření
omezující
svobodu pohybu, jsou výhradně
nemoci s epidemickým potenciálem
definované
odpovídajícími
akty
Světové zdravotnické organizace a
jiné nakažlivé nemoci a nakažlivé
parazitické nemoci, pokud se na ně
vztahují ochranná opatření používaná
na státní příslušníky hostitelského
členského státu.
2. Důvodem k vyhoštění z území
nesmějí být nemoci, které se
vyskytnou po uplynutí lhůty tří měsíců
po příjezdu.
3. Existují-li závažné důvody, mohou
členské státy do tří měsíců po příjezdu
vyžadovat od osob s právem pobytu,
aby se podrobily bezplatné lékařské
prohlídce, kde by bylo zjištěno, zda
netrpí žádnou z nemocí uvedených v
odstavci 1. Vyžadování těchto
prohlídek nesmí být běžnou praxí.

Čl. 35

Členské státy mohou přijmout
potřebná
opatření
k
odepření,
pozastavení nebo odnětí jakéhokoliv
práva přiznaného touto směrnicí v
případě zneužití práv nebo podvodu,
například účelových sňatků. Veškerá
taková opatření musí být přiměřená a
spojená s procesními zárukami
stanovenými v článcích 30 a 31.

§ 87f odst.
2 písm. a)

(2) Přechodný pobyt na území se
však rodinnému příslušníkovi
občana Evropské unie z důvodů
uvedených v odstavci 1 větě
druhé neukončí, pokud
a) přestal na území pobývat
společně s občanem Evropské
unie, zejména pokud občan
Evropské unie ukončil svůj pobyt
na území nebo mu byl přechodný
pobyt na území zrušen, a rodinný
příslušník občana Evropské unie
skutečně pečuje o dítě občana
Evropské unie, které pobývá na
území, a to po dobu vzdělávání
dítěte občana Evropské unie
tohoto dítěte v základní, střední a
vyšší odborné škole nebo
konzervatoři nebo studia tohoto
dítěte na vysoké škole,

32004L0038

Čl.
12
odst. 3

3. Odjezd občana Unie z hostitelského
členského státu nebo jeho smrti
nevede až do ukončení studia jeho dětí
ke ztrátě práva pobytu jeho dětí ani
rodiče, který o děti skutečně pečuje,
bez ohledu na jejich státní příslušnost,
pobývají-li tyto děti v hostitelském
členském státě a jsou zapsány ve
vzdělávacím zařízení za účelem studia.

§ 87f odst.
2 písm. f)

(2) Přechodný pobyt na území se
však rodinnému příslušníkovi
občana Evropské unie z důvodů
uvedených v odstavci 1 větě
druhé neukončí, pokud…
f) se jedná o nepřítomnost
rodinného příslušníka občana
Evropské unie na území,
která nepřesáhne celkem 6
měsíců ročně, nebo přesáhneli tuto dobu
1. z důvodu plnění povinné
vojenské služby, nebo
2.
pokud
jedna
nepřítomnost nebude delší
než 12 po sobě jdoucích
měsíců, a to ze závažných
důvodů, zejména jde-li o
těhotenství a narození
dítěte,
závažné
onemocnění, studium nebo
odborné školení, anebo z
důvodu pracovního vyslání
do zahraničí.

32004L0038

Čl.
11
odst. 2

2. Platnost pobytové karty není
dotčena dočasnou nepřítomností po
dobu nepřesahující šest měsíců v roce,
nepřítomností delšího trvání z důvodu
plnění povinné vojenské služby ani
nepřítomností po dobu nejvýše
dvanácti po sobě jdoucích měsíců z
důležitých důvodů, například z
důvodu těhotenství nebo narození
dítěte, vážné nemoci, studia či odborné
přípravy nebo vyslání do jiného
členského státu nebo třetí země
zaměstnavatelem.

§ 87g odst.
8

(8) Na občana Evropské unie
mladšího 18 let, který byl svěřen
do
náhradní
výchovy
rozhodnutím příslušného orgánu,
se ustanovení § 87 odst. 1 až 3,
odst. 6, odst. 7 písm. a) bod 1
až 3 a odst. 7 písm. b) a c)
použije
obdobně.
Pobyt
na území občana Evropské unie
podle věty první se považuje za
pobyt trvalý podle tohoto

32004L0038

Čl. 19

1. Na požádání vydá členský stát po
ověření délky jejich pobytu občanům Unie
způsobilým k trvalému pobytu doklad
osvědčující jejich trvalý pobyt.
2. Doklad osvědčující trvalý pobyt se
vydává v nejkratší možné lhůtě.
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ustanovení; požádá-li o vydání
průkazu o povolení k trvalému
pobytu, je povinen k žádosti
předložit
cestovní
doklad
a fotografie.
Zánikem
oprávnění k trvalému pobytu
současně
zaniká
platnost
potvrzení o oprávnění k
trvalému pobytu na území a
platnost průkazu o povolení
k trvalému pobytu, pokud mu
by vydán.
§ 87j odst. 1

§ 87k odst.
1

12a)

(1)
Namísto
písemného
vyhotovení rozhodnutí se vydá
občanu Evropské unie nebo jeho
rodinnému příslušníkovi, který je
občanem Evropské unie, pouze
průkaz o povolení k trvalému
pobytu občana Evropské unie
(§ 87r),
a jeho
rodinnému
příslušníkovi, který není občanem
Evropské unie, pouze průkaz
o povolení k trvalému pobytu
(§ 87t)12a). Namísto písemného
vyhotovení rozhodnutí se vydá
občanu Evropské unie nebo
jeho rodinnému příslušníkovi
průkaz o povolení k trvalému
pobytu12a). Spolu s průkazem
podle věty první se občanu
Evropské
unie
nebo
jeho
rodinnému příslušníkovi vydá i
potvrzení o povoleném pobytu na
území.

32004L0038

(1) Ministerstvo žádost
o povolení k trvalému pobytu
zamítne, jestliže
a) je důvodné nebezpečí, že by
žadatel
mohl
ohrozit
bezpečnost
státu
nebo
závažným způsobem narušit
veřejný pořádek,
b) se žadatel dopustil obcházení
tohoto zákona s cílem získat
povolení k trvalému pobytu,
zejména
pokud
účelově
uzavřel manželství nebo jeho
účelově
prohlášeným

32004L0038

Čl. 19

1. Na požádání vydá členský stát po
ověření délky jejich pobytu občanům
Unie způsobilým k trvalému pobytu
doklad osvědčující jejich trvalý pobyt.
2. Doklad osvědčující trvalý pobyt se
vydává v nejkratší možné lhůtě.

§ 151 zákona č. 500/2004 Sb.
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Čl. 20

1. Rodinným příslušníkům, kteří
nejsou státními příslušníky žádného
členského státu a mají právo trvalého
pobytu, vydávají členské státy do šesti
měsíců od podání žádosti kartu
trvalého pobytu. Platnost karty
trvalého pobytu se vždy po deseti
letech automaticky prodlužuje.
2. Žádost o kartu trvalého pobytu se
podává před skončením platnosti
pobytové
karty.
Při
nesplnění
povinnosti požádat o kartu trvalého
pobytu může dotyčná osoba podléhat
přiměřeným
a
nediskriminačním
sankcím.
3. Platnost karty trvalého pobytu není
dotčena přerušením pobytu kratším
než dva po sobě jdoucí roky.

Čl.
16
odst. 1 a 2

1.
Právo
trvalého
pobytu
v
hostitelském členském státě mají
občané Unie, kteří tam nepřetržitě
legálně pobývají po dobu pěti let. Toto
právo není vázáno na splnění
podmínek stanovených v kapitole III.
2. Odstavec 1 se vztahuje rovněž na
rodinné příslušníky, kteří nejsou
státními
příslušníky
žádného
členského státu a s občanem Unie v
hostitelském
členském
státě
nepřetržitě legálně pobývají po dobu
pěti let.

souhlasem
bylo
určeno
otcovství,
c)
se
žadatel
dopustil
podvodného jednání s cílem
získat povolení k trvalému
pobytu,
d) je žadatel evidován v
evidenci nežádoucích osob
(§ 154) a trvá důvodné
nebezpečí, že by mohl při
svém pobytu na území ohrozit
bezpečnost
státu
nebo
závažným způsobem narušit
veřejný pořádek,
e) žadatel je zařazen do
informačního
systému
smluvních
států, jde-li
o
rodinného příslušníka občana
Evropské unie, který sám není
občanem Evropské unie, a
příslušný
orgán,
který
žadatele do tohoto systému
zařadil, poskytne dodatečné
informace,
po jejichž
vyhodnocení lze mít za to, že
trvá důvodné nebezpečí, že by
mohl při svém pobytu na
území jiného smluvního státu
ohrozit jeho bezpečnost nebo
závažným způsobem narušit
veřejný pořádek,
f) žadatel ohrožuje veřejné
zdraví tím, že trpí nemocí
uvedenou
v
požadavcích
opatření před zavlečením
infekčního
onemocnění,
pokud o povolení k trvalému
pobytu žádá bez podmínky
předchozího
nepřetržitého
pobytu
na
území
a k takovému
onemocnění
došlo do 3 měsíců po vstupu
na území,
g) žadatel odmítne vypovídat
nebo se bez vážného důvodu
nedostaví k výslechu, nebo
h) nejsou splněny podmínky
pro
vydání
povolení
k trvalému
pobytu podle
§ 87g nebo 87h.
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Čl.
27
odst. 1 až 3

1. S výhradou této kapitoly smějí
členské státy omezit svobodu pohybu
a pobytu občanů Unie a jejich
rodinných příslušníků bez ohledu na
státní příslušnost z důvodů veřejného
pořádku, veřejné bezpečnosti nebo
veřejného zdraví. Tyto důvody
nesmějí
být
uplatňovány
k
hospodářským účelům.
2. Opatření přijatá z důvodů veřejného
pořádku nebo veřejné bezpečnosti
musí být v souladu se zásadou
přiměřenosti a musí být založena
výlučně na osobním chování dotyčné
osoby. Předchozí odsouzení pro
trestný čin samo o sobě přijetí
takových opatření neodůvodňuje.
Osobní chování dotyčného jednotlivce
musí představovat skutečné, aktuální a
dostatečně závažné ohrožení některého
ze základních zájmů společnosti.
Odůvodnění, která přímo nesouvisí s
dotyčnou osobou nebo souvisejí s
generální prevencí, nejsou přípustná.
3. Ke zjištění, zda dotyčná osoba
představuje
ohrožení
veřejného
pořádku nebo veřejné bezpečnosti,
může
hostitelský členský stát,
považuje-li to za nezbytné, při
vydávání osvědčení o registraci, nebo
nemá-li systém registrace, do tří
měsíců od příjezdu dotyčné osoby na
jeho území nebo od ohlášení její
přítomnosti na jeho území ve smyslu
čl. 5 odst. 5 nebo při vystavování
pobytové karty požádat členský stát
původu nebo v případě potřeby jiné
členské státy o poskytnutí informací o
případných minulých policejních
záznamech o dotyčné osobě. Tato
šetření nesmějí být prováděna
systematicky. Konzultovaný členský
stát odpoví do dvou měsíců.

Čl. 29

1.
Jedinými
nemocemi,
které
odůvodňují
opatření
omezující
svobodu pohybu, jsou výhradně
nemoci s epidemickým potenciálem
definované
odpovídajícími
akty
Světové zdravotnické organizace a
jiné nakažlivé nemoci a nakažlivé
parazitické nemoci, pokud se na ně
vztahují ochranná opatření používaná
na státní příslušníky hostitelského
členského státu.
2. Důvodem k vyhoštění z území
nesmějí být nemoci, které se
vyskytnou po uplynutí lhůty tří měsíců

po příjezdu.
3. Existují-li závažné důvody, mohou
členské státy do tří měsíců po příjezdu
vyžadovat od osob s právem pobytu,
aby se podrobily bezplatné lékařské
prohlídce, kde by bylo zjištěno, zda
netrpí žádnou z nemocí uvedených v
odstavci 1. Vyžadování těchto
prohlídek nesmí být běžnou praxí.
Čl. 35

§ 87r

Průkaz o povolení k trvalému
pobytu občana Evropské unie

32004L0038

(1) Průkaz o povolení k
trvalému pobytu občana Evropské
unie
je
veřejnou
listinou;
vyhotovuje se v jazyce českém a
zpravidla ve dvou cizích jazycích
podle mezinárodních zvyklostí.

Čl.
19
odst. 1

Čl.
20
odst. 1

(2) Průkaz o povolení k
trvalému pobytu občana Evropské
unie se vydává jako samostatný
doklad, kterým jeho držitel
prokazuje své jméno, příjmení
a ostatní jména, datum a místo
narození, státní příslušnost, číslo
cestovního dokladu, adresu místa
hlášeného pobytu na území, rodné
číslo a další skutečnosti týkající
se pobytu na území.

Členské státy mohou přijmout
potřebná
opatření
k
odepření,
pozastavení nebo odnětí jakéhokoliv
práva přiznaného touto směrnicí v
případě zneužití práv nebo podvodu,
například účelových sňatků. Veškerá
taková opatření musí být přiměřená a
spojená s procesními zárukami
stanovenými v článcích 30 a 31.
1. Na požádání vydá členský stát po
ověření délky jejich pobytu občanům
Unie způsobilým k trvalému pobytu
doklad osvědčující jejich trvalý pobyt.

1. Rodinným příslušníkům, kteří
nejsou státními příslušníky žádného
členského státu a mají právo trvalého
pobytu, vydávají členské státy do šesti
měsíců od podání žádosti kartu
trvalého pobytu. Platnost karty
trvalého pobytu se vždy po deseti
letech automaticky prodlužuje.

(3) Průkaz o povolení k
trvalému pobytu občana Evropské
unie se vydává s dobou platnosti
10 let. Platnost průkazu lze
prodloužit o 10 let, a to i
opakovaně.

§ 87s

Prodloužení
doby
platnosti
průkazu o povolení k trvalému
pobytu občana Evropské unie

32004L0038

(1) Občan Evropské unie nebo
jeho rodinný příslušník je
povinen požádat ministerstvo o
prodloužení
doby
platnosti
průkazu o povolení k trvalému
pobytu občana Evropské unie
nejpozději ve lhůtě do 15 dnů po

Čl. 19

1. Na požádání vydá členský stát po
ověření délky jejich pobytu občanům
Unie způsobilým k trvalému pobytu
doklad osvědčující jejich trvalý pobyt.
2. Doklad osvědčující trvalý pobyt se

vydává v nejkratší možné lhůtě.
1. Rodinným příslušníkům, kteří
nejsou státními příslušníky žádného

42

skončení platnosti průkazu.

§ 87u

§ 87u

32004L0038

(1) Jméno, popřípadě
jména, a příjmení občana
Evropské
unie
nebo
jeho
rodinného příslušníka se v
potvrzení o přechodném pobytu
na území, pobytové kartě
rodinného příslušníka občana
Evropské unie, průkazu o
povolení k trvalému pobytu
občana Evropské unie pobytu
pro cizince nebo v průkazu o
povolení k trvalému pobytu
uvedou podle tvaru uvedeného
latinkou v cestovním dokladu.
Pokud byl občanu Evropské unie
nebo
jeho
rodinnému
příslušníkovi vydán matričním
úřadem České republiky rodný
nebo oddací list matriční doklad
znějící na jméno, popřípadě
jména, a příjmení v jiném tvaru,
vyznačí
ministerstvo
tuto
skutečnost
formou
záznamu
v potvrzení o přechodném pobytu
na území, pobytové kartě
rodinného příslušníka občana
Evropské unie, průkazu o
povolení k trvalému pobytu
občana Evropské unie pobytu
pro cizince nebo v průkazu
o povolení k trvalému pobytu
včetně uvedení jména, popřípadě
jmen, a příjmení ve tvaru
uvedeném v rodném a oddacím
listu matričním dokladu.

Čl. 20

členského státu a mají právo trvalého
pobytu, vydávají členské státy do šesti
měsíců od podání žádosti kartu
trvalého pobytu. Platnost karty
trvalého pobytu se vždy po deseti
letech automaticky prodlužuje.
2. Žádost o kartu trvalého pobytu se
podává před skončením platnosti
pobytové
karty.
Při
nesplnění
povinnosti požádat o kartu trvalého
pobytu může dotyčná osoba podléhat
přiměřeným
a
nediskriminačním
sankcím.
3. Platnost karty trvalého pobytu není
dotčena přerušením pobytu kratším
než dva po sobě jdoucí roky.

Čl. 19

1. Na požádání vydá členský stát po
ověření délky jejich pobytu občanům
Unie způsobilým k trvalému pobytu
doklad osvědčující jejich trvalý pobyt.
2. Doklad osvědčující trvalý pobyt se

vydává v nejkratší možné lhůtě.
Čl. 20

(2) Po nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o omezení
svéprávnosti občana Evropské
unie nebo jeho rodinného
příslušníka,
vyznačí
tuto
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1. Rodinným příslušníkům, kteří
nejsou státními příslušníky žádného
členského státu a mají právo trvalého
pobytu, vydávají členské státy do šesti
měsíců od podání žádosti kartu
trvalého pobytu. Platnost karty
trvalého pobytu se vždy po deseti
letech automaticky prodlužuje.
2. Žádost o kartu trvalého pobytu se
podává před skončením platnosti
pobytové
karty.
Při
nesplnění
povinnosti požádat o kartu trvalého
pobytu může dotyčná osoba podléhat
přiměřeným
a
nediskriminačním
sankcím.
3. Platnost karty trvalého pobytu není
dotčena přerušením pobytu kratším
než dva po sobě jdoucí roky.

skutečnost
ministerstvo
do
potvrzení o přechodném pobytu
na území, pobytové karty
rodinného příslušníka občana
Evropské unie, průkazu o
povolení k trvalému pobytu
občana Evropské unie k pobytu
pro cizince nebo průkazu o
povolení k trvalému pobytu.
§ 87v

(1) Občan Evropské unie,
který žádá o vydání potvrzení o
přechodném pobytu na území
náhradou za potvrzení ztracené,
zničené,
odcizené
nebo
poškozené, je povinen předložit
cestovní doklad a poškozené
potvrzení.
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(2) Občan Evropské unie
nebo jeho rodinný příslušník,
který žádá o vydání pobytové
karty
rodinného
příslušníka
občana Evropské unie, průkazu o
povolení k pobytu pro cizince
nebo
průkazu
o
povolení
k trvalému pobytu náhradou za
průkaz
ztracený,
zničený,
odcizený nebo poškozený, je
povinen předložit fotografie,
cestovní doklad a poškozený
průkaz; obdobně se postupuje
i v případě, že žádá o vydání
průkazu po skončení jeho
platnosti podle § 87z odst. 2.
Žádá-li občan Evropské unie
nebo jeho rodinný příslušník
o vydání průkazu po skončení
jeho platnosti z důvodu podle
§ 87z odst. 1 písm. f), je povinen
předložit fotografie, cestovní
doklad a doklad o zajištění
ubytování.
(3) Občan Evropské unie
nebo jeho rodinný příslušník,
který žádá o provedení změny
v pobytové
kartě
rodinného
příslušníka občana Evropské
unie, průkazu o povolení k
pobytu pro cizince nebo průkazu
o povolení k trvalému pobytu, je
povinen
předložit
cestovní
doklad, průkaz, ve kterém má být
změna provedena, a doklad
prokazující požadovanou změnu.
Nelze-li požadovanou změnu do
průkazu již vyznačit, vydá se jeho
držiteli nový průkaz; v takovém
případě je jeho držitel povinen
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Čl.
10
odst. 1

1. Právo pobytu rodinných příslušníků
občana Unie, kteří nejsou státními
příslušníky žádného členského státu,
je nejpozději šest měsíců ode dne
podání žádosti potvrzeno vydáním
dokladu, který se nazývá "Pobytová
karta rodinného příslušníka občana
Unie". Osvědčení o podání žádosti o
pobytovou kartu se vydává okamžitě.

předložit fotografie. V potvrzení
o přechodném pobytu na území se
změna neprovádí; ministerstvo
vydá jeho držiteli nové potvrzení
o přechodném pobytu na území.
§ 87z odst.
1,2

(1) Platnost pobytové
karty
rodinného
příslušníka
občana Evropské unie, průkazu
o povolení k pobytu pro cizince
nebo průkazu o povolení k
trvalému pobytu skončí
a) uplynutím doby v něm
uvedené,
b) ohlášením jeho ztráty nebo
odcizení,
c)
nabytím
právní
moci
rozhodnutí soudu o omezení
svéprávnosti držitele průkazu,
d)
nabytím
právní
moci
rozhodnutí o zrušení povolení k
trvalému
pobytu
nebo
rozhodnutí
o
ukončení
přechodného pobytu držitele
průkazu,
e) zánikem platnosti povolení k
trvalému nebo přechodnému
pobytu držitele průkazu, nebo
f) zrušením údaje o místu
hlášeného pobytu občana
Evropské unie nebo jeho
rodinného příslušníka na území;
to neplatí, pokud z důvodu
pobytu na území jiného
členského státu Evropské unie
držitel průkazu zruší ubytování
na území.
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Čl.
11
odst. 2

2. Platnost pobytové karty není
dotčena dočasnou nepřítomností po
dobu nepřesahující šest měsíců v roce,
nepřítomností delšího trvání z důvodu
plnění povinné vojenské služby ani
nepřítomností po dobu nejvýše
dvanácti po sobě jdoucích měsíců z
důležitých důvodů, například z
důvodu těhotenství nebo narození
dítěte, vážné nemoci, studia či odborné
přípravy nebo vyslání do jiného
členského státu nebo třetí země
zaměstnavatelem.

Čl.
14
odst. 2

2. Občanům Unie a jejich rodinným
příslušníkům náleží právo pobytu
stanovené v článcích 7, 12 a 13, dokud
splňují
podmínky
uvedených
ustanovení.
Ve zvláštních případech, existují-li
odůvodněné pochybnosti, zda občan
Unie nebo jeho rodinní příslušníci
splňují podmínky stanovené v článcích
7, 12 a 13, mohou členské státy ověřit,
zda jsou tyto podmínky splněny. Toto
ověřování
není
prováděno
systematicky.

Čl.
12
odst. 1

1. Aniž je dotčen druhý pododstavec,
není smrtí občana Unie nebo jeho

(2) Ministerstvo zruší
platnost
pobytové
karty
rodinného příslušníka občana
Evropské unie, průkazu o
povolení k pobytu pro cizince
nebo průkazu o povolení k
trvalému pobytu, jestliže
a) je průkaz poškozen tak, že
zápisy v něm uvedené jsou
nečitelné nebo je porušena jeho
celistvost,
b) průkaz obsahuje nesprávné
údaje
nebo
neoprávněně
provedené změny, nebo
c)
fotografie
v
průkazu
neodpovídá skutečné podobě
jeho držitele.

§ 87aa odst.
1

(1) Platnost potvrzení o
přechodném pobytu na území
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skončí
a) ohlášením jeho ztráty nebo
odcizení,
b) nabytím právní moci
rozhodnutí soudu o omezení
svéprávnosti
držitele
potvrzení,
c) zrušením údaje o místu
hlášeného pobytu občana
Evropské unie na území,
d) nabytím právní moci
rozhodnutí
o
zrušení
přechodného pobytu na území
občanu Evropské unie, nebo
dnem, ve kterém občan
Evropské unie o zrušení
platnosti potvrzení požádal,
nebo
e) zánikem přechodného pobytu
občana Evropské unie na
území.

odjezdem z hostitelského členského
státu dotčeno právo pobytu jeho
rodinných příslušníků, kteří jsou
státními
příslušníky
některého
členského státu.
Před získáním práva trvalého pobytu
musí dotyčné osoby splnit podmínky
stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. a), b),
c) nebo d).
Čl.13
odst.1

Čl.14 odst.
2

§ 98 odst.
odst. 1, 5 a
6

(5)
Cizinec,
který
pobývá na území na vízum
k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání nebo
krátkodobé vízum za tímto
účelem, je povinen hlásit změnu
místa pobytu na území do 15
dnů ode dne změny, a to útvaru
policie
příslušnému
podle
nového místa pobytu. Povinnost
se na cizince vztahuje, pokud
předpokládaná změna místa
pobytu bude delší než 15 dnů.
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(56)
Změny
podle
předchozích
odstavců
hlásí
cizinec nebo osoba podle § 96
odst. 1 vyplněním přihlašovacího
tiskopisu; na požádání je ten, kdo
hlásí změnu, povinen předložit
doklady prokazující pravdivost
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Čl. 20

1. Aniž je dotčen druhý pododstavec,
není rozvodem nebo prohlášením
manželství s občanem Unie za
neplatné
ani
ukončením
registrovaného partnerství s ním ve
smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b) dotčeno
právo
pobytu
jeho
rodinných
příslušníků, kteří jsou státními
příslušníky některého členského státu.
Před získáním práva trvalého pobytu
musí dotyčné osoby splnit podmínky
stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. a), b),
c) nebo d).
2. Občanům Unie a jejich rodinným
příslušníkům náleží právo pobytu
stanovené v článcích 7, 12 a 13, dokud
splňují
podmínky
uvedených
ustanovení.
Ve zvláštních případech, existují-li
odůvodněné pochybnosti, zda občan
Unie nebo jeho rodinní příslušníci
splňují podmínky stanovené v článcích
7, 12 a 13, mohou členské státy ověřit,
zda jsou tyto podmínky splněny. Toto
ověřování
není
prováděno
systematicky.
Ubytování
1. Členské státy vyžadují důkaz o
tom, že sezónní pracovník bude mít po
dobu svého pobytu ubytování, které
zajišťuje přiměřenou životní úroveň v
souladu s vnitrostátním právem nebo
praxí. Příslušný orgán je informován o
jakékoli změně ubytování sezónního
pracovníka.
2. Pokud je ubytování zajištěno
zaměstnavatelem
nebo
jeho
prostřednictvím:
a) sezónní pracovník může být
požádán, aby zaplatil nájemné, jehož
výše nesmí být nadměrná v porovnání
s jeho čistou odměnou a v porovnání s
kvalitou daného ubytování. Nájemné
nesmí být automaticky sráženo ze
mzdy sezónního pracovníka;

údajů uvedených v tiskopisu.
Cizinec, který pobývá na území
na vízum k pobytu nad 90 dnů
za
účelem
sezónního
zaměstnání nebo na krátkodobé
vízum za tímto účelem a ohlásí
změnu místa pobytu na území,
je dále povinen předložit
doklad o zajištění ubytování
podle § 32 odst. 3, a pokud
cizinci ubytování zajišťuje nebo
zprostředkovává
zaměstnavatel,
potvrzení
zaměstnavatele
o dohodnuté
výši mzdy, platu nebo odměny.
§ 103 písm.
b) a d)

Povinnosti cizince

b) zaměstnavatel předloží sezónnímu
pracovníkovi nájemní smlouvu či jiný
rovnocenný
dokument
jasně
stanovující podmínky nájmu daného
ubytování;
c) zaměstnavatel zajistí, že ubytování
splňuje
obecné
zdravotní
a
bezpečnostní
normy
platné
v
dotčeném členském státě.
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Cizinec
je
mimo
povinností stanovených v jiných
ustanoveních tohoto zákona dále
povinen
b) předložit ubytovateli cestovní
doklad,
průkaz
o povolení
k pobytu,
potvrzení
o přechodném pobytu na území,
pobytovou kartu rodinného
příslušníka občana Evropské
unie, průkaz o povolení
k pobytu pro cizince nebo
průkaz o povolení k trvalému
pobytu
a osobně
vyplnit
a podepsat přihlašovací tiskopis
nebo
podepsat
listinný
dokument obsahující údaje v
rozsahu
přihlašovacího
tiskopisu; povinnost osobního
vyplnění
a
podepsání
přihlašovacího tiskopisu nebo
listinného
dokumentu
obsahujícího údaje v rozsahu
přihlašovacího tiskopisu se
nevztahuje na cizince mladší
15 let věku,

Čl.
14
odst. 2

Čl.
20
odst. 2

d) na požádání policie prokázat
totožnost
předložením
cestovního dokladu, průkazu
o povolení
k pobytu
nebo
identifikačního
průkazu
vydaného
Ministerstvem
zahraničních
věcí
osobám
požívajícím výsad a imunit
podle mezinárodního práva, a
ve lhůtě stanovené policií
doložit, že splňuje podmínky
pobytu na území; občan
Evropské unie je povinen
prokázat totožnost předložením
cestovního dokladu nebo jiného
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2. Občanům Unie a jejich rodinným
příslušníkům náleží právo pobytu
stanovené v článcích 7, 12 a 13, dokud
splňují podmínky uvedených
ustanovení.
Ve zvláštních případech, existují-li
odůvodněné pochybnosti, zda občan
Unie nebo jeho rodinní příslušníci
splňují podmínky stanovené v článcích
7, 12 a 13, mohou členské státy ověřit,
zda jsou tyto podmínky splněny. Toto
ověřování
není
prováděno
systematicky.
2. Žádost o kartu trvalého pobytu se
podává před skončením platnosti
pobytové
karty.
Při
nesplnění
povinnosti požádat o kartu trvalého
pobytu může dotyčná osoba podléhat
přiměřeným
a
nediskriminačním
sankcím.

Čl. 26

Členské státy mohou provádět
kontroly souladu s jakýmkoliv
požadavkem odvozeným z jejich
vnitrostátních právních předpisů pro
státní příslušníky jiných států, týkající
se povinnosti vždy u sebe nosit
osvědčení o registraci nebo pobytovou
kartu, pokud se na jejich vlastní státní
příslušníky vztahuje stejná povinnost
ohledně jejich průkazu totožnosti. Při
nesplnění této povinnosti mohou
členské státy uložit stejné sankce,
které jsou ukládány jejich vlastním
státním příslušníkům při nesplnění
povinnosti nosit u sebe průkaz
totožnosti.

Čl. 36

Členské státy stanoví sankce za
porušení
vnitrostátních
pravidel
přijatých k provedení této směrnice a

dokladu
prokazujícího
totožnost, včetně občanství
některého z jiných členských
států Evropské unie, anebo
předložením průkazu o povolení
k trvalému pobytu; rodinný
příslušník občana Evropské
unie, který sám není občanem
Evropské unie, je povinen
prokázat totožnost předložením
cestovního
dokladu
nebo,
pobytové
karty
rodinného
příslušníka občana Evropské
unie nebo průkazu o povolení
k pobytu pro cizince anebo
průkazu o povolení k trvalému
pobytu, nemá-li tento doklad
nebo průkaz, může totožnost
prokázat
jiným
dokladem,
současně však musí prokázat, že
je
rodinným
příslušníkem
občana Evropské unie,
§ 107 odst.
10 a 11

(10) Zaměstnavatel, který
zajišťuje nebo zprostředkovává
ubytování cizinci, kterému bylo
uděleno vízum k pobytu nad 90
dnů za účelem sezónního
zaměstnání nebo krátkodobé
vízum za tímto účelem, je
povinen
a) zajistit, aby ubytování
splňovalo podmínky uvedené
v § 100 písm. d) a výše úplaty
za ubytování
nebyla
nadměrná
ve
srovnání
s dohodnutou výší mzdy,
platu nebo odměny cizince a s
úrovní ubytování; pro účely
úhrady úplaty za ubytování
cizincem není zaměstnavatel
oprávněn provést srážky z
příjmu tohoto cizince podle §
146
písm. b) zákoníku práce a
b) zajistit cizinci vystavení
dokladu o zajištění ubytování
podle § 32 odst. 3.

přijmou opatření potřebná k jejich
uplatňování. Stanovené sankce musí
být účinné a přiměřené. Členské státy
oznámí Komisi tato ustanovení do 30.
dubna 2006 a veškeré následné změny
co nejdříve.

32014L0036

(11) Pokud je cizinci
zrušena platnost víza k pobytu
nad 90 dnů za účelem sezónního
zaměstnání nebo krátkodobého
víza za tímto účelem pouze v
důsledku porušení povinnosti
zaměstnavatele,
je
zaměstnavatel povinen cizinci
nahradit škodu, která mu tím
vznikla, zejména ušlou mzdu,
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Čl. 5 odst.
1 písm. c)

1. K žádostem o přijetí do členského
státu za podmínek stanovených touto
směrnicí k pobytu nepřesahujícímu 90
dní se přiloží:
c) doklad o tom, že daný sezónní
pracovník bude mít náležité ubytování
nebo že mu bude náležité ubytování
poskytnuto, a to v souladu s článkem
20.

Čl. 6 odst.
1 písm. c)

1. K žádostem o přijetí do členského
státu za podmínek stanovených touto
směrnicí k pobytu přesahujícímu 90
dní se přiloží:
c) doklad o tom, že daný sezónní
pracovník bude mít náležité ubytování
nebo že mu bude náležité ubytování
poskytnuto, a to v souladu s článkem
20.

Čl. 20

1. Členské státy vyžadují důkaz o tom,
že sezónní pracovník bude mít po
dobu svého pobytu ubytování, které
zajišťuje přiměřenou životní úroveň v
souladu s vnitrostátním právem nebo
praxí. Příslušný orgán je informován o
jakékoli změně ubytování sezónního
pracovníka.
2. Pokud je ubytování zajištěno
zaměstnavatelem
nebo
jeho
prostřednictvím:
a) sezónní pracovník může být
požádán, aby zaplatil nájemné, jehož
výše nesmí být nadměrná v porovnání

plat nebo odměnu, na něž by
měl nárok, pokud by mu nebyla
zrušena platnost víza, náklady
spojené s přicestováním cizince
na území a náklady spojené s
vycestováním cizince do státu,
jehož
je
občanem,
nebo
v případě, že je osobou bez
státního občanství, do státu
jeho
posledního
trvalého
bydliště, popřípadě do jiného
státu, ve kterém má povolen
pobyt, a správní poplatek
za přijetí žádosti.

s jeho čistou odměnou a v porovnání s
kvalitou daného ubytování. Nájemné
nesmí být automaticky sráženo ze
mzdy sezónního pracovníka;
b) zaměstnavatel předloží sezónnímu
pracovníkovi nájemní smlouvu či jiný
rovnocenný
dokument
jasně
stanovující podmínky nájmu daného
ubytování;
c) zaměstnavatel zajistí, že ubytování
splňuje
obecné
zdravotní
a
bezpečnostní
normy
platné
v
dotčeném členském státě.

Čl.
17
odst. 2

§ 107 odst.
12 a 13

(12)
Obchodní
korporace, v níž nebo do níž byl
převeden cizinec, který je
držitelem
karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského
státu Evropské unie, je povinna
ministerstvu oznámit změnu
podmínek, na základě kterých
byla cizinci tato karta vydána,
ve lhůtě do 3 pracovních dnů
ode dne, kdy k ní došlo.
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(13) Obchodní korporace,
v níž nebo do níž byl převeden
cizinec, který je držitelem karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance, a který hodlá
na základě převedení pobývat a
pracovat na území jiného
členského státu Evropské unie,
je povinna tento úmysl cizince
oznámit
ministerstvu
a
příslušným orgánům jiného
členského státu Evropské unie.

2. Členské státy zajistí, aby v
případech, kdy je podle čl. 9 odst. 2 a
odst. 3 písm. b), c) a d) povolení za
účelem sezónní práce odejmuto,
zaměstnavatel nesl odpovědnost za
zaplacení náhrady škody sezónnímu
pracovníkovi v souladu s postupy
stanovenými vnitrostátním právem.
Odpovědnost se vztahuje na veškeré
neuhrazené
závazky,
jež
by
zaměstnavatel musel dodržet v
případě, že by povolení za účelem
sezónní práce nebylo odejmuto.

Čl.
23
odst. 3

3. Hostitelský subjekt ve druhém
členském státě informuje příslušné
orgány druhého členského státu o
jakékoli změně, která má dopad na
podmínky, na jejichž základě byla
mobilita umožněna.

Čl.
21
odst. 2

2. Druhý členský stát může po
hostitelském
subjektu
v prvním
členském státě požadovat, aby oznámil
prvnímu členskému státu i druhému
členském státu úmysl osoby převedené
v rámci
společnosti
pracovat
v subjektu usazeném ve druhém
členském státě.
V takových případech druhý členský
stát umožní, aby oznámení bylo
provedeno buď:
a)
v době podání žádosti
v prvním členském státě, je-li
mobilita do druhého členského státu
již v této fázi plánována, nebo
b)
poté,
co
byla
osoba
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převedená
v rámci
společnosti
přijata v prvním členském státě,
jakmile je plánovaná mobilita do
druhého členského státu známa.
§ 117a odst.
3 písm. a)
bod 9

(3) Průkaz o povolení k
pobytu obsahuje údaje stanovené
přímo
použitelným právním
předpisem
Evropských
společenství40) a dále
a) v případě povolení k
dlouhodobému pobytu
……
9. záznam podle § 117b odst.
5,

32014L0066
Čl. 3 písm.
i)

Čl. 3 písm.
j)

Čl.
13
odst. 4

Čl.
22
odst. 4

§ 117b odst.
5

(5) Ministerstvo v kartě
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance v rubrice druh
povolení
vyznačí
záznam
„ICT“. Ministerstvo v kartě
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského
státu Evropské unie v rubrice
druh povolení vyznačí záznam
„mobile ICT“.

32014L0066
Čl. 3 písm.
i)
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Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
i)„povolením pro osobu převedenou v
rámci společnosti“ povolení obsahující
zkratku
„ICT“
(„intra-corporate
transferee“ – osoba převedená v rámci
společnosti), které opravňuje držitele k
pobytu a práci na území prvního a
případně druhého členského státu v
souladu s touto směrnicí;
j) „povolením pro dlouhodobou
mobilitu“ povolení obsahující pojem
„mobile ICT“ („mobile intra-corporate
transferee“ – mobilní osoba převedená
v rámci společnosti), které opravňuje
držitele
povolení
pro
osobu
převedenou v rámci společnosti k
pobytu a práci na území druhého
členského státu v souladu s touto
směrnicí;
4. V rubrice „druh povolení“ podle
písm. a) bodu 6.4 přílohy nařízení
(ES) č. 1030/2002 členské státy
uvedou „ICT“.
4. Pokud druhý členský stát přijme
kladné rozhodnutí ohledně žádosti o
dlouhodobou mobilitu, jak je uvedena
v odstavci 2, vydá se osobě převedené
v rámci společnosti povolení pro
dlouhodobou mobilitu, jež jí umožní
pobývat a pracovat na jeho území.
Toto povolení se vydává za použití
jednotného vzoru stanoveného v
nařízení (ES) č. 1030/2002. V rubrice
„druh povolení“ podle písm. a) bodu
6.4 přílohy nařízení (ES) č. 1030/2002
členské státy uvedou: „mobile ICT“.
Členské státy mohou rovněž doplnit
označení ve svém úředním jazyce
nebo jazycích.
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
i)„povolením pro osobu převedenou v
rámci společnosti“ povolení obsahující
zkratku
„ICT“
(„intra-corporate
transferee“ – osoba převedená v rámci
společnosti), které opravňuje držitele k
pobytu a práci na území prvního a
případně druhého členského státu v
souladu s touto směrnicí;

Čl. 3 písm.
j)

Čl.
13
odst. 4

§ 156 odst.
4

(4) Fyzická osoba se dopustí
přestupku
tím,
že
jako
zaměstnavatel, který zajišťuje
nebo
zprostředkovává
ubytování cizinci, kterému bylo
uděleno vízum k pobytu nad 90
dnů za účelem sezónního
zaměstnání nebo krátkodobé
vízum za tímto účelem,
a) v rozporu s § 107 odst. 10
písm.
a)
nezajistí,
aby
ubytování
splňovalo
podmínky uvedené v § 100
písm. d) nebo aby výše úplaty
za
ubytování
nebyla
nadměrná
ve
srovnání
s dohodnutou výší mzdy,
platu nebo odměny cizince a s
úrovní
ubytování
nebo
provede pro účely úhrady
úplaty za ubytování cizincem
srážky z příjmu tohoto cizince
podle § 146 písm. b) zákoníku
práce, nebo
b) v rozporu s § 107 odst. 10
písm. b) nezajistí cizinci

32014L0036
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j) „povolením pro dlouhodobou
mobilitu“ povolení obsahující pojem
„mobile ICT“ („mobile intra-corporate
transferee“ – mobilní osoba převedená
v rámci společnosti), které opravňuje
držitele
povolení
pro
osobu
převedenou v rámci společnosti k
pobytu a práci na území druhého
členského státu v souladu s touto
směrnicí;
4. V rubrice „druh povolení“ podle
písm. a) bodu 6.4 přílohy nařízení
(ES) č. 1030/2002 členské státy
uvedou „ICT“.

Čl.
22
odst. 4

4. Pokud druhý členský stát přijme
kladné rozhodnutí ohledně žádosti o
dlouhodobou mobilitu, jak je uvedena
v odstavci 2, vydá se osobě převedené
v rámci společnosti povolení pro
dlouhodobou mobilitu, jež jí umožní
pobývat a pracovat na jeho území.
Toto povolení se vydává za použití
jednotného vzoru stanoveného v
nařízení (ES) č. 1030/2002. V rubrice
„druh povolení“ podle písm. a) bodu
6.4 přílohy nařízení (ES) č. 1030/2002
členské státy uvedou: „mobile ICT“.
Členské státy mohou rovněž doplnit
označení ve svém úředním jazyce
nebo jazycích.

Čl.
17
odst. 1

1. Členské státy stanoví sankce vůči
zaměstnavatelům,
kteří
nesplnili
povinnosti podle této směrnice, včetně
odepření
možnosti,
aby
zaměstnavatelé, kteří závažně porušili
povinnosti vyplývající z této směrnice,
zaměstnávali sezónní pracovníky.
Tyto sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

Čl. 20

1. Členské státy vyžadují důkaz o tom,
že sezónní pracovník bude mít po
dobu svého pobytu ubytování, které
zajišťuje přiměřenou životní úroveň v
souladu s vnitrostátním právem nebo
praxí. Příslušný orgán je informován o
jakékoli změně ubytování sezónního
pracovníka.
2. Pokud je ubytování zajištěno
zaměstnavatelem
nebo
jeho
prostřednictvím:
a) sezónní pracovník může být
požádán, aby zaplatil nájemné, jehož
výše nesmí být nadměrná v porovnání
s jeho čistou odměnou a v porovnání s

vystavení dokladu o zajištění
ubytování.

§ 156 odst.
5 písm. a) a
c)

(5) Za přestupek lze uložit
pokutu do
……
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 2 nebo
odstavce 4 písm. a),
c) 5 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 1 písm. c), f),
h), j) nebo n) nebo podle,
podle odstavce 3 nebo
odstavce 4 písm. b),
……

kvalitou daného ubytování. Nájemné
nesmí být automaticky sráženo ze
mzdy sezónního pracovníka;
b) zaměstnavatel předloží sezónnímu
pracovníkovi nájemní smlouvu či jiný
rovnocenný
dokument
jasně
stanovující podmínky nájmu daného
ubytování;
c) zaměstnavatel zajistí, že ubytování
splňuje
obecné
zdravotní
a
bezpečnostní
normy
platné
v
dotčeném členském státě.
32014L0036

Čl. 20

32004L0038

§ 157 odst.
5

(5) Právnická osoba nebo
podnikající fyzická osoba se

Čl.
17
odst. 1

32014L0036
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1. Členské státy stanoví sankce vůči
zaměstnavatelům,
kteří
nesplnili
povinnosti podle této směrnice, včetně
odepření
možnosti,
aby
zaměstnavatelé, kteří závažně porušili
povinnosti vyplývající z této směrnice,
zaměstnávali sezónní pracovníky.
Tyto sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující.
1. Členské státy vyžadují důkaz o tom,
že sezónní pracovník bude mít po
dobu svého pobytu ubytování, které
zajišťuje přiměřenou životní úroveň v
souladu s vnitrostátním právem nebo
praxí. Příslušný orgán je informován o
jakékoli změně ubytování sezónního
pracovníka.
2. Pokud je ubytování zajištěno
zaměstnavatelem
nebo
jeho
prostřednictvím:
a) sezónní pracovník může být
požádán, aby zaplatil nájemné, jehož
výše nesmí být nadměrná v porovnání
s jeho čistou odměnou a v porovnání s
kvalitou daného ubytování. Nájemné
nesmí být automaticky sráženo ze
mzdy sezónního pracovníka;
b) zaměstnavatel předloží sezónnímu
pracovníkovi nájemní smlouvu či jiný
rovnocenný
dokument
jasně
stanovující podmínky nájmu daného
ubytování;
c) zaměstnavatel zajistí, že ubytování
splňuje
obecné
zdravotní
a
bezpečnostní
normy
platné
v
dotčeném členském státě.

Čl. 9 odst.
3

3. Při nesplnění povinnosti registrace
může
dotyčná
osoba
podléhat
přiměřeným
a
nediskriminačním
sankcím.

Čl.
17
odst. 1

1. Členské státy stanoví sankce vůči
zaměstnavatelům,
kteří
nesplnili

dopustí správního deliktu tím,
že jako zaměstnavatel, který
zajišťuje nebo zprostředkovává
ubytování cizinci, kterému bylo
uděleno vízum k pobytu nad 90
dnů za účelem sezónního
zaměstnání nebo krátkodobé
vízum za tímto účelem,
a) v rozporu s § 107 odst. 10
písm.
a)
nezajistí,
aby
ubytování
splňovalo
podmínky uvedené v § 100
písm. d) nebo aby výše úplaty
za
ubytování
nebyla
nadměrná
ve
srovnání
s dohodnutou výší mzdy,
platu nebo odměny cizince a s
úrovní
ubytování,
nebo
provede pro účely úhrady
úplaty za ubytování cizincem
srážky z příjmu tohoto cizince
podle § 146 písm. b) zákoníku
práce, nebo
b) v rozporu s § 107 odst. 10
písm. b) nezajistí cizinci
vystavení dokladu o zajištění
ubytování.

§ 157 odst.
8 písm. b) a
c)

(8) Za správní delikt se
uloží pokuta
……
b) do 50 000 Kč, jde-li o
správní delikt podle odstavce
4, 5 nebo 6. písm. a), 6 nebo
7,
c) do 5 000 Kč, jde-li o
správní
delikt
podle
odstavce 5 písm. b).

povinnosti podle této směrnice, včetně
odepření
možnosti,
aby
zaměstnavatelé, kteří závažně porušili
povinnosti vyplývající z této směrnice,
zaměstnávali sezónní pracovníky.
Tyto sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

32014L0036

Čl. 20

1. Členské státy vyžadují důkaz o tom,
že sezónní pracovník bude mít po
dobu svého pobytu ubytování, které
zajišťuje přiměřenou životní úroveň v
souladu s vnitrostátním právem nebo
praxí. Příslušný orgán je informován o
jakékoli změně ubytování sezónního
pracovníka.
2. Pokud je ubytování zajištěno
zaměstnavatelem
nebo
jeho
prostřednictvím:
a) sezónní pracovník může být
požádán, aby zaplatil nájemné, jehož
výše nesmí být nadměrná v porovnání
s jeho čistou odměnou a v porovnání s
kvalitou daného ubytování. Nájemné
nesmí být automaticky sráženo ze
mzdy sezónního pracovníka;
b) zaměstnavatel předloží sezónnímu
pracovníkovi nájemní smlouvu či jiný
rovnocenný
dokument
jasně
stanovující podmínky nájmu daného
ubytování;
c) zaměstnavatel zajistí, že ubytování
splňuje
obecné
zdravotní
a
bezpečnostní
normy
platné
v
dotčeném členském státě.

Čl.
17
odst. 1

1. Členské státy stanoví sankce vůči
zaměstnavatelům,
kteří
nesplnili
povinnosti podle této směrnice, včetně
odepření
možnosti,
aby
zaměstnavatelé, kteří závažně porušili
povinnosti vyplývající z této směrnice,
zaměstnávali sezónní pracovníky.
Tyto sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující.
1. Členské státy vyžadují důkaz o tom,
že sezónní pracovník bude mít po
dobu svého pobytu ubytování, které
zajišťuje přiměřenou životní úroveň v
souladu s vnitrostátním právem nebo
praxí. Příslušný orgán je informován o
jakékoli změně ubytování sezónního
pracovníka.
2. Pokud je ubytování zajištěno
zaměstnavatelem
nebo
jeho
prostřednictvím:
a) sezónní pracovník může být
požádán, aby zaplatil nájemné, jehož

Čl. 20
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výše nesmí být nadměrná v porovnání
s jeho čistou odměnou a v porovnání s
kvalitou daného ubytování. Nájemné
nesmí být automaticky sráženo ze
mzdy sezónního pracovníka;
b) zaměstnavatel předloží sezónnímu
pracovníkovi nájemní smlouvu či jiný
rovnocenný
dokument
jasně
stanovující podmínky nájmu daného
ubytování;
c) zaměstnavatel zajistí, že ubytování
splňuje
obecné
zdravotní
a
bezpečnostní
normy
platné
v
dotčeném členském státě.
§ 159 odst.
12

§ 169r odst.
1 písm. l)

(12) Ministerstvo předá
příslušnému orgánu jiného
členského státu Evropské unie
údaje o tom, že držiteli povolení
k
pobytu
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
vydaného
tímto
členským
státem Evropské unie byla
vydána karta vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie. Ministerstvo
rovněž
předá
příslušnému
orgánu jiného členského státu
Evropské unie údaje o zrušení
platnosti karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance v
případě, že její držitel pobývá v
jiném členském státě na
základě povolení k pobytu
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance, které jiný členský
stát Evropské unie tomuto
cizinci vydal.

32014L0066

(1) Usnesením se také
zastaví řízení o žádosti, jestliže
cizinec
……
l) podal žádost o vydání karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance, ač k tomu není
oprávněn podle § 42k odst. 6.

32014L0066
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Čl.
22
odst. 6

6. Druhý členský stát informuje o
vydání povolení pro dlouhodobou
mobilitu příslušné orgány prvního
členského státu.

Čl.
23
odst. 2

2. Odejme-li první členský stát
povolení pro osobu převedenou v
rámci společnosti, ihned o tom
informuje orgány druhého členského
státu.

Čl. 2 odst.
2

2. Tato směrnice se nevztahuje na
státní příslušníky třetích zemí, kteří:
a) žádají o pobyt v členském státě jako
výzkumní pracovníci ve smyslu
směrnice 2005/71/ES za účelem
provedení výzkumného projektu;
b) podle dohod mezi Unií a jejími
členskými státy a třetími zeměmi mají
práva volného pohybu rovnocenná
právům občanů Unie nebo jsou
zaměstnáni podnikem usazeným v
těchto třetích zemích;
c) jsou vysláni v rámci směrnice
96/71/ES;
d)
vykonávají
samostatnou
výdělečnou činnost;
e)
jsou
přiděleni

zprostředkovatelskými
agenturami,
agenturami
na
zprostředkování
dočasné práce nebo jakýmikoli jinými
podniky
zabývajícími
se
poskytováním pracovníků k provedení
práce pod dohledem a vedením jiného
podniku;
f) byli přijati jako studenti denního
studia nebo kteří se v rámci studia
účastní krátkodobé praktické odborné
přípravy pod dohledem.
§ 169t odst.
3 a odst. 6
písm.
a)
bod 3 a 4
písm.
e),
odst. 7 a 9

(3) O žádosti o udělení
dlouhodobého víza ministerstvo
rozhodne ve lhůtě do 90 dnů
ode dne podání žádosti, ve
zvlášť složitých případech ve
lhůtě do 120 dnů ode dne
podání žádosti. O žádosti o
udělení víza k pobytu nad 90
dnů
za
účelem
studia,
pedagogické činnosti, výzkumu
nebo sezónního zaměstnání
rozhodne ministerstvo ve lhůtě
do 60 dnů ode dne podání
žádosti.

32014L0036

Čl.
18
odst. 1

32014L0066

Čl.
15
odst. 1

……
(6)
O
žádosti
ministerstvo rozhodne
a) v případě žádosti o vydání
povolení
k
dlouhodobému
pobytu
1. ve lhůtě do 60 dnů ode
dne podání žádosti, je-li
žádost podaná na území,
2. ve lhůtě do 60 dnů ode
dne podání žádosti, jde-li o
žádost o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu
za
účelem
studia,
vědeckého výzkumu nebo
vydání
povolení
k
dlouhodobému
pobytu
rodinnému příslušníkovi
výzkumného pracovníka,
3. ve lhůtě do 90 dnů ode
dne podání žádosti o
vydání
povolení
k
dlouhodobému pobytu za
účelem společného soužití
rodiny s držitelem karty
vnitropodnikově
převedeného zaměstnance
nebo
karty
vnitropodnikově
převedeného zaměstnance
jiného členského státu
Evropské unie,

Čl.
22
odst.
2
písm. b)

Čl.
19
odst. 4
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1. Příslušné orgány členského státu
rozhodnou o žádosti o povolení za
účelem sezónní práce. Příslušné
orgány rozhodnutí písemně oznámí
žadateli v souladu s postupy pro
oznamování
stanovenými
vnitrostátním právem co nejdříve,
nejpozději však do 90 dnů ode dne
podání úplné žádosti.
1. Příslušné orgány dotyčného
členského státu rozhodnou o žádosti o
povolení pro osobu převedenou v
rámci společnosti nebo o prodloužení
jeho platnosti a rozhodnutí písemně
oznámí žadateli v souladu s postupy
pro
oznamování
stanovenými
vnitrostátním právem co nejdříve,
nejpozději však do 90 dnů ode dne
podání úplné žádosti.
b) druhý členský stát přijme
rozhodnutí o žádosti o dlouhodobou
mobilitu a oznámí jej písemně
žadateli, a to co nejdříve, avšak
nejpozději do 90 dnů od podání
žádosti a dokumentů uvedených v
písmenu a) příslušným orgánům
druhého členského státu;
4. Odchylně od čl. 5 odst. 4 prvního
pododstavce směrnice 2003/86/ES
udělí členský stát povolení pro rodinné
příslušníky, jestliže jsou splněny
podmínky pro sloučení rodiny, a to do
90 dnů ode dne podání úplné žádosti.
Příslušný orgán členského státu
vyřizuje žádost o povolení pro rodinné
příslušníky osoby převedené v rámci
společnosti zároveň se žádostí o
povolení pro osobu převedenou v
rámci společnosti nebo o povolení pro
dlouhodobou mobilitu, je-li žádost o
povolení pro rodinné příslušníky
osoby převedené v rámci společnosti
předložena současně. Procesní záruky

4. ve lhůtě do 90 dnů ode
dne podání žádosti o
vydání
povolení
k
dlouhodobému pobytu za
účelem společného soužití
rodiny s držitelem modré
karty na území nebo
s držitelem
povolení
k dlouhodobému pobytu
za účelem investování,
5. ve lhůtě do 120 dnů ode
dne podání žádosti o
vydání
povolení
k
dlouhodobému
pobytu
rezidenta jiného členského
státu Evropské unie a jeho
rodinného
příslušníka,
nebo
6. ve lhůtě do 270 dnů ode
dne podání žádosti o
vydání
povolení
k
dlouhodobému pobytu za
účelem společného soužití
rodiny na území,
………
e) ve lhůtě do 90 dnů ode dne
podání žádosti o vydání karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance
nebo
karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského
státu Evropské unie,

stanovené v článku 15 se použijí
obdobně.
32009L0050

32004L0038

Čl.
15
odst. 4

4. Odchylně od čl. 5 odst. 4 prvního
pododstavce směrnice 2003/86/ES se
v případě splnění podmínek pro
sloučení rodiny vydají povolení k
pobytu pro rodinné příslušníky do
šesti měsíců ode dne podání žádosti.

Čl. 19

Čl. 20

1. Na požádání vydá členský stát po
ověření délky jejich pobytu občanům
Unie způsobilým k trvalému pobytu
doklad osvědčující jejich trvalý pobyt.
2. Doklad osvědčující trvalý pobyt se
vydává v nejkratší možné lhůtě.
1. Rodinným příslušníkům, kteří
nejsou státními příslušníky žádného
členského státu a mají právo trvalého
pobytu, vydávají členské státy do šesti
měsíců od podání žádosti kartu
trvalého pobytu. Platnost karty
trvalého pobytu se vždy po deseti
letech automaticky prodlužuje.
2. Žádost o kartu trvalého pobytu se
podává před skončením platnosti
pobytové
karty.
Při
nesplnění
povinnosti požádat o kartu trvalého
pobytu může dotyčná osoba podléhat
přiměřeným
a
nediskriminačním
sankcím.
3. Platnost karty trvalého pobytu není
dotčena přerušením pobytu kratším
než dva po sobě jdoucí roky.

(7) V případě vydání
povolení
k
dlouhodobému
pobytu nebo prodloužení jeho
platnosti, vydání potvrzení o
přechodném pobytu na území,
pobytové
karty
rodinného
příslušníka občana Evropské
unie, průkazu o povolení k
pobytu pro cizince a povolení
k trvalému pobytu se vydáním
rozhodnutí rozumí převzetí
a) průkazu o povolení k pobytu,
jde-li o vydání povolení k
dlouhodobému pobytu nebo
prodloužení jeho platnosti,
b) potvrzení o přechodném
pobytu na území,
c) pobytové karty rodinného
příslušníka občana Evropské
unie nebo průkazu o povolení
k pobytu pro cizince, nebo
d) rozhodnutí o vydání povolení
k trvalému pobytu podle § 74
nebo průkazu o povolení k
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trvalému pobytu podle § 87r,
jde-li o vydání povolení k
trvalému pobytu. (9) Vyjdouli po vyznačení víza k pobytu
nad 90 dnů podle § 30 odst. 2,
po odeslání výzvy podle § 44
odst. 1, § 44a odst. 13 nebo §
74 odst. 2 nebo po odeslání
výzvy k převzetí potvrzení o
přechodném pobytu na území,
pobytové karty rodinného
příslušníka občana Evropské
unie, průkazu o povolení k
pobytu pro cizince a průkazu
o povolení k trvalému pobytu,
najevo nové skutečnosti, které
jsou důvodem pro zamítnutí
žádosti,
rozhodne
ministerstvo usnesením o tom,
že se pokračuje v řízení.
(9) Lhůta pro vydání
rozhodnutí neběží
a) ode dne odeslání výzvy
zastupitelského
úřadu
k
vyznačení víza k pobytu nad 90
dnů podle § 30 odst. 2 do doby
zpracování údajů nezbytných
pro vydání průkazu o povolení
k pobytu,
b) ode dne odeslání výzvy
podle odstavce 8 písm. a) do
doby zpracování poskytnutých
údajů, nebo
c) ode dne odeslání výzvy podle
odstavce 8 písm. b) nebo c) do
doby převzetí příslušného
dokladu.
§ 182b

Policie je oprávněna pro
informaci veřejnosti zveřejnit
způsobem umožňujícím dálkový
přístup
čísla
ztracených,
odcizených nebo neplatných
cizineckých pasů, cestovních
průkazů totožnosti, průkazů o
povolení k pobytu, průkazů o
pobytu rodinného příslušníka
občana
Evropské
unie,
pobytových karet rodinných
příslušníků občanů Evropské
unie, průkazů o povolení k
pobytu pro cizince a průkazů
o povolení k trvalému pobytu a
průkazů o povolení k trvalému
pobytu občana Evropské unie a
datum ohlášení ztráty nebo
odcizení
těchto
dokladů.
Obdobně
policie
postupuje
v případě zveřejnění jednacího

32004L0038
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Čl. 19

1. Na požádání vydá členský stát po
ověření délky jejich pobytu občanům
Unie způsobilým k trvalému pobytu
doklad osvědčující jejich trvalý pobyt.
2. Doklad osvědčující trvalý pobyt se
vydává v nejkratší možné lhůtě.

čísla ztracených, odcizených nebo
neplatných
potvrzení
o
přechodném pobytu na území
vydaných občanům Evropské
unie.

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Navrhovaný právní předpis
(resp. jiný právní předpis)
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
Celex č.

(část, §, odst.
písm., apod.)

§ 26 odst. 6

Ustanovení

Obsah

(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)

(6)
Ve
věcech
pracovních a ve věcech
vyplývajících ze zákona o
pobytu cizinců na území České
republiky se může dát cizinec,
který na území pobývá
na vízum k pobytu nad 90 dnů
za
účelem
sezónního
zaměstnání,
v
řízení
zastupovat právnickou osobou,
k jejímž činnostem uvedeným
ve stanovách patří ochrana
práv cizinců.

32014L0036

Čl. 25 odst.
2

2. Členské státy zajistí, aby se třetí
strany, které mají v souladu s kritérii
stanovenými jejich vnitrostátním
právem oprávněný zájem na zajištění
dodržování této směrnice, mohly se
souhlasem sezónního pracovníka
jeho jménem, nebo na jeho podporu
účastnit jakéhokoli správního nebo
občanskoprávního řízení, s výjimkou
postupů a rozhodnutí týkajících se
krátkodobých víz, za účelem
provádění této směrnice.

Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
Celex č.
Ustanovení

(část, §, odst.
písm., apod.)

§ 3 odst. 3
až 5

Obsah

(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

(3) Přídavek na dítě
dále náleží podle odstavce 1 i
v případě, kdy osoba a osoby
s ní
společně
posuzované
nemají na území České
republiky trvalý pobyt podle
zvláštního
právního
předpisu1d),
pokud
jsou
nezaopatřenými dětmi cizinců,
kterým byla vydána alespoň
na dobu devíti měsíců karta
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance74) nebo karta
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského

32014L0036

58

Čl. 23 odst.
1 písm. d) a
odst. 2 písm.
i)

Právo na rovné zacházení
1. Sezónní pracovníci mají právo na
stejné
zacházení
jako
státní
příslušníci hostitelského členského
státu, a to přinejmenším, pokud jde
o:
a) podmínky zaměstnání, včetně
minimálního věku pro výkon práce, a
pracovní
podmínky,
včetně
odměňování, propouštění, pracovní
doby, dovolené a svátků, jakož i
zdravotní a bezpečností požadavky
na pracovišti;
b) právo na stávku a protestní akce
zaměstnanců
v
souladu
s

státu Evropské unie75) a jsou
převedeni
do
obchodní
korporace nebo odštěpného
závodu se sídlem na území
České republiky, a těmto
nezaopatřeným dětem a s nimi
společně posuzovaným osobám
bylo
vydáno
povolení
k dlouhodobému pobytu na
území České republiky podle
zvláštního
právního
předpisu68), a pokud tyto
nezaopatřené děti a s nimi
společně posuzované osoby
mají
na
území
České
republiky zároveň bydliště.

vnitrostátním právem a postupy
příslušného hostitelského členského
státu,
svobodu
sdružování
a
spolčování a členství v odborových
organizacích nebo v organizaci, jejíž
členové patří k určité profesní
skupině, včetně práv a výhod
poskytovaných
uvedenými
organizacemi, včetně práva sjednávat
a uzavírat kolektivní smlouvy, aniž
jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o
veřejném
pořádku
a
veřejné
bezpečnosti;
c) doplatky veškeré dlužné odměny
státnímu příslušníkovi třetí země,
které provede zaměstnavatel;
d) oblasti sociálního zabezpečení
uvedené v článku 3 nařízení (ES) č.
883/2004;
e) přístup ke zboží a službám a k
poskytování zboží a služeb určených
veřejnosti, s výjimkou bydlení, aniž
je dotčena smluvní svoboda v
souladu
s
právem
Unie
a
vnitrostátním právem;
f) poradenství o sezónní práci
poskytované úřady práce;
g) vzdělávání a odbornou přípravu;
h) uznávání diplomů, osvědčení a
jiných odborných kvalifikací v
souladu s příslušnými vnitrostátními
postupy;
i) daňové výhody, pokud je sezónní
pracovník
pro
daňové
účely
považován za rezidenta příslušného
členského státu.
Sezónní pracovníci, kteří se stěhují
do třetí země nebo pozůstalí po
takových pracovnících pobývající ve
třetí zemi, jejichž práva jsou
odvozena od sezónního pracovníka,
obdrží zákonný důchod vyplývající z
předcházejícího
zaměstnání
sezónního pracovníka a nabytý v
souladu
s právními předpisy
stanovenými v článku 3 nařízení
(ES) č. 883/2004, a to za stejných
podmínek a podle stejné výměry jako
státní
příslušníci
dotčených
členských států, kteří se odstěhují do
třetí země.
2. Členské státy mohou rovné
zacházení omezit takto:
i) s ohledem na odst. 1 první
pododstavec písm. d) mohou
vyloučit rodinné dávky a dávky
v nezaměstnanosti, aniž je dotčeno
nařízení (EU) č. 1231/2010.

(4)
Rodičovský
příspěvek dále náleží podle
odstavce 1 i v případě, kdy
osoba a osoby společně s ní
posuzované nemají na území
České republiky trvalý pobyt
podle zvláštního právního
předpisu1d), pokud jsou cizinci,
kterým byla vydána alespoň
na dobu devíti měsíců karta
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance74) nebo karta
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského
státu Evropské unie75) a jsou
převedeni
do
obchodní
korporace nebo odštěpného
závodu se sídlem na území
České republiky, nebo jejich
rodinní příslušníci, kterým
bylo
vydáno
povolení
k dlouhodobému pobytu na
území České republiky podle
zvláštního
právního
předpisu68), a pokud tito
rodinní příslušníci mají na
území
České
republiky
zároveň bydliště.
(5) Pohřebné dále
náleží podle odstavce 1 i v
případě, kdy osoba a osoby
společně s ní posuzované
nemají na území České
republiky trvalý pobyt podle
zvláštního
právního
předpisu1d), pokud jsou
a) cizinci, kterým bylo vydáno
krátkodobé vízum za účelem
sezónního zaměstnání72) nebo
vízum k pobytu nad 90 dnů
za
účelem
sezónního
zaměstnání73),

32014L0066
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b) cizinci, kterým byla vydána
karta
vnitropodnikově
převedeného zaměstnance74)
nebo karta vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie75) a jsou
převedeni
do
obchodní
korporace nebo odštěpného
závodu se sídlem na území
České republiky, nebo jejich
rodinní příslušníci, kterým
bylo
vydáno
povolení
k dlouhodobému pobytu na
území České republiky podle
zvláštního
právního
předpisu68), a pokud tito
rodinní příslušníci mají na
území
České
republiky
zároveň bydliště.

Čl. 18 odst.
2 písm. c) a
odst. 3
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Právo na rovné zacházení
2. Osoby převedené v rámci
společnosti mají právo na stejné
zacházení
jako
se
státními
příslušníky členského státu, ve
kterém je práce vykonávána, pokud
jde o:
a) svobodu sdružování a spolčování a
členství v odborových organizacích
nebo svazech zaměstnavatelů nebo v
organizaci, jejíž členové patří k
určité profesní skupině, včetně práv a
výhod poskytovaných uvedenými
organizacemi, aniž jsou dotčeny
vnitrostátní předpisy o veřejném
pořádku a veřejné bezpečnosti;
b) uznávání diplomů, osvědčení a
jiných odborných kvalifikací v
souladu s příslušnými vnitrostátními
postupy;
c) ustanovení vnitrostátního práva
týkající se oblastí sociálního
zabezpečení vymezených v článku 3
nařízení (ES) č. 883/2004, ledaže se
z důvodu dvoustranných dohod nebo
vnitrostátních právních předpisů
členského státu, v němž je práce
vykonávána, uplatní právo země
původu zajišťující, že na osobu
převedenou v rámci společnosti se
vztahují právní předpisy v oblasti
sociálního zabezpečení jedné z
těchto zemí. Aniž jsou dotčeny
dvoustranné dohody zajišťující, že se
na osobu převedenou v rámci
společnosti vztahují právní předpisy
země původu, uplatní se v případě
mobility uvnitř EU v příslušném
rozsahu nařízení (EU) č. 1231/2010;
d) aniž je dotčeno nařízení (EU) č.
1231/2010 a dvoustranné dohody,
vyplácení zákonem stanoveného
starobního,
invalidního
a
pozůstalostního
důchodu
vyplývajícího z předcházejícího
zaměstnání osoby převedené v rámci
společnosti a nabytého osobou
převedenou v rámci společnosti,
která se stěhuje do třetí země, nebo
pozůstalými
po
této
osobě
pobývajícími ve třetí zemi, jejichž
práva jsou od dané osoby odvozena,
v souladu s právními předpisy
stanovenými v článku 3 nařízení
(ES) č. 883/2004, a to za stejných
podmínek a podle stejné výměry jako
státním příslušníkům dotčených
členských států, kteří se odstěhují do
třetí země;
e) přístup ke zboží a službám a k

poskytování zboží a služeb určených
veřejnosti, s výjimkou postupů pro
získání bydlení stanovených ve
vnitrostátním právu, aniž je dotčena
smluvní svoboda v souladu s právem
Unie a vnitrostátním právem, a ke
službám poskytovaným veřejnými
úřady práce.
Dvoustranné
dohody
nebo
vnitrostátní právní předpisy uvedené
v tomto odstavci jsou mezinárodními
dohodami
nebo
ustanoveními
členských států ve smyslu článku 4.
3. Aniž je dotčeno nařízení Rady
(EU) č.1231/2010, mohou členské
státy rozhodnout, že ustanovení odst.
2 písm. c) se s ohledem na rodinné
dávky
nevztahuje
na
osoby
převedené v rámci společnosti, jimž
bylo povoleno pobývat a pracovat na
území členského státu po dobu
nepřesahující devět měsíců.

Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů
Navrhovaný právní předpis
Obsah
Ustanovení

Celex č.

(část, §, odst.
písm., apod.)

§ 47o odst.
2

Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

(2)
Nárok
na
příspěvek na úhradu potřeb
dítěte
má
při
splnění
podmínek
stanovených
v
tomto zákoně také nezletilé
nezaopatřené dítě svěřené do
pěstounské
péče
cizinci,
kterému byla vydána alespoň
na dobu devíti měsíců karta
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance71) nebo karta
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského
státu Evropské unie72) a je
převeden
do
obchodní
korporace nebo odštěpného
závodu se sídlem na území
České
republiky,
jestliže
tomuto dítěti bylo vydáno
povolení k dlouhodobému
pobytu na území České
republiky podle zvláštního
právního předpisu62) a toto
dítě má na území České
republiky zároveň bydliště.

32014L0066

61

Čl. 18 odst.
2 písm. c) a
odst. 3

Právo na rovné zacházení
2. Osoby převedené v rámci
společnosti mají právo na stejné
zacházení
jako
se
státními
příslušníky členského státu, ve
kterém je práce vykonávána, pokud
jde o:
a) svobodu sdružování a spolčování a
členství v odborových organizacích
nebo svazech zaměstnavatelů nebo v
organizaci, jejíž členové patří k
určité profesní skupině, včetně práv a
výhod poskytovaných uvedenými
organizacemi, aniž jsou dotčeny
vnitrostátní předpisy o veřejném
pořádku a veřejné bezpečnosti;
b) uznávání diplomů, osvědčení a
jiných odborných kvalifikací v
souladu s příslušnými vnitrostátními
postupy;
c) ustanovení vnitrostátního práva
týkající se oblastí sociálního
zabezpečení vymezených v článku 3
nařízení (ES) č. 883/2004, ledaže se
z důvodu dvoustranných dohod nebo
vnitrostátních právních předpisů
členského státu, v němž je práce
vykonávána, uplatní právo země

původu zajišťující, že na osobu
převedenou v rámci společnosti se
vztahují právní předpisy v oblasti
sociálního zabezpečení jedné z
těchto zemí. Aniž jsou dotčeny
dvoustranné dohody zajišťující, že se
na osobu převedenou v rámci
společnosti vztahují právní předpisy
země původu, uplatní se v případě
mobility uvnitř EU v příslušném
rozsahu nařízení (EU) č. 1231/2010;
d) aniž je dotčeno nařízení (EU) č.
1231/2010 a dvoustranné dohody,
vyplácení zákonem stanoveného
starobního,
invalidního
a
pozůstalostního
důchodu
vyplývajícího z předcházejícího
zaměstnání osoby převedené v rámci
společnosti a nabytého osobou
převedenou v rámci společnosti,
která se stěhuje do třetí země, nebo
pozůstalými
po
této
osobě
pobývajícími ve třetí zemi, jejichž
práva jsou od dané osoby odvozena,
v souladu s právními předpisy
stanovenými v článku 3 nařízení
(ES) č. 883/2004, a to za stejných
podmínek a podle stejné výměry jako
státním příslušníkům dotčených
členských států, kteří se odstěhují do
třetí země;
e) přístup ke zboží a službám a k
poskytování zboží a služeb určených
veřejnosti, s výjimkou postupů pro
získání bydlení stanovených ve
vnitrostátním právu, aniž je dotčena
smluvní svoboda v souladu s právem
Unie a vnitrostátním právem, a ke
službám poskytovaným veřejnými
úřady práce.
Dvoustranné
dohody
nebo
vnitrostátní právní předpisy uvedené
v tomto odstavci jsou mezinárodními
dohodami
nebo
ustanoveními
členských států ve smyslu článku 4.
3. Aniž je dotčeno nařízení Rady
(EU) č.1231/2010, mohou členské
státy rozhodnout, že ustanovení odst.
2 písm. c) se s ohledem na rodinné
dávky
nevztahuje
na
osoby
převedené v rámci společnosti, jimž
bylo povoleno pobývat a pracovat na
území členského státu po dobu
nepřesahující devět měsíců.

Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
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Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah

Celex č.

(část, §, odst.
písm., apod)

§ 35 odst. 6

Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)

(6)
Ve
věcech
vyplývajících ze zákona o
pobytu cizinců na území České
republiky nebo zákona o
zaměstnanosti se může dát
cizinec, který na území pobývá
na vízum k pobytu nad 90 dnů
za
účelem
sezónního
zaměstnání,
v
řízení
zastupovat právnickou osobou,
k jejímž činnostem uvedeným
ve stanovách patří ochrana
práv cizinců.
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Čl. 25 odst.
2

2. Členské státy zajistí, aby se třetí
strany, které mají v souladu s kritérii
stanovenými jejich vnitrostátním
právem oprávněný zájem na zajištění
dodržování této směrnice, mohly se
souhlasem sezónního pracovníka
jeho jménem, nebo na jeho podporu
účastnit jakéhokoli správního nebo
občanskoprávního řízení, s výjimkou
postupů a rozhodnutí týkajících se
krátkodobých víz, za účelem
provádění této směrnice.

Změna zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah

Celex č.

(část, §, odst.
písm., apod)

§ 1 odst. 2
písm. j)

Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)

j)
žadatele
o
vydání
modré karty Evropské unie20)
nebo držitele této karty,
žadatele
o
vydání
zaměstnanecké karty21) nebo
držitele této karty anebo
držitele
povolení
k
dlouhodobému pobytu na území
České republiky vydaného za
jiným účelem než zaměstnání,
který je na území zaměstnán,
j) žadatele o vydání modré
karty Evropské unie20) nebo
držitele této karty, žadatele
o vydání
zaměstnanecké
karty21) nebo držitele této
karty, žadatele o oprávnění

32014L0036

Čl. 23 odst.
1 písm. h)

1. Sezónní pracovníci mají právo na
stejné
zacházení
jako
státní
příslušníci hostitelského členského
státu, a to přinejmenším, pokud jde o:

20)

Čl. 14 odst. 1 písm. d) a čl. 14 odst. 4 směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a
pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

21)

Čl. 12 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném
postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky
třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském
státě.
§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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k pobytu
za
účelem
sezónního zaměstnání22) nebo
držitele tohoto oprávnění,
žadatele
o vydání
karty
vnitropodnikově
převedeného zaměstnance23)
nebo karty vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
Evropské unie nebo držitele
této karty, anebo držitele
povolení k dlouhodobému
pobytu na území České
republiky vydaného za jiným
účelem než zaměstnání, který
je na území zaměstnán,

……….
h) uznávání diplomů, osvědčení a
jiných odborných kvalifikací v
souladu s příslušnými vnitrostátními
postupy;
32014L0066

Čl. 18 odst.
2 písm. b)

2. Osoby převedené v rámci
společnosti mají právo na stejné
zacházení
jako
se
státními
příslušníky členského státu, ve
kterém je práce vykonávána, pokud
jde o:
………..
b) uznávání diplomů, osvědčení a
jiných odborných kvalifikací v
souladu s příslušnými vnitrostátními
postupy;

Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Navrhovaný právní předpis
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů

Ustanovení

Obsah

Odpovídající předpis EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26.
února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích
zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci;
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15.
května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích
zemí na základě převedení v rámci společnosti

Celex č.

(část, §, odst.,
písm., apod.)

§ 3 odst. 1
písm. c)

Ustanovení

Obsah

(čl., odst., písm.,
bod, apod.)

c)
zaměstnavatelé4);
za
zaměstnavatele se považuje
rovněž
odštěpný
závod
zahraniční právnické osoby
nebo zahraniční fyzická
osoba oprávněné podnikat
na území České republiky
podle zvláštních právních
předpisů5); pro účely § 87
odst. 1 a 2, § 93, § 102 odst. 2
a § 126 se za zaměstnavatele
považuje rovněž
1. odštěpný závod se
sídlem na území České
republiky, do něhož je
cizinec,
který
je
držitelem
karty
vnitropodnikově

32014L0066

22)

Čl. 3, písm. b),
d) a l)

Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
b) „převedením v rámci společnosti“
dočasné
převedení
státního
příslušníka třetí země, který pobývá
v době podání žádosti o povolení pro
osobu
převedenou
v
rámci
společnosti mimo území členských
států, za účelem zaměstnání nebo
odborné
přípravy z
podniku
usazeného mimo území členského
státu, k němuž je státní příslušník
třetí země již před převedením a v
jeho průběhu vázán pracovní
smlouvou, do subjektu usazeného v
tomto členském státě a patřícího k
příslušnému podniku nebo do stejné
skupiny podniků, a popřípadě

Čl. 23 odst. 1 písm. h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách
vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci.
23)
Čl. 18 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách
vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti.
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převedeného
zaměstnance nebo karty
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského státu Evropské
unie vydaných podle
zákona o pobytu cizinců
na
území
České
republiky
(dále
jen
„karta vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance“)
nebo
povolení
k
pobytu
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance vydaného
jiným členským státem
Evropské unie, převeden
z obchodní
korporace
se sídlem mimo území
členských států Evropské
unie, k níž tento odštěpný
závod náleží, nebo
2. obchodní korporace se
sídlem na území České
republiky, do níž je cizinec,
který je držitelem karty
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
nebo povolení k pobytu
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
vydaného jiným členským
státem
Evropské
unie,
převeden
z obchodní
korporace se sídlem mimo
území
členských
států
Evropské unie, jež je vůči
obchodní
korporaci
se
sídlem na území České
republiky ovládající nebo
ovládanou osobou101) nebo
jsou obě tyto obchodní
korporace ovládány stejnou
ovládající osobou,
§ 5 písm. e)
body 2 a 3

Pro účely tohoto zákona se
rozumí
e) nelegální prací
…
2.
práce
vykonávaná
cizincem v rozporu s
vydaným
povolením
k zaměstnání
nebo
bez tohoto povolení, je-li
podle tohoto zákona
vyžadováno,
nebo
v rozporu

mobilita mezi hostitelskými subjekty
usazenými v jednom nebo několika
druhých členských státech; d)
„hostitelským subjektem“ subjekt,
do kterého je osoba převedená v
rámci společnosti převedena, bez
ohledu na jeho právní formu,
usazený v souladu s vnitrostátním
právem na území členského státu; l)
„skupinou podniků“ dva nebo více
podniků,
které
jsou
podle
vnitrostátního práva považovány za
propojené jedním z těchto způsobů:
jeden podnik ve vztahu k druhému
podniku přímo či nepřímo drží
většinu
upsaného
základního
kapitálu podniku; disponuje většinou
hlasovacích práv spojených s podíly
vydanými podnikem; je oprávněn
jmenovat více než polovinu členů
správních, řídících nebo dozorčích
orgánů podniku; nebo podniky jsou
řízeny
jednotně
mateřským
podnikem;
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Čl. 9 odst. 1

Sankce
Členské státy mohou vyvodit
odpovědnost hostitelského subjektu
za nedodržování podmínek přijetí,
pobytu a mobility stanovených v této
směrnici.

Čl. 9 odst. 2

Pokud je hostitelský subjekt
považován za odpovědný v souladu
s odstavcem 1, stanoví dotyčný
členský stát sankce. Tyto sankce
musí
být
účinné,
přiměřené

se zaměstnaneckou
kartou,
kartou
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
nebo
modrou
kartou
vydanými podle zákona o
pobytu cizinců na území
České republiky nebo
bez některé z těchto
karet; to neplatí v
případě výkonu jiné
práce podle § 41 odst. 1
písm. c) zákoníku práce,
nebo
3.
práce
vykonávaná
cizincem pro právnickou
nebo fyzickou osobu bez
platného
oprávnění
k pobytu na území České
republiky, je-li podle
zákona o pobytu cizinců
na
území
České
republiky vyžadováno.
§ 5 písm. g)

102)

g)
vnitropodnikovým
převedením výkon závislé
práce
cizincem,
který
je držitelem
karty
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
nebo povolení k pobytu
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
vydaného jiným členským
státem Evropské unie, na
území České republiky na
pozici manažera, specialisty
nebo
zaměstnaného
stážisty102)
1. v odštěpném závodu se
sídlem na území České
republiky, do něhož je
cizinec
převeden
z obchodní korporace se
sídlem
mimo
území
členských států Evropské
unie, k níž tento odštěpný
závod náleží, nebo
2. v obchodní korporaci se
sídlem na území České
republiky, do níž je
cizinec
převeden
z obchodní korporace se
sídlem
mimo
území
členských států Evropské
unie, jež je vůči obchodní

a odrazující.

32014L0066

Čl. 9 odst. 3

Členské státy přijmou opatření
zaměřená na zabránění možnému
zneužívání a udělování sankcí za
porušování této směrnice. Tato
opatření
zahrnují
sledování,
hodnocení a případně kontrolní
opatření v souladu s vnitrostátním
právem a správními postupy.

Čl. 3 písm. b)

Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
b) „převedením v rámci společnosti“
dočasné
převedení
státního
příslušníka třetí země, který pobývá
v době podání žádosti o povolení pro
osobu
převedenou
v
rámci
společnosti mimo území členských
států, za účelem zaměstnání nebo
odborné
přípravy z
podniku
usazeného mimo území členského
státu, k němuž je státní příslušník
třetí země již před převedením a v
jeho průběhu vázán pracovní
smlouvou, do subjektu usazeného v
tomto členském státě a patřícího k
příslušnému podniku nebo do stejné
skupiny podniků, a popřípadě
mobilita mezi hostitelskými subjekty
usazenými v jednom nebo několika
druhých členských státech;

§ 42k zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. …/2017 Sb.
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korporaci se sídlem na
území České republiky
ovládající
nebo
ovládanou
osobou101)
nebo jsou obě tyto
obchodní
korporace
ovládány
stejnou
ovládající osobou.
§ 5a

Za zaměstnání se pro
účely § 87 odst. 1 a 2, § 89
odst. 4 a § 93 považuje
vnitropodnikové převedení.

32014L0066

Čl. 3 písm. b)

§ 89 odst. 1

(1) Cizinec může být přijat do
zaměstnání a zaměstnáván, je-li
držitelem platné zaměstnanecké
karty, karty vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
nebo modré karty, pokud tento
zákon nestanoví jinak.
(34) Cizinec, kterému bylo
vydáno potvrzení o splnění
podmínek
pro
vydání
zaměstnanecké karty, karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo modré karty,
může být přijat do zaměstnání a
zaměstnáván ode dne vydání
tohoto potvrzení do dne
ukončení řízení o jeho žádosti o
vydání zaměstnanecké karty,
karty
vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
nebo modré karty. Pokud
cizinec požádá o prodloužení
povolení k zaměstnání podle §
94,
může
být
dále
zaměstnáván v době od konce
platnosti
svého
povolení
k zaměstnání
do
pravomocného rozhodnutí o
prodloužení platnosti povolení
k zaměstnání.

32014L0066

Čl. 17 písm. c)

§ 89 odst. 4
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Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
b) „převedením v rámci společnosti“
dočasné
převedení
státního
příslušníka třetí země, který pobývá
v době podání žádosti o povolení pro
osobu
převedenou
v
rámci
společnosti mimo území členských
států, za účelem zaměstnání nebo
odborné
přípravy z
podniku
usazeného mimo území členského
státu, k němuž je státní příslušník
třetí země již před převedením a v
jeho průběhu vázán pracovní
smlouvou, do subjektu usazeného v
tomto členském státě a patřícího k
příslušnému podniku nebo do stejné
skupiny podniků, a popřípadě
mobilita mezi hostitelskými subjekty
usazenými v jednom nebo několika
druhých členských státech;
Práva plynoucí z povolení pro osobu
převedenou v rámci společnosti
Po dobu platnosti povolení pro
osobu
převedenou
v
rámci
společnosti požívá držitel tohoto
povolení alespoň následujících práv:
c) práva na výkon konkrétního
zaměstnání, k němuž jej dané
povolení opravňuje, v jakémkoli
hostitelském
subjektu
patřícím
k podniku nebo ke skupině podniků
v prvním členském státě, a to
v souladu s vnitrostátním právem.
Práva uvedená v prvním pododstavci
písm. a) až c) tohoto článku lze
požívat ve druhém členském státu
v souladu s článkem 20.

§ 91 odst. 2
písm. b)

K žádosti o vydání povolení je
nutno přiložit
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Článek 5 odst.
4, čl. 6 odst. 6

b)
doklady
osvědčující
odbornou způsobilost pro
výkon
požadovaného
zaměstnání; u regulovaného
povolání
doklady
dokládající
splnění
podmínky
podle
jiného
právního předpisu103),

Pokud je v pracovní smlouvě nebo
v závazné
pracovní
nabídce
upřesněno, že státní příslušník třetí
země bude vykonávat regulované
povolání ve smyslu směrnice
Evropského parlamentu a Rady
2005/36/ES (1), mohou členské státy
požadovat, aby žadatel předložil
dokumenty osvědčující, že státní
příslušník
třetí
země
splňuje
podmínky stanovené vnitrostátním
právem
pro
výkon
daného
regulovaného povolání.
Kritéria
a
požadavky
přijetí
sezónního pracovníka k pobytu
přesahujícímu 90 dní
Pokud je v pracovní smlouvě nebo
v závazné
pracovní
nabídce
upřesněno, že státní příslušník třetí
země bude vykonávat regulované
povolání ve smyslu směrnice
2005/36/ES, mohou členské státy
požadovat, aby žadatel předložil
dokumenty osvědčující, že státní
příslušník
třetí
země
splňuje
podmínky stanovené vnitrostátním
právem
pro
výkon
daného
regulovaného povolání.

§ 91 odst. 4

(4) Pracovní smlouva, dohoda
o pracovní činnosti nebo
smlouva o smlouvě budoucí
podle odstavce 2 písm. a) musí
obsahovat kromě povinných
náležitostí
stanovených
zákoníkem práce také dobu
trvání
základního
pracovněprávního
vztahu,
výši
mzdy,
platu
nebo
odměny,
délku
sjednané
týdenní pracovní doby a
výměru dovolené v souladu s
právními předpisy.
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Čl. 5 odst. 2,
čl. 6 odst. 2

Členské
státy
požadují,
aby
podmínky uvedené v odst. 1 písm. a)
byly v souladu s platným právem,
kolektivními
smlouvami
nebo
postupy.

§ 94 odst. 1
a odst. 2

(1) Platnost povolení k
zaměstnání
může
krajská
pobočka Úřadu práce cizinci na
jeho žádost prodloužit, a to i
opakovaně, vždy však nejdéle
na dobu 2 let. Platnost
povolení k zaměstnání podle §
96, které bylo vydáno na dobu
kratší než 6 měsíců, lze
prodloužit, nejdéle však tak,
aby celková doba platnosti
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Čl. 15

Prodloužení pobytu nebo obnovení
platnosti povolení za účelem
sezónní práce
1. Během maximální doby uvedené v
čl. 14 odst. 1 a za předpokladu, že
jsou splněny články 5 nebo 6 a
neuplatní se důvody uvedené v čl. 8
odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 2 a
případně čl. 8 odst. 4, povolí členské
státy sezónním pracovníkům jedno
prodloužení jejich pobytu v případě,

103)

Například zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
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povolení
k
zaměstnání
nepřekročila
6
měsíců
v kterémkoli období 12 měsíců
po
sobě
jdoucích.
O
prodloužení platnosti povolení k
zaměstnání je cizinec oprávněn
požádat příslušnou krajskou
pobočku Úřadu práce nejdříve 3
měsíce a nejpozději 30 dnů před
uplynutím
doby
platnosti
vydaného
povolení
k
zaměstnání. Při prodloužení
platnosti povolení k zaměstnání
podle § 96 přihlíží krajská
pobočka Úřadu práce k situaci
na trhu práce; to neplatí v
případě prodloužení povolení
k zaměstnání podle § 95 a 97.

že sezónní pracovníci prodlouží svou
smlouvu s tímtéž zaměstnavatelem.
2. Členské státy mohou v souladu se
svým
vnitrostátním
právem
rozhodnout, že umožní sezónním
pracovníkům, aby prodloužili svou
smlouvu s tímtéž zaměstnavatelem a
svůj pobyt více než jedenkrát, za
předpokladu, že není překročena
maximální doba uvedená v čl. 14
odst. 1.
3. Během maximální doby uvedené v
čl. 14 odst. 1 a za předpokladu, že
jsou splněny články 5 nebo 6 a
neuplatní se důvody uvedené v čl. 8
odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 2 a
případně čl. 8 odst. 4, povolí členské
státy sezónním pracovníkům jedno
prodloužení jejich pobytu, aby byli
zaměstnáni jiným zaměstnavatelem.
4. Členské státy mohou v souladu se
svým
vnitrostátním
právem
rozhodnout, že umožní sezónním
pracovníkům, aby byli zaměstnáni
jiným zaměstnavatelem a prodloužili
svůj pobyt více než jedenkrát, za
předpokladu, že není překročena
maximální doba uvedená v čl. 14
odst. 1.

(2) Žádost o prodloužení
platnosti povolení k zaměstnání
obsahuje stejné náležitosti jako
žádost o povolení k zaměstnání
(§ 91 odst. 1). Žádost o
prodloužení platnosti povolení
k zaměstnání vydaného podle
§
96
obsahuje
stejné
náležitosti jako žádost o
povolení k zaměstnání podle §
96 odst. 3. K žádosti je nutno
přiložit
vyjádření
zaměstnavatele, že cizince i
nadále zaměstná.

6. Členské státy mohou zamítnout
prodloužení pobytu nebo obnovení
platnosti povolení za účelem sezónní
práce, pokud by dotyčné volné
pracovní místo mohlo být obsazeno
státními
příslušníky
daného
členského státu, jinými občany Unie
nebo státními příslušníky třetích
zemí, kteří oprávněně pobývají v
tomto členském státě. Tento odstavec
se použije, aniž je dotčena zásada
upřednostňování
občanů
Unie
vyjádřená v příslušných ustanoveních
příslušných aktů o přistoupení.
7. Členské státy zamítnou
prodloužení pobytu nebo obnovení
platnosti povolení za účelem sezónní
práce, pokud bylo dosaženo
maximální doby pobytu stanovené v
čl. 14 odst. 1.

§ 96 odst. 1

(1)
Povolení
k
zaměstnání se vyžaduje i v
případě, že cizinec bude
sezónním
zaměstnancem
zaměstnávaným
činností
závislou na ročním období.
Činnost závislá na ročním
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Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
Čl. 3 písm. b)
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b)„sezónním pracovníkem“ státní
příslušník třetí země, který si
ponechává své hlavní bydliště ve třetí
zemi a oprávněně a dočasně pobývá

období je činnost, která je
vázána na určitou roční dobu
podle opakující se události
nebo typu události na základě
sezónních podmínek, v jejichž
průběhu jsou potřeby, pokud
jde o pracovní sílu, podstatně
větší než u běžného typu
činností.

na území členského státu za účelem
výkonu činnosti závislé na ročním
období, na základě jedné nebo více
pracovních smluv na dobu určitou
uzavřených přímo mezi daným
státním příslušníkem třetí země a
zaměstnavatelem usazeným v daném
členském státě;
Čl. 3 písm. c)

c) „činností závislou na ročním
období“ činnost, která je vázána na
určitou roční dobu podle opakující se
události nebo typu událostí na
základě
sezónních
podmínek,
v jejichž průběhu jsou potřeby, pokud
jde o pracovní sílu, podstatně větší
než u běžného typu činnosti;

Čl. 3 písm. h)

h)„povolením za účelem sezónní
práce“ jakékoli z povolení uvedených
v článku12, které opravňuje svého
držitele k pobytu a práci na území
členského státu, jenž toto povolení
vydal podle této směrnice;

Čl. 12 odst. 8

8. Vydáním dlouhodobého víza podle
odst. 2 prvního pododstavce písm. a)
není dotčena možnost členských států
vydávat předem povolení k práci v
dotčeném členské státu.
Délka pobytu
Členské státy stanoví maximální
dobu pobytu sezónních pracovníků,
jež nesmí být kratší než pět měsíců
a delší než devět měsíců během
kteréhokoli období 12 měsíců. Po
skončení této doby státní příslušník
třetí země opustí území členského
státu, ledaže mu dotyčný členský stát
podle vnitrostátního práva nebo práva
Unie vydá povolení k pobytu za
jiným účelem, než je sezónní práce.
Kritéria a požadavky pro přijetí do
zaměstnání
jako
sezónního
pracovníka k pobytu nepřesahujícímu
90 dní
K žádostem o přijetí do členského
státu za podmínek stanovených touto
směrnicí k pobytu nepřesahujícímu
90 dní se přiloží:
a) platná pracovní smlouva nebo,
pokud tak stanoví vnitrostátní právní
nebo správní předpisy či praxe,
závazná pracovní nabídka pracovat
jako sezónní pracovník v dotčeném
členském státě u zaměstnavatele
usazeného v uvedeném členském
státě, v níž je uvedeno:
i) místo výkonu a druh práce,

§ 96 odst. 2

(2)
Povolení
k zaměstnání podle odstavce 1
se vydává na dobu maximálně
6 měsíců v kterémkoli období
12 měsíců po sobě jdoucích.
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Čl. 14 odst. 1

§ 96 odst. 3

(3)
Povolení
k zaměstnání podle odstavce 1
může být vydáno pouze,
pokud je předložena pracovní
smlouva na dobu určitou,
dohoda o pracovní činnosti na
dobu určitou nebo smlouva o
smlouvě budoucí, v níž se
strany zavazují v ujednané
lhůtě
uzavřít
pracovní
smlouvu na dobu určitou nebo
dohodu o pracovní činnosti na
dobu
určitou,
obsahující
ustanovení,
ze
kterých
jednoznačně
vyplývá,
že
měsíční mzda, plat nebo
odměna cizince nebude nižší
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Čl. 5 odst. 1
písm. a), čl. 6
odst. 1 písm.
a)
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než základní sazba měsíční
minimální mzdy; týdenní
pracovní doba musí v každém
z
obou
základních
pracovněprávních vztahů činit
nejméně 15 hodin. V případě
zaměstnání na další pracovní
pozici se splnění podmínky
týdenní
pracovní
doby
v rozsahu nejméně 15 hodin,
za
současného
trvání
základního pracovněprávního
vztahu podle věty první,
nevyžaduje.
§ 96 odst. 3

§ 96 odst. 4

ii) délka zaměstnání,
iii) odměna,
iv) délka pracovní doby za týden
nebo za měsíc,
v) rozsah placené dovolené,
vi) případně další související
pracovní podmínky a
vii) pokud možno datum zahájení
zaměstnání;

(3)
Povolení
k zaměstnání podle odstavce 1
může být vydáno pouze,
pokud je předložena pracovní
smlouva na dobu určitou,
dohoda o pracovní činnosti na
dobu určitou nebo smlouva o
smlouvě budoucí, v níž se
strany zavazují v ujednané
lhůtě
uzavřít
pracovní
smlouvu na dobu určitou nebo
dohodu o pracovní činnosti na
dobu
určitou,
obsahující
ustanovení,
ze
kterých
jednoznačně
vyplývá,
že
měsíční mzda, plat nebo
odměna cizince nebude nižší
než základní sazba měsíční
minimální mzdy; týdenní
pracovní doba musí v každém
z
obou
základních
pracovněprávních vztahů činit
nejméně 15 hodin. V případě
zaměstnání na další pracovní
pozici se splnění podmínky
týdenní
pracovní
doby
v rozsahu nejméně 15 hodin,
za
současného
trvání
základního pracovněprávního
vztahu podle věty první,
nevyžaduje.
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(4) Jestliže krajská
pobočka Úřadu práce vydá
povolení k zaměstnání podle
odstavce 1, poskytne cizinci
také písemnou informaci o
právech
a
povinnostech
sezónního zaměstnance včetně
informace o postupu při
podávání
stížnosti
pro porušení
pracovněprávních předpisů.

32014L0036
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Čl. 5 odst. 3,

Na základě dokumentů poskytnutých
podle odstavce 1 členské státy
požadují, aby sezónní pracovník
nevyužíval jejich systémy sociální
pomoc.

čl. 6 odst. 3

Na základě dokumentů poskytnutých
podle odstavce 1 členské státy
požadují, aby měl sezónní pracovník
v průběhu pobytu dostatečné
prostředky na pokrytí svých potřeb
a nemusel využívat jejich systémy
sociální pomoci.

Čl. 11 odst. 2

Přístup k informacím
Pokud členské státy vydají státním
příslušníkům třetích zemí povolení za
účelem sezónní práce, poskytnou jim
rovněž písemné informace o jejich
právech a povinnostech podle této
směrnice,
včetně
informací
o postupech podávání stížností.

§ 96 odst. 5

(5) Seznam odvětví
zaměstnání, která zahrnují
činnosti závislé na ročním
období podle odstavce 1,
stanoví
ministerstvo
vyhláškou.
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Čl. 2 odst. 2

§ 98 písm. s)

Povolení k zaměstnání,
zaměstnanecká karta, karta
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo modrá karta
se
podle
tohoto
zákona
nevyžaduje
k
zaměstnání
cizince
s) který je držitelem povolení
k pobytu vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
vydaného jiným členským
státem Evropské unie a je
vnitropodnikově převedený
na území České republiky
na dobu nepřesahující 90
dnů v kterémkoliv období
180 dnů, nebo
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Čl. 21 odst. 1

§ 99 písm. c)
až f)

Povolení k zaměstnání nelze
vydat cizinci,
…
c)
jehož
dokumenty
předložené podle § 91 byly
získány
podvodným
způsobem,
padělány,
pozměněny nebo v nich byly
uvedeny nepravdivé údaje,
d) jehož zaměstnavateli byla v
období
4
měsíců
předcházejících
podání
žádosti o vydání povolení
k zaměstnání pravomocně
uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce,
e) jehož zaměstnavateli byla
v období
3
měsíců
předcházejících
podání
žádosti o vydání povolení
k zaměstnání pravomocně
uložena pokuta vyšší než
50 000 Kč za porušení
povinnosti
vyplývající
z pracovněprávních
předpisů nebo za porušení
povinnosti
vyplývající
z jiných právních předpisů,
jejichž
dodržování
kontroluje
Státní
úřad
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Čl. 8 odst. 1
písm. b)

Důvody pro zamítnutí
1. Členské státy zamítnou žádost o
povolení za účelem sezónní práce,
pokud:
b) dokumenty předložené pro účely
článků 5 a 6 byly získány podvodným
způsobem
či
padělány
nebo
pozměněny.

Čl. 8 odst. 2
písm. a) a b)

Členské státy případně zamítnou
žádost o povolení za účelem sezónní
práce, pokud:
a) vůči zaměstnavateli byly v souladu
s vnitrostátním právem uplatněny
sankce za neohlášenou práci nebo
neoprávněné zaměstnávání;
b) podnik zaměstnavatele je či byl
v likvidaci v souladu s vnitrostátními
právními
předpisy
upravujícími
insolvenční řízení nebo nevyvíjí
žádnou hospodářskou činnost nebo

Čl. 17

1. Členské státy stanoví sankce vůči
zaměstnavatelům, kteří nesplnili
povinnosti podle této směrnice,
včetně odepření možnosti, aby
zaměstnavatelé, kteří závažně porušili
povinnosti
vyplývající
z
této
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Oblast působnosti
Při provádění této směrnice uvedou
členské státy, případně po konzultaci
se sociálními partnery, seznam těch
odvětví zaměstnání, která zahrnují
činnosti závislé na ročním období.
Členské státy mohou tento seznam
změnit případně po konzultaci se
sociálními partnery. Členské státy
informují o takových změnách
Komisi.
Krátkodobá mobilita
Státní příslušníci třetích zemí, kteří
jsou držiteli platného povolení pro
osobu
převedenou
v
rámci
společnosti
vydaného
prvním
členským státem, jsou oprávněni
pobývat v druhém členském státě a
pracovat v jakémkoli jiném subjektu,
který je v tomto druhém členském
státě usazen a patří do stejného
podniku či skupiny podniků, po dobu
až 90 dnů v kterémkoli období 180
dnů na členský stát za podmínek
stanovených v tomto článku.

inspekce práce nebo oblastní
inspektorát práce, nebo
f)
na
majetek
jehož
zaměstnavatele
byl
na
základě
pravomocného
rozhodnutí soudu prohlášen
konkurs a tento konkurs
doposud nebyl zrušen.
§ 100 odst. 2

(2) Povolení k zaměstnání může
krajská pobočka Úřadu práce
rozhodnutím odejmout odejme,
jestliže
zaměstnání
je
vykonáváno v rozporu s
vydaným
povolením
k
zaměstnání, s výjimkou výkonu
jiné práce v důsledku převedení
podle § 41 odst. 1 písm. c)
zákoníku práce, vyslání na
pracovní cestu podle § 93 nebo
jestliže
bylo
povolení
k
zaměstnání vydáno na základě
nepravdivých údajů.

směrnice,
zaměstnávali
sezónní
pracovníky. Tyto sankce musí být
účinné, přiměřené a odrazující.

32014L0036

Čl. 9 odst. 1

Odnětí povolení za účelem sezónní
práce
Členské státy odejmou povolení za
účelem sezónní práce, pokud:
a) doklady předložené pro účely
článků 5 nebo 6 byly získány
podvodně, byly padělány nebo
pozměněny nebo
b) držitel pobývá na daném území pro
jiné účely než ty, pro které byl
oprávněn k pobytu.

Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah

Celex č.

(část, §, odst.
písm., apod)

§ 183b odst.
3 písm. e)

Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)

(3)
Stejná
práva
a
povinnosti jako občan Evropské
unie má podle tohoto zákona:
……
e) osoba, které byl na území
České republiky nebo jiného
členského státu Evropské
unie povolen pobyt za
účelem
sezónního
zaměstnání61).

32014L0036

1. Sezónní pracovníci mají právo na
stejné
zacházení
jako
státní
příslušníci hostitelského členského
státu, a to přinejmenším, pokud jde
o:
g) vzdělávání a odbornou přípravu;

________
61)

Čl. 23 odst.
1 písm. g)

Čl. 23 odst. 1 písm. g) směrnice
Evropského parlamentu a Rady
2014/36/EU ze dne 26. února
2014 o podmínkách vstupu a
pobytu
státních
příslušníků
třetích
zemí
za
účelem
zaměstnání
jako
sezónní
pracovníci.
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Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah

Celex č.

(část, §, odst.
písm., apod)

položka
144A část
osvobození
bod 5

Odpovídající předpis EU
Ustanovení Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)

5.

Od poplatků podle této
položky jsou osvobozeni
žadatelé o vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem
sezónního
zaměstnání,
kterým bylo v období 5 let
předcházejících
podání
žádosti nejméně jednou
uděleno vízum k pobytu
nad 90 dní za účelem
sezónního zaměstnání, a
platnost žádného z těchto
víz nebyla zrušena, ledaže
by se tak stalo pouze
v důsledku
porušení
povinnosti
zaměstnavatele.

32014L0036

Čl. 16 odst.
1

1. Členské státy zjednoduší opětný
vstup státních příslušníků třetích
zemí, kteří již byli v daném členském
státě přijati jako sezónní pracovníci
nejméně jednou za posledních pět let
a kteří během každého z těchto
pobytů splňovali všechna kritéria a
podmínky podle této směrnice pro
sezónní pracovníky.

Změna zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
Celex č.
Ustanovení

(část, §, odst.
písm., apod)

§ 4 odst. 1
písm. n) až
p)

(čl.,
písm.,
apod.)

§4
Okruh oprávněných osob

32014L0036

(1) Nárok na příspěvek
na péči má při splnění podmínek
stanovených v tomto zákoně
n) cizinec, kterému bylo
vydáno krátkodobé vízum za
účelem
sezónního
zaměstnání65) nebo vízum
k pobytu nad 90 dnů za
účelem
sezónního
zaměstnání66),
o) cizinec, kterému byla
vydána
karta
vnitropodnikově
převedeného zaměstnance67)
nebo karta vnitropodnikově
převedeného
zaměstnance
jiného
členského
státu
68)
Evropské unie , a je
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Obsah

odst.,
bod.,

Čl. 23 odst.
1 písm. d)

Právo na rovné zacházení
1. Sezónní pracovníci mají právo na
stejné
zacházení
jako
státní
příslušníci hostitelského členského
státu, a to přinejmenším, pokud jde
o:
a) podmínky zaměstnání, včetně
minimálního věku pro výkon práce, a
pracovní
podmínky,
včetně
odměňování, propouštění, pracovní
doby, dovolené a svátků, jakož i
zdravotní a bezpečností požadavky
na pracovišti;
b) právo na stávku a protestní akce
zaměstnanců
v
souladu
s
vnitrostátním právem a postupy
příslušného hostitelského členského
státu,
svobodu
sdružování
a
spolčování a členství v odborových
organizacích nebo v organizaci, jejíž
členové patří k určité profesní
skupině, včetně práv a výhod
poskytovaných
uvedenými
organizacemi, včetně práva sjednávat
a uzavírat kolektivní smlouvy, aniž

jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o
veřejném
pořádku
a
veřejné
bezpečnosti;
c) doplatky veškeré dlužné odměny
státnímu příslušníkovi třetí země,
které provede zaměstnavatel;
d) oblasti sociálního zabezpečení
uvedené v článku 3 nařízení (ES) č.
883/2004;
e) přístup ke zboží a službám a k
poskytování zboží a služeb určených
veřejnosti, s výjimkou bydlení, aniž
je dotčena smluvní svoboda v
souladu
s
právem
Unie
a
vnitrostátním právem;
f) poradenství o sezónní práci
poskytované úřady práce;
g) vzdělávání a odbornou přípravu;
h) uznávání diplomů, osvědčení a
jiných odborných kvalifikací v
souladu s příslušnými vnitrostátními
postupy;
i) daňové výhody, pokud je sezónní
pracovník
pro
daňové
účely
považován za rezidenta příslušného
členského státu.
Sezónní pracovníci, kteří se stěhují
do třetí země nebo pozůstalí po
takových pracovnících pobývající ve
třetí zemi, jejichž práva jsou
odvozena od sezónního pracovníka,
obdrží zákonný důchod vyplývající z
předcházejícího
zaměstnání
sezónního pracovníka a nabytý v
souladu
s právními předpisy
stanovenými v článku 3 nařízení
(ES) č. 883/2004, a to za stejných
podmínek a podle stejné výměry jako
státní
příslušníci
dotčených
členských států, kteří se odstěhují do
třetí země.
2. Členské státy mohou rovné
zacházení omezit takto:
i) s ohledem na odst. 1 první
pododstavec písm. d) mohou
vyloučit rodinné dávky a dávky
v nezaměstnanosti, aniž je dotčeno
nařízení (EU) č. 1231/2010.

převeden
do
obchodní
korporace nebo odštěpného
závodu se sídlem na území
České republiky,
p) rodinný příslušník osoby
uvedené v písmenu o), pokud
mu bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu na
území České republiky podle
zvláštního
právního
předpisu62),
a to, pokud má bydliště na území
České republiky, s výjimkou
osob uvedených v písmenu j)
písmenech j), n) a o); co se
rozumí bydlištěm, stanoví zákon
o pomoci v hmotné nouzi49).
____________________
64)

§ 21 zákona č. 326/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
65)
§ 32 zákona č. 326/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
66)
§ 42k zákona č. 326/1999
Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
67)
§ 42m zákona č. 326/1999
Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

32014L0066
Čl. 18 odst.
2 písm. c)
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Právo na rovné zacházení
2. Osoby převedené v rámci
společnosti mají právo na stejné
zacházení
jako
se
státními
příslušníky členského státu, ve
kterém je práce vykonávána, pokud
jde o:
a) svobodu sdružování a spolčování a
členství v odborových organizacích
nebo svazech zaměstnavatelů nebo v
organizaci, jejíž členové patří k

určité profesní skupině, včetně práv a
výhod poskytovaných uvedenými
organizacemi, aniž jsou dotčeny
vnitrostátní předpisy o veřejném
pořádku a veřejné bezpečnosti;
b) uznávání diplomů, osvědčení a
jiných odborných kvalifikací v
souladu s příslušnými vnitrostátními
postupy;
c) ustanovení vnitrostátního práva
týkající se oblastí sociálního
zabezpečení vymezených v článku 3
nařízení (ES) č. 883/2004, ledaže se
z důvodu dvoustranných dohod nebo
vnitrostátních právních předpisů
členského státu, v němž je práce
vykonávána, uplatní právo země
původu zajišťující, že na osobu
převedenou v rámci společnosti se
vztahují právní předpisy v oblasti
sociálního zabezpečení jedné z
těchto zemí. Aniž jsou dotčeny
dvoustranné dohody zajišťující, že se
na osobu převedenou v rámci
společnosti vztahují právní předpisy
země původu, uplatní se v případě
mobility uvnitř EU v příslušném
rozsahu nařízení (EU) č. 1231/2010;
d) aniž je dotčeno nařízení (EU) č.
1231/2010 a dvoustranné dohody,
vyplácení zákonem stanoveného
starobního,
invalidního
a
pozůstalostního
důchodu
vyplývajícího z předcházejícího
zaměstnání osoby převedené v rámci
společnosti a nabytého osobou
převedenou v rámci společnosti,
která se stěhuje do třetí země, nebo
pozůstalými
po
této
osobě
pobývajícími ve třetí zemi, jejichž
práva jsou od dané osoby odvozena,
v souladu s právními předpisy
stanovenými v článku 3 nařízení
(ES) č. 883/2004, a to za stejných
podmínek a podle stejné výměry jako
státním příslušníkům dotčených
členských států, kteří se odstěhují do
třetí země;
e) přístup ke zboží a službám a k
poskytování zboží a služeb určených
veřejnosti, s výjimkou postupů pro
získání bydlení stanovených ve
vnitrostátním právu, aniž je dotčena
smluvní svoboda v souladu s právem
Unie a vnitrostátním právem, a ke
službám poskytovaným veřejnými
úřady práce.
Dvoustranné
dohody
nebo
vnitrostátní právní předpisy uvedené
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v tomto odstavci jsou mezinárodními
dohodami
nebo
ustanoveními
členských států ve smyslu článku 4.
3. Aniž je dotčeno nařízení Rady
(EU) č.1231/2010, mohou členské
státy rozhodnout, že ustanovení odst.
2 písm. c) se s ohledem na rodinné
dávky
nevztahuje
na
osoby
převedené v rámci společnosti, jimž
bylo povoleno pobývat a pracovat na
území členského státu po dobu
nepřesahující devět měsíců.

Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Navrhovaný právní předpis
Ustanovení

Obsah

Odpovídající předpis EU
Celex č.

(část, §, odst.
písm., apod)

Poznámka
pod čarou č.
1

Ustanovení

Obsah

(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)
1)

Směrnice Rady ze dne 14.
října 1991 o povinnosti
zaměstnavatele informovat
zaměstnance o podmínkách
pracovní smlouvy nebo
pracovního
poměru
(91/533/EHS).
Směrnice Rady 98/59/ES ze
dne 20. července 1998 o
sbližování právních předpisů
členských států týkajících se
hromadného propouštění.
Směrnice Rady 99/70/ES ze
dne 28. června 1999 o
rámcové
dohodě
o
pracovních poměrech na
dobu určitou uzavřené mezi
organizacemi UNICE, CEEP
a EKOS.
Směrnice Rady 97/81/ES ze
dne 15. prosince 1997 o
rámcové dohodě o částečném
pracovním úvazku uzavřené
mezi organizacemi UNICE,
CEEP a EKOS.
Směrnice Rady 2004/113/ES
ze dne 13. prosince 2004,
kterou se zavádí zásada
rovného zacházení s muži a
ženami v přístupu ke zboží a
službám
a
jejich
poskytování.
Směrnice Rady 94/45/ES ze
dne 22. září 1994 o zřízení
evropské rady zaměstnanců
nebo vytvoření postupu pro
informování zaměstnanců a
projednání se zaměstnanci v

32008L0104

Čl. 11

1. Členské státy nejpozději do 5.
prosince 2011 přijmou a zveřejní
právní a správní předpisy nezbytné
pro dosažení souladu s touto
směrnicí nebo zajistí, aby se na
nezbytné úpravě dohodli sociální
partneři, přičemž členské státy
přijmou veškerá nezbytná opatření,
která jim umožní kdykoli zaručit
plnění cílů této směrnice. Neprodleně
o nich informují Komisi.
2. Tyto předpisy přijaté
členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být
takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si
stanoví členské státy.

32014L0066

Čl. 27

1. Členské státy uvedou v účinnost
právní a správní předpisy nezbytné
pro dosažení souladu s touto
směrnicí do 29. listopadu 2016.
Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tyto
předpisy
přijaté
členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být
takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si
stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí
Komisi znění hlavních ustanovení
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vnitrostátních právních předpisů,
které přijmou v oblasti působnosti
této směrnice.

podnicích působících na
území
Společenství
a
skupinách
podniků
působících
na
území
Společenství.
Směrnice Rady 97/74/ES ze
dne 15. prosince 1997,
kterou se oblast působnosti
směrnice 94/45/ES o zřízení
evropské rady zaměstnanců
nebo vytvoření postupu pro
informování zaměstnanců a
projednávání se zaměstnanci
v podnicích působících na
území
Společenství
a
skupinách
podniků
působících
na
území
Společenství rozšiřuje na
Spojené království Velké
Británie a Severního Irska.
Směrnice Rady 2006/109/ES
ze dne 20. listopadu 2006,
kterou
se
z
důvodu
přistoupení Bulharska a
Rumunska
upravuje
směrnice 94/45/ES o zřízení
evropské rady zaměstnanců
nebo vytvoření postupu pro
informování zaměstnanců a
projednání se zaměstnanci v
podnicích působících na
území
Společenství
a
skupinách
podniků
působících
na
území
Společenství.
Směrnice
Evropského
parlamentu
a
Rady
2002/14/ES ze dne 11.
března 2002, kterou se
stanoví obecný rámec pro
informování zaměstnanců a
projednávání se zaměstnanci
v Evropském společenství.
Čl. 13 směrnice Rady
2001/86/ES ze dne 8. října
2001, kterou se doplňuje
statut evropské společnosti s
ohledem
na
zapojení
zaměstnanců.
Směrnice Rady 2001/23/ES
ze dne 12. března 2001 o
sbližování právních předpisů
členských států týkajících se
zachování práv zaměstnanců
v případě převodů podniků,
závodů nebo částí podniků
nebo závodů.
Směrnice
Evropského
parlamentu a Rady 96/71/ES
ze dne 16. prosince 1996 o
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vysílání pracovníků v rámci
poskytování služeb.
Směrnice Rady 96/34/ES ze
dne 3. června 1996 o
rámcové
dohodě
o
rodičovské
dovolené
uzavřené mezi organizacemi
UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice
Evropského
parlamentu
a
Rady
2003/88/ES ze dne 4.
listopadu 2003 o některých
aspektech úpravy pracovní
doby.
Směrnice Rady 94/33/ES ze
dne 22. června 1994 o
ochraně
mladistvých
pracovníků.
Směrnice Rady ze dne 25.
června 1991, kterou se
doplňují
opatření
pro
zlepšení
bezpečnosti
a
ochrany zdraví při práci
zaměstnanců v pracovním
poměru na dobu určitou nebo
v
dočasném
pracovním
poměru (91/383/EHS).
Směrnice Rady ze dne 12.
června 1989 o zavádění
opatření
pro
zlepšení
bezpečnosti a ochrany zdraví
zaměstnanců
při
práci
(89/391/EHS).
Směrnice Rady ze dne 30.
listopadu
1989
o
minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví
pro používání osobních
ochranných
prostředků
zaměstnanci při práci (třetí
samostatná směrnice ve
smyslu čl. 16 odst. 1
směrnice
89/391/EHS)
(89/656/EHS).
Směrnice Rady 92/85/EHS
ze dne 19. října 1992 o
zavádění
opatření
pro
zlepšení
bezpečnosti
a
ochrany zdraví při práci
těhotných zaměstnankyň a
zaměstnankyň krátce po
porodu
nebo
kojících
zaměstnankyň
(desátá
samostatná směrnice ve
smyslu čl. 16 odst. 1
směrnice 89/391/EHS).
Směrnice Rady 2010/18/EU
ze dne 8. března 2010, kterou
se
provádí
revidovaná
rámcová
dohoda
o
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rodičovské
dovolené
uzavřená mezi organizacemi
BUSINESSEUROPE,
UEAPME, CEEP a EKOS a
zrušuje
se
směrnice
96/34/ES.
Směrnice
Evropského
parlamentu
a
Rady
2006/54/ES ze dne 5.
července 2006 o zavedení
zásady rovných příležitostí a
rovného zacházení pro muže
a ženy v oblasti zaměstnání a
povolání.
Směrnice Rady 2000/43/ES
ze dne 29. června 2000,
kterou se zavádí zásada
rovného zacházení s osobami
bez ohledu na jejich rasu
nebo etnický původ.
Směrnice Rady 2000/78/ES
ze dne 27. listopadu 2000,
kterou se stanoví obecný
rámec pro rovné zacházení v
zaměstnání a povolání.
Směrnice
Evropského
parlamentu
a
Rady
2002/15/ES ze dne 11.
března 2002 o úpravě
pracovní
doby
osob
vykonávajících
mobilní
činnosti v silniční dopravě.
Směrnice Rady 2005/47/ES
ze dne 18. července 2005 o
dohodě mezi Společenstvím
evropských železnic (CER) a
Evropskou
federací
pracovníků v dopravě (ETF)
o
některých
aspektech
pracovních
podmínek
mobilních
pracovníků
poskytujících interoperabilní
přeshraniční
služby
v
železniční dopravě.
Čl. 15 směrnice Rady
2003/72/ES ze dne 22.
července 2003, kterou se
doplňuje statut evropské
družstevní společnosti s
ohledem
na
zapojení
zaměstnanců.
Směrnice
Evropského
parlamentu
a
Rady
2009/38/ES ze dne 6. května
2009 o zřízení evropské rady
zaměstnanců nebo vytvoření
postupu pro informování
zaměstnanců a projednání se
zaměstnanci v podnicích
působících
na
úrovni
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Společenství a skupinách
podniků
působících
na
úrovni
Společenství
(přepracované znění).
Směrnice
Evropského
parlamentu
a
Rady
2008/104/ES ze dne 19.
listopadu
2008
o
agenturním zaměstnávání.
Směrnice
Evropského
parlamentu
a Rady
2014/66/EU ze dne 15.
května 2014 o podmínkách
vstupu a pobytu státních
příslušníků třetích zemí na
základě převedení v rámci
společnosti.
§ 319 odst. (3) Ustanovení odstavce 1 a
3
odstavce 2 věty první platí
obdobně, jde-li o cizince, který
je
držitelem
karty
vnitropodnikově převedeného
zaměstnance115
a
cizince
uvedeného v § 98 písm. s)
zákona o zaměstnanosti. Pro
odměňování
cizinců
uvedených ve větě první platí §
43a odst. 6 obdobně.

115

32014L0066

§ 3 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti.
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Čl. 18 odst.
1

1. Bez ohledu na právo rozhodné pro
pracovněprávní vztah, a aniž je
dotčen čl. 5 odst. 4 písm. b), mají
osoby převedené v rámci společnosti
přijaté podle této směrnice právo,
aby s nimi bylo zacházeno
přinejmenším stejně jako s osobami,
na které se vztahuje směrnice
96/71/ES, pokud jde o pracovní
podmínky v souladu s článkem 3
směrnice 96/71/ES v členském státě,
ve kterém je práce vykonávána.

Číslo předpisu EU (kód celex)

Název předpisu EU

32009R0810

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července
2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

32001L0040

Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání
rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí

32003L0086

Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny

32003L0109

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení
státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty,
ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/51/EU ze dne 11.
května 2011, kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnice Rady 2003/109/ES
na osoby požívající mezinárodní ochrany

32004L0038

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o
právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a
pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o
zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS,
75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS

32009L0050

Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a
pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání
vyžadujícího vysokou kvalifikaci

32011L0098

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011
o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na
území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru
práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském
státě

302014L0036

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o
podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem
zaměstnání jako sezónní pracovníci

32014L0066

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o
podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě
převedení v rámci společnosti
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