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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne …….. 2017
o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje poskytování podpory fyzickým osobám (dále jen „osoba“)
prostřednictvím sociálního bydlení a příspěvku na bydlení.
§2
Systém sociálního bydlení
(1) Systémem sociálního bydlení (dále jen „systém“) se rozumí zajištění důstojného
bydlení osobě v bytové nouzi formou nájemního bydlení.
(2) Účast obcí v systému je dobrovolná. Není-li obec do systému přihlášena, zajišťuje
činnost plynoucí ze systému Státní fond rozvoje bydlení a Úřad práce České republiky.
Podpora ze systému je poskytována na základě smlouvy o nájmu sociálního bytu formou
sociálního bytu s podporou sociální práce (dále jen „sociální byt s podporou sociální práce“)
nebo formou sociálního bytu.
(3) Sociálním bytem s podporou sociální práce nebo sociálním bytem se rozumí byt,
který splňuje standardy vymezené v § 35 a požadavky na trvalé bydlení stanovené jinými
právními předpisy1), je užíván k trvalému bydlení na základě rozhodnutí nebo opatření
nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem a sloužící k sociálnímu bydlení
podle tohoto zákona.
1)

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky
č. 20/2012 Sb., zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb., zákon č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

§3
Příspěvek na bydlení
Podpora v oblasti bydlení je rovněž poskytována formou dávky příspěvek na bydlení
podle části třetí tohoto zákona.
HLAVA II
VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
§4
Osoba v bytové nouzi
(1) Osobou v bytové nouzi je osoba, která
a) je bez bydlení podle § 5, popřípadě po dobu nejméně 6 kalendářních měsíců po sobě
jdoucích užívá k zajištění svého bydlení pouze zařízení sociálních služeb2), ubytovací
zařízení, ústavní zařízení, zdravotnická zařízení lůžkové péče, popřípadě je v náhradní
rodinné péči nebo
b) sama nebo společně s osobami, se kterými je posuzována, vynakládá na bydlení více
než 40 % započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu3),
a to včetně příspěvku na bydlení podle § 54, pokud zároveň těchto 40 % nepřekračuje výši
normativních nákladů na bydlení,
a zároveň její započitatelný příjem, popřípadě též s příjmem společně posuzovaných osob,
po úhradě nákladů na bydlení, nepřesahují 1,6 násobku životního minima podle zákona
o životním a existenčním minimu4), přičemž celkové majetkové poměry těchto osob
odpovídají situaci stanovené v § 26 a tato majetková a příjmová situace trvá nejméně
6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
(2) Okruh společně posuzovaných osob v bytové nouzi se posuzuje podle zákona
o životním a existenčním minimu3). Při vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob
se postupuje podle zákona o pomoci v hmotné nouzi obdobně.
(3) Ústavním zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí zařízení pro péči o děti
nebo mládež, které na základě smlouvy nebo rozhodnutí soudu poskytuje pobytové
(lůžkové) služby a plné přímé zaopatření podle § 7 odst. 4 zákona o státní sociální podpoře.
§5
Osoba bez bydlení
(1) Osobou, která je bez bydlení, se rozumí osoba, která není vlastníkem, nájemcem
nebo podnájemcem nemovité věci nebo bytu určených k trvalému bydlení podle stavebního
zákona, nevlastní družstevní podíl, s nímž je spojen nájem družstevního bytu a nemá ani
žádný jiný právní titul k užívání nemovité věci nebo bytu určených k trvalému bydlení.

2)

§ 34 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 7 zákona č. 110/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3)
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(2) Osobou, která je bez bydlení, se dále rozumí osoba, která žije mimo kolaudované
byty nebo v prostorách, které nejsou užívány za účelem trvalého bydlení podle stavebního
zákona nebo v bytech, které nesplňují požadavky na trvalé bydlení.
§6
Zvlášť zranitelná osoba
Zvlášť zranitelnou osobou je osoba v bytové nouzi, pokud jde o
a) osobu pobírající starobní důchod, popřípadě osobu, která splňuje podmínku věku
pro přiznání starobního důchodu podle jiného právního předpisu5),
b) osobu, která je invalidní ve druhém nebo třetím stupni podle jiného právního předpisu6),
c) osobu pečující o nezletilé nezaopatřené dítě,
d) poživatele příspěvku na péči ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III
(těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních
službách7),
e) osobu pečující o osobu, která má přiznaný příspěvek na péči ve stupni II (středně těžká
závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost)
podle zákona o sociálních službách7),
f) osobu, na které byl osobou, se kterou trvale bydlí, spáchán trestný čin týrání svěřené
osoby podle § 198 trestního zákoníku, týrání osoby žijící ve společném obydlí podle
§ 199 trestního zákoníku, nebezpečné vyhrožování podle § 353 trestního zákoníku
nebo nebezpečné pronásledování podle § 354 trestního zákoníku, a která je obětí
podle zákona o obětech trestných činů,
g) osobu do 12 měsíců po opuštění ústavního zařízení, pobytového zařízení sociálních
služeb, zdravotnického zařízení lůžkové péče nebo náhradní rodinné péče podle jiných
právních předpisů8),
h) osobu, která má v následujících 6 měsících opustit ústavní zařízení, pobytové zařízení
sociálních služeb, zdravotnické zařízení lůžkové péče nebo náhradní rodinnou péči,
i) osobu s duševním onemocněním; posouzení okolností situace provádí sociální pracovník,
j) osobu, u níž soud pravomocně rozhodl v souvislosti se sociálním zabezpečením o porušení
jejich práv vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo o diskriminaci podle zákona o
rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně
některých zákonů (antidiskriminační zákon).
§7
Nezaopatřenost dítěte
Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní
sociální podpoře9).

5)

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 39 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)
§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8)
§ 34 zákona č. 108/2006 Sb.
§ 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 8 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.
§ 971 odst. 4 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9)
§ 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
6)
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§8
Sociální práce a sociální šetření
(1) Sociální prací se pro účely tohoto zákona rozumí odborná činnost sociálního
pracovníka splňujícího předpoklady pro výkon povolání podle zákona o sociálních
službách10) zaměřená na podporu a pomoc jednotlivcům nebo skupinám osob s cílem
předcházet negativním dopadům bytové nouze na život těchto osob a jejich sociální prostředí
a podporovat sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním
vyloučením.
(2) Sociálním šetřením se pro účely tohoto zákona rozumí zjišťování základních
životních potřeb osoby nebo skupin osob na základě sběru aktuálních informací v místě
trvalého pobytu i mimo něj a dále zjišťování možných zdrojů pomoci a podpory
prostřednictvím samotných osob, popřípadě i dalších osob. Součástí sociálního šetření je
rovněž posouzení vhodnosti prostoru pro bydlení. Požadavky prostoru pro bydlení, kterými
jsou zejména počet m2 na osobu, přístup k pitné vodě, funkční zařízení pro osobní hygienu,
možnost přípravy teplé stravy a topení, stanoví prováděcí právní předpis. Cílem sociálního
šetření je kvalifikované posouzení bytové nouze a doporučení formy podpory v oblasti
bytové nouze těmto osobám a získání informací k řešení nepříznivé sociální situace a bytové
nouze osob. Sociální šetření provádí příslušný orgán pomoci v bytové nouzi.
(3) Obsah sociálního šetření pro účely kvalifikovaného posouzení bytové nouze,
vhodnosti prostoru pro bydlení [§ 43 odst. 1 a § 44] a doporučení formy podpory, stanoví
prováděcí právní předpis.
§9
Individuální plán podpory
(1) Individuální plán podpory společně s osobou v bytové nouzi, která žije
v sociálním bytě s podporou sociální práce, písemně vypracovává místně příslušný orgán
pomoci v bytové nouzi prostřednictvím sociálního pracovníka.
(2) Obsahem individuálního plánu podpory je zejména stanovení postupu a časového
harmonogramu plnění jednotlivých opatření k řešení nepříznivé sociální situace a bytové
nouze. Při dojednávání obsahu individuálního plánu podpory se vychází z konkrétní sociální
situace, zejména v příjmové a majetkové oblasti, dosažené kvalifikace, zdravotního stavu,
možností a schopností osoby nalézt si vlastní bydlení, popřípadě získat sociální bydlení
ve formě sociálního bytu.
(3) Osoba je povinna aktivně řešit svoji sociální situaci a bytovou nouzi, za tímto
účelem je povinna spolupracovat se sociálním pracovníkem orgánu pomoci v bytové nouzi
podle odstavce 1 při vypracování individuálního plánu podpory, jeho aktualizaci,
vyhodnocování a naplňování, a to v termínech stanovených příslušným sociálním
pracovníkem a plnit podmínky v něm stanovené.

10)

§ 109 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

-4-

§ 10
Osoba, která má bydliště v České republice
Osobou, která má bydliště v České republice, se pro účely tohoto zákona rozumí
osoba, která má bydliště v České republice podle zákona o pomoci v hmotné nouzi11).
ČÁST DRUHÁ
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
HLAVA I
ORGÁNY POMOCI V BYTOVÉ NOUZI
§ 11
Orgány pomoci v bytové nouzi
(1) Orgány pomoci v bytové nouzi jsou
a) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“),
b) Ministerstvo pro místní rozvoj,
c) Státní fond rozvoje bydlení,
d) Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále
jen „krajská pobočka Úřadu práce“),
e) krajský úřad,
f) obecní úřad obce, která se přihlásila do systému,
g) pověřený obecní úřad,
h) obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(2) Státní orgány, právnické osoby a osoby, vyjma osob v bytové nouzi a osob s nimi
společně posuzovaných, jsou povinny na výzvu příslušného orgánu pomoci v bytové nouzi,
nebo na požádání žadatele o uznání osobou v bytové nouzi a osoby s ní společně
posuzované, sdělit bezplatně údaje rozhodné podle tohoto zákona pro uznání osoby osobou
v bytové nouzi.
(3) Výkon působnosti stanovené pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům
obcí s rozšířenou působností je výkonem přenesené působnosti.
§ 12
(1) Státní fond rozvoje bydlení zřizuje sociální bytový fond v majetku státu pro
osoby v bytové nouzi, kterým nezajistí sociální byt obec.
(2) Při tvorbě sociálního bytového fondu postupuje Státní fond rozvoje bydlení
přiměřeně podle ustanovení hlavy II části druhé. Na činnost podle § 13 je oprávněn čerpat
finanční prostředky ze státního rozpočtu.

11)

§ 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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(3) Státní fond rozvoje bydlení při plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona
spolupracuje s obcemi. Při posuzování místních a regionálních potřeb podpory investic
do bydlení spolupracuje Státní fond rozvoje bydlení s obcemi, ministerstvem a s Úřadem
práce České republiky.
§ 13
(1) Finanční prostředky státu určené pro sociální bydlení může Státní fond rozvoje
bydlení využít ke krytí nákladů
a) spojených s výstavbou, pořízením, opravami, modernizacemi, pronájmem a provozem
sociálních bytů s podporou sociální práce a sociálních bytů,
b) spojených s nabytím pozemků nebo jejich odpovídajících částí, které jsou nabývány
společně s pořizovanými sociálními byty s podporou sociální práce a sociálními byty,
nebo
c) na pořízení a provoz sociálního bytového fondu obcí, které jsou přihlášeny do systému.
(2) Činnosti spojené se správou a provozem sociálních bytů může Státní fond rozvoje
bydlení svěřit jiné právnické osobě.
HLAVA II
SOCIÁLNÍ BYTOVÝ FOND
Díl 1
Zřízení a obsah sociálního bytového fondu
§ 14
Sociální bytový fond a přihlášení obce do systému
(1) Obec, která se dobrovolně přihlásila do systému, musí zřídit sociální bytový fond,
který odpovídá počtu osob v bytové nouzi, které mají nárok na sociální byt s podporou
sociální práce a na sociální byt. Sociální bytový fond tvoří byty ve vlastnictví obce, která
sociální bytový fond zřídila, a byty ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob,
s nimiž obec uzavřela smlouvu o poskytnutí bytu do sociálního bytového fondu.
(2) O přihlášení do systému rozhoduje příslušný orgán obce. Rozhodnutí sdělí obec
ministerstvu a Státnímu fondu rozvoje bydlení do 15 pracovních dnů ode dne schválení
příslušným orgánem obce, a to na tiskopise předepsaném ministerstvem.
(3) Pokud obci, která se dobrovolně přihlásila do systému, nepostačuje kapacita
sociálního bytového fondu, může tato obec se Státním fondem rozvoje bydlení uzavřít
smlouvu o zajištění sociálních bytů s podporou sociální práce a sociálních bytů.
(4) Obec může vystoupit ze systému, pokud vypořádá všechny závazky, dotační a
rozpočtové vztahy vůči státu, které vyplývají z tohoto zákona, popřípadě z jiných právních
předpisů. Oznámení o vystoupení ze systému zašle obec ministerstvu na předepsaném
tiskopise nejméně 6 měsíců předem.
(5) Obec může vystoupit ze systému vždy k 1. lednu následujícího kalendářního roku
a to za podmínky, že je v systému přihlášena alespoň po dobu 24 kalendářních měsíců.
Oznámení o vystoupení ze systému musí obsahovat zejména řádné odůvodnění, popis
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prostředků, které již v rámci sociálního bydlení realizovala, počet vydaných rozhodnutí,
počet poskytnutých sociálních bytů s podporou sociální práce a sociálních bytů, výše
sociálního nájmů a závazky, které vyplývají z uzavřených nájemních smluv, případně
dalších smluv, které obec uzavřela. V případě, že oznámení nebude obsahovat některou
z předepsaných náležitostí, vyzve ministerstvo obec k jejich doplnění.
Díl 2
Smlouva o poskytnutí bytu do sociálního bytového fondu
§ 15
Uzavření smlouvy o poskytnutí bytu do sociálního bytového fondu
(1) Smlouvou o poskytnutí bytu nebo bytového domu (dále jen „byt“) do sociálního
bytového fondu se vlastník jako poskytovatel zavazuje přenechat byt ve svém vlastnictví za
úhradu obci nebo Státnímu fondu rozvoje bydlení za účelem jeho využití jako sociálního
bytu s podporou sociální práce nebo sociálního bytu. Smlouvu je možno uzavřít jak na dobu
určitou, tak i na dobu neurčitou. Smlouva musí mít písemnou formu.
(2) Změní-li se vlastník bytu poskytnutého do sociálního bytového fondu, přejdou
práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí bytu do sociálního bytového fondu
na nového vlastníka.
§ 16
Obsah smlouvy o poskytnutí bytu do sociálního bytového fondu
Smlouva o poskytnutí bytu do sociálního bytového fondu obsahuje zejména
a) vymezení bytu, který musí splňovat stavebně-technické, požární a hygienické požadavky
podle jiných právních předpisů12),
b) ujednání o rozsahu provádění a úhradě za údržbu bytu obcí nebo Státním fondem rozvoje
bydlení,
c) výši úhrady za poskytnutí bytu do sociálního bytového fondu,
d) vymezení rozsahu plnění spojených s užíváním bytu a způsob rozúčtování jejich nákladů,
e) způsob zániku závazků vzniklých ze smlouvy a jejich vypořádání.

Díl 3
Rejstřík sociálního bytového fondu
12)

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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§ 17
Zřízení a obsah rejstříku sociálního bytového fondu
(1) Rejstřík sociálního bytového fondu je informačním systémem veřejné správy,
který zřizuje a spravuje ministerstvo.
(2) Obsah rejstříku sociálního bytového fondu tvoří
a) identifikační údaje (jméno, popřípadě jména, přijmení a datum narození) o osobách
užívajících sociální byt s podporou sociální práce nebo sociální byt,
b) údaje o sociálních bytech s podporou sociální práce nebo sociálních bytech,
c) popis, zda se jedná o byt zvláštního určení, případně další specifika, pokud existují,
d) údaje o obsazenosti sociálních bytů s podporou sociální práce nebo sociálních bytů
a režimu jejich užívání,
e) časové určení doby nájmu v konkrétním bytě podle údajů uvedených v nájemní smlouvě a
f) údaj o sjednané výši nájemného.
(3) Rejstřík sociálního bytového fondu je propojen s Jednotným informačním
systémem práce a sociálních věcí13), a to včetně jednotlivých informačních systémů,
které tento systém tvoří.
(4) Údaje o rozhodnutí o tom, že osoba je osobou v bytové nouzi, do rejstříku
sociálního bytového fondu vkládají obecní úřady a krajské pobočky Úřadu práce.
Údaje o zařazení bytu do sociálního bytového fondu a o uzavření smlouvy o nájmu
sociálního bytu s držitelem rozhodnutí o bytové nouzi vkládají obecní úřady a Státní fond
rozvoje bydlení.
(5) Adresa bytu, jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, adres
a nemovitostí, je vedena ve formě referenční vazby (kódu adresního místa)14) na referenční
údaj o adrese v registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
§ 18
Poskytování údajů z rejstříku sociálního bytového fondu
(1) Ministerstvo poskytuje údaje z rejstříku sociálního bytového fondu
a) Ministerstvu pro místní rozvoj,
b) krajským pobočkám Úřadu práce,
c) Státnímu fondu rozvoje bydlení,
d) obecním úřadům.
(2) Ministerstvo poskytuje na žádost údaje z rejstříku sociálního bytového fondu
orgánům obce, krajským úřadům, soudům a veřejnému ochránci práv pro plnění úkolů v
jejich působnosti. Zpravodajským službám pro plnění úkolů v jejich působnosti poskytuje

13)

§ 4a a násl. zákona č.73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
14)
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
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ministerstvo údaje pro provádění opatření k evidenční ochraně údajů v elektronické podobě
a nepřetržitě.
(3) Orgány uvedené v odstavci 1 a obce mohou do rejstříku sociálního bytového
fondu zapisovat nové údaje. Nahlížet do rejstříku sociálního bytového fondu jsou oprávněny
pouze ministerstvo, Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení, krajské a
obecní úřady; tyto orgány jsou oprávněny mít přístup k informacím o statistických výstupech
prostřednictvím Jednotného systému práce a sociálních věcí.
(4) Ministerstvo, obecní a krajské úřady, krajské pobočky Úřadu práce mohou
prostřednictvím sociálních pracovníků vkládat údaje a nahlížet do všech částí rejstříku,
avšak vždy pouze v souvislosti s konkrétní osobou.
(5) V případech, kdy byly poskytnuty z rejstříku sociálního bytového fondu údaje
nezbytné pro zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejné 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 nebo práv a svobod druhých,
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu
o poskytnutí údajů ohrožuje zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze
po dobu trvání tohoto ohrožení zpřístupnit informace o zpracování osobních údajů osoby
podle jiného právního předpisu, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu 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
anebo s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu oprávněnému orgánu za účelem poskytnutí
evidenční ochrany. Správce rejstříku má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze
v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle jiného právního
předpisu.
(6) Subjekt, kterému mají být údaje z rejstříku poskytnuty podle odstavce 5, je
povinen správci rejstříku sociálního bytového fondu oznámit údaje umožňující identifikaci
subjektu a identifikaci osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit,
kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 5 písm. a) až
f).
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HLAVA III
OPRÁVNĚNÉ OSOBY
§ 19
Okruh oprávněných osob

a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)

Oprávněnou osobou pro přiznání podpory ze systému je při splnění dalších podmínek
stanovených zákonem, osoba,
která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle jiného právního
předpisu15) nebo, která má na území České republiky trvalý pobyt podle jiného právního
předpisu16), a to pokud má bydliště na území České republiky,
která je občanem členského státu Evropské unie, kterému nárok na sociální výhody vyplývá
z přímo použitelného předpisu Evropské unie17), nebo je osobou zaměstnanou, samostatně
výdělečně činnou, osobou ponechávající si takové postavení a její rodinný příslušník mající
právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie18),
která je občanem členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky
k pobytu podle jiného právního předpisu16) po dobu delší než tři měsíce nebo jeho rodinným
příslušníkem, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního
předpisu16) po dobu delší než tři měsíce a nejsou neodůvodnitelnou zátěží sociálního
systému, a mají bydliště na území České republiky,
která je rodinným příslušníkem občana České republiky, pokud mu bylo vydáno povolení
k přechodnému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 16), a
to pokud má bydliště na území České republiky,
která je cizincem, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním
postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropské unie na území jiného členského
státu Evropské unie, pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území
České republiky podle jiného právního předpisu16), a to pokud má bydliště na území České
republiky,
které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného právního předpisu19), a to pokud
má bydliště na území České republiky,
která je cizincem bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva
zaručuje mezinárodní smlouva, a to pokud má bydliště na území České republiky.
CELEX: 32011RO492
CELEX: 32004L0038

15)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
16)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
17)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011, o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.
18)
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
š. 1612/68 o zrušení směrnic 64/221/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS,
90/365/EHS a 93/96/EHS.
19)
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
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HLAVA IV
ŘÍZENÍ O UZNÁNÍ OSOBOU V BYTOVÉ NOUZI
§ 20
Orgány v řízení
(1) Orgány v řízení jsou
a) obecní úřad,
b) krajská pobočka Úřadu práce České republiky,
c) ministerstvo.
(2) Obecní úřad rozhoduje, zda je osoba v bytové nouzi v případech, kdy se příslušná
obec přihlásila do systému. Krajská pobočka Úřadu práce rozhoduje v případech, které
nejsou uvedeny ve větě první.
(3) O odvolání proti rozhodnutí některého z orgánů uvedeného v odstavci 2 ve věci
bytové nouze rozhoduje ministerstvo.
§ 21
Forma podání
Žádost o tom, že osoba je osobou v bytové nouzi, musí být podána na tiskopise
předepsaném ministerstvem.
§ 22
Zvláštní formy podání
Žádost podle § 21 lze podat též
a) na počítačové sestavě, která má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s předepsaným
tiskopisem,
b) v elektronické podobě, pokud ministerstvo zveřejnilo příslušný tiskopis v této podobě na
svých internetových stránkách.
§ 23
Žádost ve zvláštních případech
(1) Zvlášť zranitelným osobám jsou přidělovány sociální byty bez zbytečného
odkladu a na základě závažnosti bytové nouze. Sociální byt s podporou sociální práce je
přidělován těmto osobám pouze na základě výsledků sociálního šetření a v případech
zvláštního zřetele hodných.
(2) Pokud žádá o vydání rozhodnutí o tom, že je v bytové nouzi, osoba, s níž jsou
společně posuzovány nezletilé nezaopatřené děti, a tato osoba uvádí, že hrozí umístění dítěte,
které je s ní společně posuzovanou osobou, do ústavního zařízení nebo náhradní rodinné
péče nebo že se její dítě nachází v ústavním zařízení nebo v náhradní rodinné péči, bude její
žádost vždy posouzena s ohledem na vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
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§ 24
Dokončení řízení při výstupu obce ze systému
Veškerá správní řízení o uznání osoby za osobu v bytové nouzi a poskytnutí formy
pomoci, která byla zahájena před 1. lednem kalendářního roku, v němž obec vystoupila
ze systému, dokončí obecní úřad, který řízení zahájil.
HLAVA V
ROZHODNUTÍ O BYTOVÉ NOUZI A POVINNOSTI OSOBY
§ 25
Rozhodnutí o osobě v bytové nouzi
(1)
Obecní úřad rozhodne ve správním řízení v případech, kdy se obec přihlásila
do systému, zda je osoba v bytové nouzi, a o formě pomoci ze systému. Není-li obec
přihlášena do systému, rozhodne o tom, zda je osoba, která má v této obci trvalý pobyt,
v bytové nouzi, a o formě podpory ze systému ve správním řízení krajská pobočka Úřadu
práce České republiky, v jejímž správním obvodu se obec nachází; v takovém případě
uzavře smlouvu o nájmu sociálního bytu s osobou v bytové nouzi Státní fond rozvoje
bydlení.
(2) Podpora je osobám v bytové nouzi poskytována formou sociálního bytu
s podporou sociální práce nebo sociálního bytu. Pokud byla osobě v bytové nouzi poskytnuta
podpora formou sociálního bytu s podporou sociální práce, poskytuje se jí a osobám s ní
společně posuzovaným obligatorně sociální práce prostřednictvím sociálního pracovníka
příslušného obecního úřadu. Pokud byla osobě v bytové nouzi poskytnuta podpora formou
sociálního bytu, může tato osoba a osoby s ní společně posuzované požádat orgán, který o
této formě pomoci rozhodl, o poskytnutí sociální práce prostřednictvím sociálního
pracovníka; příslušný orgán takové žádosti vyhoví.
(3) Obec přihlášená do systému je povinna, s výjimkou uvedenou ve větě poslední,
s osobou v bytové nouzi uzavřít smlouvu o nájmu sociálního bytu nejpozději do 2 let
ode dne podání žádosti. Státní fond rozvoje bydlení je povinen osobě v bytové nouzi
poskytnout sociální byt s podporou sociální práce nebo sociální byt nejpozději do 3 let
ode dne podání žádosti. Obec není povinna smlouvu podle věty první uzavřít, pokud má
osoba vůči ní po dobu 3 měsíců dluh převyšující desetinásobek životního minima
jednotlivce.
(4) Rozhodnutí o tom, že je osoba v bytové nouzi, platí po dobu 2 let, s výjimkou
osob, které jsou pokládány za zvlášť zranitelné osoby podle § 6 písm. a) nebo b), kdy se
vydává na dobu neurčitou. Po uplynutí doby uvedené ve větě první je možné vydat nové
rozhodnutí, a to i opakovaně za předpokladu, že orgán podle odstavce 1 rozhodne, že je
dotčená osoba i nadále osobou v bytové nouzi.
(5) Rozhodnutí o osobě v bytové nouzi bude odňato,
a) překročí-li příjmy osoby nebo společně posuzovaných osob po uhrazení nákladů na bydlení
2násobek částky životního minima pro jednotlivce nebo 1,8násobek částky životního minima
pro společně posuzované osoby,
b) přestala-li osoba splňovat podmínky stanovené tímto zákonem,
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c)
d)
e)
f)
g)

porušuje-li osoba povinnosti uvedené v § 27,
odmítne-li osoba poskytování sociální práce,
bude-li osoba mařit součinnost se sociálním pracovníkem
nebude-li osoba plnit individuální plan, nebo
na žádost osoby v bytové nouzi.
(6) Zaměstnanci orgánů pomoci v bytové nouzi jsou na základě souhlasu žadatele
o tom, že je osobou v bytové nouzi, osoby v bytové nouzi, a osob s nimi společně
posuzovaných, oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona vstupovat
do obydlí, v němž tyto osoby žijí, a to s cílem provádět sociální šetření, popřípadě šetření
v místě a za účelem výkonu činností sociální práce, pro vyhodnocení podmínek pro uznání
osoby osobou v bytové nouzi. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat
identifikačním nebo služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním vydaným
příslušným orgánem pomoci v bytové nouzi jako doložkou identifikačního nebo služebního
průkazu. Toto zvláštní oprávnění obsahuje označení účelu vydání, číslo identifikačního nebo
služebního průkazu, jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance a identifikační údaje
vydávajícího orgánu pomoci v bytové nouzi. O sociálním šetření, pro vyhodnocení
podmínek nároku na dávky podle věty první se vždy učiní záznam ve spise a v případě
sociálního šetření také ve Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka.
§ 26
Zhodnocení majetkové situace pro účely bytové nouze
(1) Pro účely vydání rozhodnutí, že dotčená osoba je osobou v bytové nouzi,
se posuzuje také celková majetková situace.
(2) Pro uznání osoby osobou v bytové nouzi je podmínkou, že osoba
a) nevlastní nemovitý nebo movitý majetek ani žádné právo k němu,
b) vlastní nemovitý nebo movitý majetek, ale nelze jej využít k trvalému bydlení, řešení
bytové situace, či ke zvýšení příjmu nebo
c) vlastní nemovitý nebo movitý majetek a využívá jej ke zvýšení příjmu nebo
k uspokojení základních životních, kulturních, vzdělávacích a sociálních potřeb.
(3) Žadatel o uznání osobou v bytové nouzi je povinen prokázat, že si nemůže zvýšit
příjem vlastním přičiněním podle § 46.
(4) Žadatel o uznání osobou v bytové nouzi je povinen prokázat, že uplatnil možnost
nároků a pohledávek podle § 48.
§ 27
Povinnosti osoby, která žádá o vydání rozhodnutí, že je osobou v bytové nouzi, osoby
v bytové nouzi a společně posuzovaných osob
(1) Osoba, která žádá o vydání rozhodnutí, že je osobou v bytové nouzi
a o poskytnutí sociálního bytu s podporou sociální práce nebo sociálního bytu, i společně
posuzované osoby jsou povinny prokázat skutečnosti rozhodné pro zjištění skutečnosti, že
jsou osobami v bytové nouzi, a že mají nárok na sociální byt s podporou sociální práce nebo
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sociální byt a musí se na výzvu osobně dostavit k příslušnému orgánu pomoci v bytové
nouzi, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, zejména zdravotní stav.
(2) Osoba v bytové nouzi, je povinna
a) písemně oznámit orgánu pomoci v bytové nouzi změny ve skutečnostech rozhodných
pro trvání nároku na některou z forem podpory ze systému, a to do 8 dnů ode dne, kdy se
o těchto skutečnostech dozvěděla,
b) vyhovět výzvě orgánu pomoci v bytové nouzi, aby osvědčila skutečnosti rozhodné
pro nárok na poskytnutí sociálního bytu s podporou sociální práce nebo sociálního bytu,
a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li orgán pomoci v bytové nouzi
delší lhůtu.
(3) Osoba společně posuzovaná je povinna
a) prokázat skutečnosti rozhodné pro nárok na poskytnutí sociálního bytu s podporou
sociální práce nebo sociálního bytu,
b) písemně ohlásit orgánu pomoci v bytové nouzi změny ve skutečnostech, které osvědčila
podle písmene a).
(4) Osoba společně posuzovaná je povinna splnit povinnosti uvedené v odstavci 3
písm. a) na požádání osoby v bytové nouzi, která je příjemcem některé z forem podpory
ze systému. Pokud osoba společně posuzovaná odmítne splnit povinnosti uvedené
v odstavci 3 písm. a), je orgán pomoci v bytové nouzi povinen vyzvat společně posuzovanou
osobu, aby tyto povinnosti splnila do 8 dnů ode dne vyzvání; orgán pomoci v bytové nouzi
může s osobou společně posuzovanou dohodnout pro splnění uvedených povinností dobu
delší než 8 dnů. Povinnost uloženou v odstavci 3 písm. b) je osoba společně posuzovaná
povinna splnit do 8 dnů ode dne, kdy ke změně skutečností došlo.
(5) Nesplní-li osoba uvedená v odstavcích 1 až 4 ve lhůtě stanovené příslušným
orgánem povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 4, může být po předchozím upozornění řízení
o žádosti o vydání rozhodnutí, že je osobou v bytové nouzi a o poskytnutí sociálního bytu
s podporou sociální práce nebo sociálního bytu zastaveno.
(6) Nesplní-li osoba uvedená v odstavcích 1 až 4 ve lhůtě stanovené příslušným
orgánem povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 4, může být po předchozím upozornění
rozhodnutí o tom, že osoba je osobou v bytové nouzi, odňato.
(7) Pokud osoba neplnila individuální plán podpory podle § 9 odst. 2, může osoba
v bytové nouzi podat novou žádost nejdříve po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne
pravomocného odnětí rozhodnutí o tom, že je osobou v bytové nouzi.
§ 28
Podmínky fungování záložního systému
(1) Záložním systémem se rozumí plnění povinností Státního fondu rozvoje bydlení,
který na základě rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce osobám v bytové nouzi zajišťuje
některou z forem podpory v případech, pokud není obec přihlášena do systému.
(2) Krajská pobočka Úřadu práce nemůže uznat za osobu v bytové nouzi osobu,
která je místně příslušná v obci přihlášené do systému.
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(3) Státní fond rozvoje bydlení poskytne do 2 let ode dne podání žádosti některou
z forem podpory osobě, která byla místně příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce uznána
za osobu v bytové nouzi.
(4) Pokud Státní fond rozvoje bydlení uzavře smlouvu o nájmu sociálního bytu
s podporou sociální práce, nahlásí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu příslušnému
obecnímu úřadu, aby mohl započít činnosti sociální práce.
(5)V případě, že obec přihlášená do systému neposkytla osobě v bytové nouzi
sociální byt s podporou sociální práce nebo sociální byt, musí obec osobě v bytové nouzi
tuto skutečnost odůvodnit a informovat o tom do 15 dnů Úřad práce České republiky a Státní
fond rozvoje bydlení. Státní fond rozvoje bydlení poskytne byt do 2 let od obdržení
informace obce.
HLAVA VI
SMLOUVA O NÁJMU SOCIÁLNÍHO BYTU
§ 29
Obsah smlouvy
(1) Pronajímatelem je obec přihlášená do systému, nebo Státní fond rozvoje bydlení.
Nájemcem je osoba, která je držitelem rozhodnutí o osobě v bytové nouzi.
(2) Smlouva o nájmu sociálního bytu obsahuje zejména
a) označení bytu,
b) ujednání o plnění individuálního plánu podpory a jméno orgánu, který zajistí činnost
sociálního pracovníka, pokud je sociální práce podmínkou uzavření nájemní smlouvy,
c) výši sjednaného sociálního nájemného,
d) lhůtu pro vyklizení sociálního bytu.
§ 30
Práva a povinnosti pronajímatele
(1) Pronajímatel má právo odmítnout uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu
pouze tehdy, pokud
a) nemá dostatečný sociální bytový fond k poskytnutí sociálního bydlení, nebo
b) osobě, která žádá o sociální byt s podporou sociální práce nebo o sociální byt, skončil
nájem sociálního bytu v posledních 12 měsících před podáním žádosti výpovědí z důvodu
porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu,
c) má osoba vůči němu po dobu nejméně 3 měsíců dluh převyšující desetinásobek životního
minima jednotlivce.
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(2) Pronajímatel je povinen zejména
a) zajistit, aby byt splňoval stavebně-technické, požární a hygienické požadavky,
b) požadovat sociální nájemné,
c) poskytovat součinnost sociálnímu pracovníkovi.
§ 31
Povinnosti nájemce
Nájemce je povinen zejména
a) hradit sociální nájemné a ostatní platby spojené s užíváním bytu,
b) na vyzvání obecního úřadu nebo Úřadu práce České republiky bezodkladně doplnit údaje
týkající se nedostatečnosti příjmu nebo majetku k úhradě nákladů na bydlení, celkových
majetkových poměrů, potřeby zajištění sociálního bydlení a naléhavosti nepříznivé životní
situace,
c) spolupracovat se sociálním pracovníkem při plnění individuálního plánu, a to u sociálních
bytů s podporou sociální práce,
d) umožnit sociálnímu pracovníkovi obecního úřadu obce, se kterou má uzavřenu smlouvu
o nájmu sociálního bytu, vstup do bytu za účelem zajištění výkonu sociální práce;
to obdobně platí též pro sociálního pracovníka Úřadu práce České republiky, pokud
zajišťuje plnění povinností ze systému,
e) přihlásit se v bytě k trvalému pobytu.
§ 32
Sociální nájemné
(1) Obec a Státní fond rozvoje bydlení stanoví v souladu s předpisy o regulaci cen
sociální nájemné pro byty ve svém sociálním bytovém fondu.
(2) Minimální a maximální výši sociálního nájemného stanoví vláda nařízením.
§ 33
Nepoužití některých ustanovení občanského zákoníku
Pro smlouvu o nájmu sociálního bytu se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o
a) přechodu nájmu bytu podle § 2279 až 2284 občanského zákoníku, ledaže by osobou, na
kterou by nájem přešel, byla osoba společně posuzovaná s dosavadním nájemcem,
b) společném nájmu bytu podle § 2270 a 2271 občanského zákoníku,
c) sjednání jistoty podle § 2012 až 2017 a § 2254 občanského zákoníku,
d) podnájmu bytu podle § 2274 a následujících ustanovení občanského zákoníku,
e) přijetí další osoby do domácnosti nájemce podle § 2272 občanského zákoníku, ledaže by se
jednalo o osobu v bytové nouzi,
f) prodloužení smlouvy o nájmu bytu podle § 2285 občanského zákoníku,
g) výpovědi z nájmu bytu podle § 2288 odst. 2 občanského zákoníku.
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§ 34
Ukončení nájmu sociálního bytu a výpovědní doba
(1) Nájem sociálního bytu končí
a) prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni ukončení platnosti rozhodnutí o tom, že
osoba je v bytové nouzi,
b) prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni, kdy byt přestal být součástí sociálního
bytového fondu,
c) podle ustanovení občanského zákoníku o skončení nájmu, s výjimkou uvedenou v § 33
písm. g).
(2) Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího
poté, co výpověď došla nájemci. To platí i v případě výpovědi podle § 2291 občanského
zákoníku.
(3) Lhůta pro vyklizení bytu nesmí být kratší než 15 dnů.

HLAVA VII
SOCIÁLNÍ BYT BYT S PODPOROU SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ BYT
§ 35
Standardy sociálního bytu s podporou sociální práce a sociálního bytu
(1) Standardem sociálního bytu s podporou sociální práce a sociálního bytu v případě
nové bytové výstavby jsou požadavky na minimální a maximální podlahovou plochu bytu
s ohledem na počet osob žijících v bytě podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu a požadavky
na minimální vnitřní vybavení tohoto bytu.
(2) Standardem sociálního bytu s podporou sociální práce a sociálního bytu v případě
využití bytů postavených přede dnem účinnosti tohoto zákona jsou požadavky na minimální
a maximální podlahovou plochu obytných místností s ohledem na počet osob žijících v bytě
podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu a požadavky na minimální vnitřní vybavení tohoto bytu.
(3) Minimálním vnitřním vybavením sociálního bytu s podporou sociální práce a
sociálního bytu je jeho základní hygienické vybavení a základní vybavení umožňující
přípravu pokrmů. Sociální byty s podporou sociální práce nebo sociální byty musí být
stavebně technicky a svým vybavením individuálně uzpůsobeny vzhledem ke zdravotnímu
stavu osob, které je užívají.
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HLAVA VIII
VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE A PLÁN SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ OBCE
§ 36
Orgány vykonávající činnosti sociální práce
(1) Sociální práci pro všechny osoby, kterým byl poskytnut sociální byt s podporou
sociální práce, zajišťují obecní úřady v přenesené působnosti. Pro osoby, které mají trvalý
pobyt na území obce s obecním úřadem, je příslušným orgánem sociální práce pověřený
obecní úřad, pro osoby s trvalým pobytem na území obce s pověřeným obecním úřadem je
příslušný orgánem sociální práce tento pověřený obecní úřad, pro osoby s trvalým pobytem
na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností je příslušným orgánem sociální práce
tento obecní úřad.
(2) Obecní úřady podle odstavce 1 a krajské pobočky Úřadu práce České republiky
vykonávají činnosti sociální práce výhradně prostřednictvím zaměstnanců, kteří jsou v těchto
úřadech zařazeni jako sociální pracovníci9).
(3) Obce, které nemají pověřený obecní úřad ani obecní úřad obcí s rozšířenou
působností, uzavírají veřejnoprávní smlouvu o zajištění sociální práce ve svém správním
obvodu s pověřeným obecním úřadem, v jehož správním území se nacházejí. Obsah
veřejnoprávní smlouvy tvoří
a) označení smluvních stran,
b) práva a povinnosti smluvních stran,
c) konkrétní rozsah činností sociální práce, včetně personálního zajištění,
d) výše a způsob úhrady za výkon sjednaných činností sociální práce, včetně způsobu
vyúčtování,
e) ujednání o dodržování podmínek tohoto zákona, zákona o sociálních službách a pravidel
stanovených obecním úřadem pro výkon činností sociální práce,
f) výpovědní důvody a výpovědní lhůty,
g) sankční mechanismy a
h) doba platnosti smlouvy.
(4) Krajské úřady na území svého správního obvodu realizují a koordinují činnosti
v systému vedoucí k řešení bytové situace a k sociálnímu začleňování osob.
(5) Sociální pracovníci v systému realizují sociální šetření pro potřeby stanovení,
zda je osoba osobou v bytové nouzi a pro potřeby doporučení formy podpory. V souvislosti
s výkonem činností sociální práce bude vždy výstupem Standardizovaný záznam sociálního
pracovníka, který uvedený pracovník povinně vede. Informace a doporučení sociálních
pracovníků uvedené ve větě první jsou podkladem pro rozhodování obce nebo Státního
fondu rozvoje bydlení o uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu.
(6) Sociální pracovníci jsou při výkonu sociální práce oprávněni za účelem řešení
bytové nouze osob požadovat od státních a správních orgánů i od dalších subjektů údaje a
informace, které mají vliv na sociální situaci osob, které jsou nebo mají být zařazeny do
systému; tyto informace je dožádaný orgán nebo subjekt povinen poskytnout. Pokud je
řešena bytová nouze a mohou tím být dotčeny zájmy a potřeby nezletilých dětí, jsou sociální
pracovníci povinni spolupracovat s orgánem sociálně právní ochrany dětí. Sociální
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pracovníci musí splňovat předpoklady pro výkon povolání podle § 110 zákona o sociálních
službách.
§ 37
Plán sociálního bydlení
(1) Plánem sociálního bydlení (dále jen „plán“) obce se pro účely tohoto zákona
rozumí vyhodnocení potřeb bydlení osob v bytové nouzi na území obce. Plán je schvalován
příslušnou obcí, která vstoupila do systému, a je povinnou přílohou pro žádost o finanční
podporu z veřejných zdrojů. Obdobně jako ve větě druhé postupuje při zpracování plánu
Státní fond rozvoje bydlení.
(2) Obsahem plánu je hledání způsobů uspokojování bytových potřeb osob v bytové
nouzi s využitím dostupných zdrojů, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie
zajišťování a podpory sociálního bydlení, povinnosti zúčastněných obcí, vyhodnocení
nabídky a poptávky včetně postupu pro řešení nedostatečné kapacity, způsob sledování
a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v zajištění sociálního
bydlení. Plán bude zpracováván s krátkodobým výhledem na období 2 let a střednědobým
výhledem na období 5 let s ohledem na průběžné roční vyhodnocování poptávky a nabídky
sociálního bydlení (akční plán). Plán musí být zpracován v souladu s plány sociálních služeb
podle zákona o sociálních službách.
(3) Účelem plánu je být nástrojem plánování a budoucího výhledu v oblasti
sociálního bydlení na území dané obce především vzhledem k předpokládaným počtům
sociálních bytů s podporou sociální práce a sociálních bytů a jejich rozmístění na území obce
a také vzhledem k požadavkům na financování od příslušných subjektů.
(4) Obcím jsou pro účely vypracování plánu sociálního bydlení obcí poskytovány
údaje ze systémů sociálních dávek z jejich území, které jsou v kompetenci Úřadu práce
České republiky.
HLAVA IX
FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ A VEŘEJNÁ PODPORA
§ 38
Zajištění finančních prostředků státem
(1) Obce, které jsou přihlášeny do systému, mají nárok na úhradu nákladů na pořízení
a provoz sociálního bytového fondu, a to prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení.
(2) Obce a kraje, které jsou účastny v systému v oblasti výkonu sociální práce, mají
právní nárok na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace na výkon činností
sociální práce prostřednictvím dotace ministerstva podle tohoto zákona.
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§ 39
Služba obecného hospodářského zájmu
(1) Státní fond rozvoje bydlení poskytuje obci na pořízení a provoz sociálního
bytového fondu formou dotace vyrovnávací platbu jako podporu služeb obecného
hospodářského zájmu v souladu s předpisy Evropské unie20).
CELEX: 12012E/TXT
(2) Vláda stanoví nařízením
a) podmínky poskytování vyrovnávací platby,
b) postup pro pověření obce poskytováním služby sociálního bydlení a obsah tohoto
pověření,
c) způsob prokázání tržního selhání,
d) postup pro výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby,
e) postup při vrácení nadměrné vyrovnávací platby.
(3) Vyrovnávací platba podle odstavce 1 nepřesáhne rozdíl mezi čistými náklady
obce, která poskytuje službu sociálního bydlení, a čistými náklady fyzické nebo právnické
osoby, která provozuje svou činnost bez závazku veřejné služby. Vyrovnávací platba bude
proplacena na základě skutečně vynaložených a prokázaných nákladů při poskytování služby
sociálního bydlení.
ČÁST TŘETÍ
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
HLAVA I
NÁROK NA PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
§ 40
Okruh oprávněných osob
Oprávněnou osobou pro přiznání příspěvku na bydlení je při splnění dalších
podmínek stanovených zákonem, osoba,
a) která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle jiného právního
předpisu15) nebo, která má na území České republiky trvalý pobyt podle jiného právního
předpisu16), a to pokud má bydliště na území České republiky,
b) která je občanem členského státu Evropské unie, kterému nárok na sociální výhody vyplývá
z přímo použitelného předpisu Evropské unie17), nebo je osobou zaměstnanou, samostatně
výdělečně činnou, osobou ponechávající si takové postavení, a její rodinný příslušník mající
právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie18), a to pokud má bydliště na území
České republiky,
20)

Čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie
na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).
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c) která je občanem členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky
k pobytu podle jiného právního předpisu16) po dobu delší než 3 měsíce nebo jeho rodinným
příslušníkem, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního
předpisu16) po dobu delší než 3 měsíce a nejsou neodůvodnitelnou zátěží sociálního
systému, a mají bydliště na území České republiky,
d) která je rodinným příslušníkem občana České republiky, pokud mu bylo vydáno povolení
k přechodnému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 16), a
to pokud má bydliště na území České republiky,
e) která je cizincem, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním
postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropské unie na území jiného členského
státu Evropské unie, pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území
České republiky podle jiného právního předpisu16), a to pokud má bydliště na území České
republiky,
f) které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného právního předpisu19), a to pokud
má bydliště na území České republiky,
g) která je cizincem bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva
zaručuje mezinárodní smlouva, a to pokud má bydliště na území České republiky.
CELEX: 32011RO492
CELEX: 32004L0038
§ 41
Podmínky nároku na příspěvek na bydlení
(1) Nárok na příspěvek na bydlení má osoba, která na základě smlouvy, rozhodnutí,
nebo jiného právního titulu, užívá sama nebo se společně posuzovanými osobami prostor
pro bydlení (§ 43), jen při splnění podmínek, že její náklady na bydlení přesahují částku
součinu započitatelného příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30,
a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a
a) zároveň součin tohoto započitatelného příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob
a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než
částka normativních nákladů na bydlení a
b) zároveň těmto osobám po úhradě nákladů na bydlení nezbyde částka alespoň ve výši
1. 1,5 násobku životního minima u jednotlivce,
2. 1,4 násobku životního minima u dvou osob,
3. 1,3 násobku životního minima u tří osob,
4. 1,2 násobku životního minima u čtyř a více osob.
a splňují další podmínky uvedené v tomto zákoně.
(2) Za dobu trvání právního vztahu k prostoru pro bydlení se pro účely nároku
na příspěvek na bydlení považuje též doba od zániku tohoto právního vztahu do uplynutí
písemně stanovené lhůty k vyklizení bytu, nejdéle však doba 3 kalendářních měsíců.
(3) Další podmínkou pro nárok na příspěvek na bydlení je skutečnost, že osoba
a osoba s ní společně posuzovaná
a) je v pracovním nebo obdobném vztahu a má z těchto vztahů v rozhodném období příjem,
je osobou samostatně výdělečně činnou, nebo je vedena v evidenci uchazečů o
zaměstnání, s výjimkou osoby, která je:
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1. zaměstnancem, jemuž zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat, odměnu za práci nebo
jejich náhradu v termínu jejich splatnosti,
2. starší 68 let,
3. invalidní ve třetím stupni,
4. poživatelem dávek důchodového pojištění,
5. poživatelem dávek nemocenského pojištění,
6. uznána dočasně práce neschopnou nebo osobou, která prokáže potvrzením
od ošetřujícího lékaře, že je práce neschopnou z důvodu, který by byl u pojištěnce
pojištěného podle zákona o nemocenském pojištění důvodem pro rozhodnutí
ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
7. rodičem celodenně, osobně a řádně pečujícím alespoň o 1 dítě a z důvodu této péče
pobírajícím rodičovský příspěvek,
8. osobou osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné osoby ve stupni
I nebo osobou osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II
(středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná
závislost), a to za předpokladu, že v žádosti o příspěvek na péči pro osobu závislou
na pomoci jiné osoby byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči příslušnému
orgánu ohlášena jako osoba poskytující pomoc; je-li pečujících osob více, lze toto
ustanovení použít pouze u jedné z nich, a to té, která byla určena jejich písemnou
dohodou, a nedohodnou-li se, nelze toto ustanovení použít vůbec,
9. poživatelem příspěvku na péči ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III
(těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost) nebo
10. nezaopatřeným dítětem,
b) a zároveň prokazatelně projevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním (§ 46).
(4) Nárok na příspěvek na bydlení vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených
tímto zákonem, které se hodnotí v rozhodném období.
(5) Pokud některá ze společně posuzovaných osob nesplní podmínky pro nárok
na příspěvek na bydlení, posuzuje se pro účely zjištění nároku na dávku a její výši příjem
a majetek této osoby, ale jinak se k této osobě nepřihlíží.
(6) Je-li žadatel o příspěvek na bydlení nebo příjemce příspěvku na bydlení (§ 56)
ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve výkonu ochranného opatření
zabezpečovací detence, zaniká mu nárok na dávku ode dne následujícího po uplynutí
prvního kalendářního měsíce vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu
ochranného opatření zabezpečovací detence. Navazuje-li na dobu vazby doba výkonu trestu
odnětí svobody nebo výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, obě doby se pro
stanovení kalendářního měsíce podle předchozí věty sčítají. Nastane-li situace uvedená ve
větě první u osoby společně posuzované se žadatelem nebo příjemcem, vylučuje se z tohoto
okruhu společně posuzovaných osob.
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§ 42
Příjem
(1) Za příjem se pro účely stanovení započitatelného příjmu považují příjmy
podle zákona o životním a existenčním minimu4).
(2) Příjem započitatelný pro přiznání dávky a stanovení její výše se stanoví jako
měsíční průměr příjmů žadatele o příspěvek na bydlení nebo příjemce příspěvku na bydlení
s ním společně posuzovaných osob připadajících na rozhodné období. Měsíční průměr
příjmů se stanoví jako součet jednotlivých měsíčních průměrů příjmů žadatele o příspěvek
na bydlení nebo příjemce příspěvku na bydlení a osob s ním společně posuzovaných.
§ 43
Prostor pro bydlení
(1) Prostorem pro bydlení se pro účely části třetí rozumí byt, který tvoří soubor
místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a
vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle
stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt, s výjimkou bytů, které nesplňují
požadavky na trvalé bydlení.
(2) Prostorem pro bydlení se rozumí též pobytové zařízení sociálních služeb
registrované podle zákona o sociálních službách poskytující ubytování, které má ubytovací
jednotku určenou na trvalé bydlení podle stavebního zákona
§ 44
Posouzení vhodnosti užívání prostoru pro bydlení a kontrola
(1) Pokud krajská pobočka Úřadu práce, která poskytuje příspěvek na bydlení
do prostoru pro bydlení (§ 43), bude mít pochybnosti, že konkrétní prostor přestal být
vhodný pro bydlení podle prováděcího právního předpisu (§ 8), je oprávněna přehodnotit
způsobilost prostoru pro bydlení.
(2) Pokud prostor pro bydlení (§ 43) přestane být vhodný pro bydlení
podle prováděcího právního předpisu (§ 8), rozhodne krajská pobočka Úřadu práce o zániku
nároku na příspěvek na bydlení.
§ 45
Společně posuzované osoby pro účely přiznání příspěvku na bydlení
(1) Okruh společně posuzovaných osob tvoří, není-li stanoveno jinak,
a) manželé nebo registrovaní partneři21) bez ohledu na místo jejich skutečného pobytu,
b) rodiče a nezaopatřené děti bez ohledu na místo jejich skutečného pobytu; avšak
1. nezletilé nezaopatřené dítě není společně posuzováno se svými rodiči tehdy, pokud
bylo rozhodnutím soudu svěřeno do péče jiných osob nahrazující péči rodičů,
v takovém případě se dítě společně posuzuje s těmi osobami, kterým bylo svěřeno do
21)

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů.
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péče, pokud bylo dítě svěřeno soudem jednomu z rodičů, posuzuje se společně s tímto
rodičem,
2. nezaopatřené dítě se neposuzuje společně s rodiči, pokud je na základě rozhodnutí
příslušného orgánu v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo
mládež; za plné přímé zaopatření se považuje zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči
o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, ubytování
a ošacení,
3. zletilé nezaopatřené dítě není společně posuzováno se svými rodiči, pokud patří
do okruhu společně posuzovaných osob podle písm. a) nebo pokud je rodičem
nezaopatřeného dítěte a společně s tímto dítětem užívá jiný prostor k bydlení než jeho
rodiče,
4. nezletilé nezaopatřené dítě není společně posuzováno se svými rodiči, pokud bylo dítě
svěřeno soudem jednomu z rodičů, posuzuje se společně s tímto rodičem,
5. nezletilé nezaopatřené dítě není společně posuzováno se svými rodiči, pokud bylo dítě
svěřeno soudem do společné nebo střídavé péče rodičů, posuzuje se společně s rodičem
určeným na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit
nejdříve po uplynutí 3 kalendářních měsíců. Nedohodnou-li se rodiče, určí krajská
pobočka Úřadu práce, která o příspěvku na bydlení rozhoduje, s kterým rodičem bude
dítě posuzováno. Společně se s dítětem posuzuje pro účely příspěvku na bydlení vždy
rodič, který prohlašuje pro účely zvláštního právního předpisu, že spolu trvale žijí
a společně uhrazují náklady na své potřeby,
c) jiné osoby, které prostor pro bydlení (§ 43 odst. 1) společně užívají,
d) jiné osoby, které společně užívají prostor v pobytovém zařízení sociálních služeb,
s výjimkou osob, u kterých žadatel o příspěvek na bydlení prokáže, že se nepodílejí
na úhradě nákladů společných potřeb.
(2) Za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče
nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče
nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka)
rodiče nebo uvedené osoby.
(3) Společně posuzovanými osobami podle odstavce 1 jsou i osoby, které se
přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních
zdržují mimo místo, kde užívají prostor pro bydlení (§ 43 odst. 1).
(4) Krajská pobočka Úřadu práce může z okruhu společně posuzovaných osob
vyloučit osobu, která je uvedena v odstavci 1 písm. a) až c), u které žadatel prokáže,
že společně s ní neužívá prostor pro bydlení nebo prostor v pobytovém zařízení sociálních
služeb po dobu nejméně 3 měsíců a nijak se společně na úhradě nákladů za tento prostor
nepodílí; pokud vylučovaná osoba je rodičem nezaopatřeného dítěte, musí mít soudem
stanovenou vyživovací povinnost vůči dítěti, od kterého je vylučována, nebo musí být proti
ní vedena žaloba o stanovení výživného, anebo že je osobou pohřešovanou.
(5) Každá osoba může být ve stejném kalendářním měsíci pro účely příspěvku
na bydlení hodnocena pouze v jednom okruhu společně posuzovaných osob.
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§ 46
Zvýšení příjmu vlastním přičiněním
(1) Při posuzování nároku na příspěvek na bydlení se zjišťuje, s výjimkami
uvedenými v odstavcích 3 až 5, zda má osoba a společně s ní posuzované osoby možnost
zvýšit si příjem vlastním přičiněním.
(2) Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu
a) řádným uplatněním nároků a pohledávek,
b) prodejem nebo jiným využitím majetku.
(3) Prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje u
a) prostoru pro bydlení (§ 43), který osoba využívá k přiměřenému bydlení; krajská
pobočka Úřadu práce posuzuje přiměřenost bydlení ve vztahu k bydlení stávajícímu
zejména s přihlédnutím k jeho formě, velikosti, výši nákladů na bydlení a osobním
poměrům dotčené osoby a osob s ní společně posuzovaných,
b) zdravotnických prostředků poskytovaných podle jiného právního předpisu22),
c) zvláštních pomůcek osob s těžkým zdravotním postižením; zvláštní pomůckou se
rozumí taková pomůcka, na kterou je možné poskytnout příspěvek podle jiného
právního předpisu23),
d) motorového vozidla, které je využíváno k výdělečné činnosti nebo k jiným způsobem
nezajistitelné dopravě do školy nebo zaměstnání,
e) uzavřeného penzijního připojištění se státním příspěvkem a doplňkového penzijního
spoření24),
f) věcí užívaných k pracovnímu uplatnění osob,
g) věcí v případech, kdy je zřejmé, že jejich prodej nebo jejich jiné využití by nebyly
úměrné zisku z nich plynoucímu nebo pokud to nelze po osobě spravedlivě žádat.
(4) Využitím majetku se rozumí prodej nebo jiné využití takového majetku,
který patří mezi věci, které jsou postižitelné výkonem rozhodnutí podle občanského
soudního řádu.
(5) Prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje u osoby, která je poživatelem
starobního důchodu.
§ 47
Hodnocení možnosti využití majetku
(1) Pro určení nároku na příspěvek na bydlení se posuzuje okolnost, zda osoba
majetek
a) nemá,
22)

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
23)
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů.
24)
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.
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b) má, ale nelze jej využít ke zvýšení příjmu,
c) má a využívá jej ke zvýšení příjmu,
d) má, ale nevyužívá jej ke zvýšení příjmu.
(2) Pokud nedojde k využití jiného prostoru pro bydlení než toho, který je uveden
v § 46 odst. 3 písm. a), nebo majetku k úhradě nákladů na bydlení do uplynutí 3 měsíců,
za které pobírá osoba nebo společně s ní posuzovaná osoba příspěvek na bydlení, nárok
na příspěvek na bydlení zaniká.
(3) Pokud osobě nárok na příspěvek na bydlení zanikl nebo byl zamítnut z důvodu
nevyužití jiného prostoru pro bydlení nebo majetku k úhradě nákladů na bydlení a pokud
znovu o dávku požádá do 6 kalendářních měsíců ode dne odejmutí dávky, nebo zamítnutí
žádosti aniž by prokázala splnění podmínek podle odstavce 1, nemůže jí být příspěvek
na bydlení ani nadále přiznán. Pokud osoba má majetek, který nevyužívá ke zvýšení příjmu,
a dojde u ní k přerušení pobírání příspěvku na bydlení před uplynutím 3 kalendářních měsíců
ode dne přiznání tohoto příspěvku a tato osoba znovu požádá o příspěvek na bydlení
do 6 kalendářních měsíců ode dne odejmutí předchozí dávky, započítají se do doby potřebné
pro hodnocení majetku podle odstavce 2 i doby, které proběhly u předchozího pobírání
dávky.
§ 48
Hodnocení možnosti uplatnění nároků a pohledávek
(1) Pro určení nároku na příspěvek na bydlení se posuzuje dále okolnost, zda osoba
a) nemá nároky ani pohledávky,
b) prokazatelně všechny své nároky a pohledávky uplatnila.
(2) Zvýšením příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek se rozumí uplatnění
zejména
a) nároku na dávky nemocenského pojištění,
b) nároku na dávky důchodového pojištění, s výjimkou starobního důchodu,
na který vznikne nárok před dosažením důchodového věku,
c) nároku na dávky státní sociální podpory,
d) pohledávky na výživné a na úhradu některých nákladů neprovdané matce,
e) nároků z pracovních nebo obdobných vztahů, nároku na podporu v nezaměstnanosti
a podporu při rekvalifikaci a mzdových nároků podle zákona o ochraně zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.
(3) Uplatnění nároků a pohledávek příslušný orgán nevyžaduje v případech, kdy je
zřejmé, že jejich uplatnění by nebylo úměrné výnosu z něj plynoucímu nebo pokud
nepovažuje za možné je po osobě spravedlivě žádat.
(4) Pokud nedojde k řádnému uplatnění některého z nároků a pohledávek do uplynutí
3 měsíců, za které pobírá osoba nebo společně s ní posuzovaná osoba příspěvek na bydlení,
nárok na příspěvek na bydlení zaniká.
(5) Pokud osobě nárok na příspěvek na bydlení zanikl nebo jí byla zamítnuta žádost
z důvodu neuplatnění nároků a pohledávek a pokud znovu o příspěvek na bydlení požádá
do 6 kalendářních měsíců ode dne odejmutí dávky nebo zamítnutí žádosti, aniž by prokázala
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splnění podmínek podle odstavce 1, nemůže jí být příspěvek na bydlení ani nadále přiznána.
Pokud osoba má nároky a pohledávky, které nevyužívá ke zvýšení příjmu, a dojde u ní
k přerušení pobírání příspěvku na bydlení před uplynutím 3 kalendářních měsíců ode dne
přiznání tohoto příspěvku a tato osoba znovu požádá o příspěvek na bydlení
do 6 kalendářních měsíců ode dne odejmutí předchozí dávky, započítají se do doby potřebné
pro hodnocení majetku podle odstavce 2 i doby, které proběhly u předchozího pobírání
dávky.
§ 49
Rozhodné období
(1) Příspěvek na bydlení je dávkou měsíčně se opakující.
(2) Rozhodným obdobím jsou 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce, za které se
zjišťuje započitatelný příjem, a náklady na bydlení, které jsou rozhodné pro nárok a výši
příspěvku na bydlení pro období 3 bezprostředně následujících kalendářních měsíců.
(3) Pokud se poskytuje příspěvek na bydlení třetí kalendářní měsíc období
po prokázání započitatelných příjmů a nákladů na bydlení, pokračuje se v poskytování dávky
po prokázání započitatelných příjmů a nákladů na bydlení na další tříměsíční období.
(4) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje plnění ostatních podmínek, a to jak
v případě podání žádosti o dávku, tak i v průběhu pobírání dávky, je období aktuálního
kalendářního měsíce.
(5) Aktuálním kalendářním měsícem se rozumí kalendářním měsíc, na který je
uplatňován osobou nárok, za který příspěvek na bydlení náleží.
HLAVA II
NÁKLADY NA BYDLENÍ
§ 50
Obsah nákladů na bydlení
(1) Náklady na bydlení tvoří u prostorů pro bydlení (§ 43 odst. 1)
a) užívaných na základě nájemní smlouvy nebo podnájemní smlouvy nájemné,
b) užívaných na základě pachtovní smlouvy pachtovné,
c) ve vlastnictví bytových družstev a prostorů vlastníků náklady srovnatelné s nájemným;
náklady srovnatelné s nájemným jsou stanoveny za kalendářní měsíc podle počtu osob
v domácnosti.
(2) U všech prostorů pro bydlení (§ 43 odst. 1) užívaných na základě smlouvy,
rozhodnutí, nebo jiného právního titulu náklady na bydlení dále tvoří
a) náklady za plyn spotřebovaný v prostoru pro bydlení,
b) náklady za elektřinu spotřebovanou v prostoru pro bydlení,
c) náklady za plnění poskytované s užíváním prostorů pro bydlení (§ 43 odst. 1), kterými se
rozumí náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé
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vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu,
osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních
vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz
komunálního odpadu,
d) náklady za pevná paliva, pokud jsou využívána k vaření nebo vytápění; náklady za pevná
paliva jsou stanoveny za kalendářní měsíc podle počtu osob v domácnosti,
e) náklady za propan butan, pokud je využíván k vaření nebo vytápění; náklady za propan
butan jsou stanoveny za kalendářní měsíc podle počtu osob v domácnosti.
(3) Náklady na bydlení musí být pro nárok a výši příspěvku na bydlení rozepsány
na jednotlivé položky, náklady za plnění poskytované s užíváním bytu se prokazují
podrobným rozpisem jednotlivých služeb. Náklady placené zálohově musí být
v pravidelném zúčtovacím období zúčtovány. Zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční.
(4) Náklady na bydlení tvoří u ubytování v pobytových zařízeních sociálních služeb
a) náklady za ubytování snížené o náklady na ubytování nesouvisející s bydlením,
b) náklady za plyn spotřebovaný v prostoru pro ubytování, nejsou-li součástí nákladů
za ubytování,
c) náklady elektřinu spotřebovaný v prostoru pro ubytování, nejsou-li součástí nákladů
za ubytování,
d) náklady na vodné, stočné spotřebované v prostoru pro ubytování, nejsou-li součástí
nákladů za ubytování,
e) náklady na odvoz odpadu, nejsou-li součástí nákladů za ubytování,
f) náklady na pevná paliva, pokud jsou využívána k vaření nebo vytápění v prostoru
pro ubytování, nejsou-li součástí nákladů za ubytování; náklady za pevná paliva jsou
stanoveny za kalendářní měsíc podle počtu osob v domácnosti,
g) náklady na propan butan, pokud je využíván k vaření nebo vytápění v prostoru
pro ubytování, nejsou-li součástí nákladů za ubytování; náklady za propan butan jsou
stanoveny za kalendářní měsíc podle počtu osob v domácnosti.
§ 51
Započítávání nákladů na bydlení
(1) Do nákladů na bydlení se započítávají náklady na bydlení
a) uhrazené v rozhodném období žadatelem o příspěvek na bydlení nebo příjemcem
příspěvku na bydlení nebo společně posuzovanými osobami, pokud prostor pro bydlení,
nebo prostor v pobytovém zařízení sociálních služeb, na které je uplatňován nárok na
příspěvek na bydlení, užívala alespoň jedna ze společně posuzovaných osob po celé
rozhodné období. Za takovéto náklady se posuzují i náklady, které uhradila osoba, jež
zemřela, ale v rozhodném období byla žadatelem o dávku nebo společně posuzovanou
osobou,
b) ve výši 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení, pokud žadatel o příspěvek na
bydlení nebo příjemce příspěvku na bydlení nebo společně posuzované osoby
v rozhodném období, nebo po část rozhodného období, prostor pro bydlení, nebo prostor
v pobytovém zařízení sociálních služeb, na který je uplatňován nárok na příspěvek
na bydlení, neužívaly, s výjimkou situace, kdy stejný okruh společně posuzovaných osob
žil v jiném prostoru pro bydlení, nebo prostor v pobytovém zařízení sociálních služeb a
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byl jim z tohoto důvodu poskytován příspěvek na bydlení; v takovém případě se započtou
náklady na bydlení ve skutečné výši uhrazené v původním prostoru užívaném k bydlení.
(2) Pro zjištění nákladů na bydlení za rozhodné období se započítávají i částky,
které byly v tomto rozhodném období zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto období
doplaceny, a to i za období delší, než je rozhodné období, za které se náklady na bydlení
zjišťují. Byla-li v období rozhodného období, za které se náklady na bydlení zjišťují, vrácena
částka jako přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se částka nákladů na bydlení v tom
rozhodném období, kdy k vrácení částky došlo, a to i v případě, že vrácená částka byla
za dobu delší než toto rozhodné období.
(3) Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení poskytovaného
do prostorů pro bydlení stanoví jako jejich průměrná výše za rozhodné období, maximálně
však ve výši příslušných normativních nákladů na bydlení.
(4) Náklady na bydlení pro nárok a výši příspěvku na bydlení poskytovaného
do prostorů v pobytovém zařízení sociálních služeb se stanoví jako jejich průměrná výše
za rozhodné období, maximálně však ve výši příslušných normativních nákladů na bydlení
platných pro nájemní byty.
Stanovení výše normativních nákladů na bydlení vládou
§ 52
(1) Vláda nařízením stanoví výši
a) nákladů srovnatelných s nájemným podle sdělení Českého statistického úřadu
o imputovaném nájemném,
b) částek, které se započítávají za pevná paliva a propan butan podle sdělení Českého
statistického úřadu o vývoji příslušných spotřebitelských indexů,
c) částek normativních nákladů na bydlení v závislosti na právním titulu užívání prostoru
pro bydlení podle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o vývoji nájemného
a podle sdělení Českého statistického úřadu o vývoji indexů spotřebitelských cen pro část
nákladů na bydlení uvedených v § 51 odst. 2.
(2) Náklady srovnatelné s nájemným a normativní náklady na bydlení jsou stanoveny
podle počtu osob v domácnosti, resp. podle přiměřené plochy bytů pro příslušný počet osob
v domácnosti, které činí:
a) 38 m2 pro jednu osobu,
b) 52 m2 pro dvě osoby,
c) 68 m2 pro tři osoby,
d) 82 m2 pro čtyři a více osob.
(3) První stanovení výše nákladů a částek podle odstavce 1 provede vláda nařízením
s účinností od 1. ledna 2020.
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§ 53
(1) Vláda nařízením stanoví novou výši normativních nákladů na bydlení, pokud se
alespoň 3 indexy spotřebitelských cen v oblasti bydlení uvedené v odstavci 2 od posledního
stanovení výše normativních nákladů na bydlení změnily alespoň o 5 %, a to pouze tehdy
pokud je jedním z těchto indexů index nájemného z bytu.
(2) Vývoj spotřebitelských indexů se sleduje za nájemné z bytu, ceny pevných paliv,
elektřiny, plynu, tepla a teplé vody (centrálního vytápění), vodné, stočné a ostatní služby
související s bydlením.
HLAVA III
VÝŠE A VÝPLATA PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ
§ 54
Výše příspěvku na bydlení a jeho náklady
(1) Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními
náklady na bydlení a započitatelným příjmem osoby žadatele nebo příjemce dávky a s ním
společně posuzovaných osob vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města
Prahy koeficientem 0,35.
(2) Pokud jsou náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží
příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi náklady na bydlení a započitatelným příjmem
osoby nebo společně posuzovaných osob vynásobeným koeficientem 0,30, a na území
hlavního města Prahy koeficientem 0,35.
(3) Náklady na příspěvek na bydlení hradí stát.
§ 55
Výplata příspěvku na bydlení
(1) Na jeden prostor užívaný k bydlení náleží pouze jeden příspěvek na bydlení.
(2) Příspěvek na bydlení může být vyplácen v celkové částce nebo jde-li o prostory
v pobytovém zařízení sociálních služeb i v poměrných částkách podle toho, zda daný prostor
užívá osoba, jeden nebo více okruhů společně posuzovaných osob. Užívá-li prostor
v pobytovém zařízení sociálních služeb více okruhů společně posuzovaných osob nebo další
osoby, které o příspěvek na bydlení nežádají, určí se výše nákladů na bydlení podílem všech
osob užívajících tentýž prostor, jako kdyby byly tyto osoby společně posuzované,
a to bez ohledu na to, jestli tyto osoby o příspěvek na bydlení žádají.
(3) Nárok na výplatu příspěvku na bydlení vzniká nejdříve za kalendářní měsíc,
na který byla podána žádost o příspěvek na bydlení u krajské pobočky Úřadu práce,
podle místa prostoru pro bydlení, na které je žádost uplatňována.
(4) Nárok na výplatu příspěvku na bydlení zaniká, není-li tímto zákonem stanoveno
jinak, uplynutím 1 roku ode dne, za který dávka náleží. Uvedená lhůta neplyne po dobu
řízení o dávce a po dobu řízení o žalobě ve správním soudnictví.
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(5) Výplata příspěvku na bydlení se poskytuje v kalendářním měsíci, za který náleží,
v měsíčních lhůtách určených plátcem příspěvku. Dávka se vyplácí v české měně převodem
na platební účet příjemce dávky, popřípadě jiným příjemcem dávky nebo zvláštním
příjemcem dávky, v hotovosti nebo poštovním poukazem. Způsob výplaty určuje plátce
dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti příjemce využít dávku k účelu, ke kterému
je určena. Nedosahuje-li příspěvek na bydlení za kalendářní měsíc částky 50 Kč, náleží v
této částce. Výše dávky se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Se souhlasem příjemce může
být příspěvek na bydlení, nepřesahuje-li jeho výše 100 Kč, vyplacen najednou
po uplynutí delšího, nejdéle však ročního období. Dávka se nevyplácí do ciziny. Dávka se
považuje za vyplacenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Úřadu práce České
republiky.
§ 56
Příjemce a zvláštní příjemce příspěvku na bydlení
(1) Za příjemce příspěvku na bydlení se považuje osoba, které byl příspěvek
na bydlení přiznán.
(2) Krajská pobočka Úřadu práce ustanoví zvláštního příjemce vždy v případech,
kdyby se výplatou dávky příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit,
nebo kdyby tím byly poškozeny zájmy osob, v jejichž prospěch je příjemce dávky povinen
dávku používat, nebo nemůže-li příjemce výplatu přijímat. Krajská pobočka Úřadu práce
může v obdobných případech příspěvek na bydlení použít bez souhlasu příjemce k přímé
úhradě nákladů na bydlení, a to tak, že plátce dávky jej poukazuje pronajímateli
nebo poskytovateli služeb nebo poskytovateli energií. Souhlas příjemce s ustanovením
zvláštního příjemce nebo s použitím přímé úhrady se vyžaduje jen v případě, že příjemce
nemůže výplatu přijímat; to neplatí, pokud příjemce vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce nebo použití
přímé úhrady. Příjemce a zvláštní příjemce jsou povinni příspěvek na bydlení použít k účelu,
ke kterému byla dávka přiznána. Zvláštní příjemce ustanovený příjemci, který nemůže
výplatu přijímat, je povinen používat dávku podle pokynů příjemce. Krajská pobočka Úřadu
práce může ustanovit zvláštním příjemcem jen osobu nebo právnickou osobu,
která s ustanovením souhlasí.
(3) Krajská pobočka Úřadu práce může zvláštního příjemce ustavit, obdrží-li písemné
oznámení sociálního pracovníka obecního úřadu, že příjemce příspěvku na bydlení
prokazatelným způsobem neuhradil alespoň za jeden kalendářní měsíc sociální nájemné.
Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce může krajská pobočka Úřadu práce zrušit,
pokud obdrží písemné vyjádření sociálního pracovníka obecního úřadu, že pominul důvod,
pro který byl zvláštní příjemce ustanoven.
(4) Zvláštní příjemce, není-li dále stanoveno jinak, má stejná práva a povinnosti
v řízení o příspěvek na bydlení jako příjemce příspěvku na bydlení.
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HLAVA IV
ŘÍZENÍ O PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ
§ 57
Zahájení řízení o dávce, podání a jiné úkony
(1) Řízení o přiznání příspěvku na bydlení se zahajuje na základě písemné žádosti
podané žadatelem o dávku krajské pobočce Úřadu práce na tiskopisu předepsaném
ministerstvem.
(2) Řízení o změně výše již přiznané dávky a ostatní řízení u již přiznané dávky
se zahajují na základě písemné žádosti podané příjemcem nebo z moci úřední. Řízení
zahájené z moci úřední je zahájeno dnem, kdy krajská pobočka Úřadu práce vydala
rozhodnutí nebo oznámení o dávce.
(3) Je-li pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný úkon
učinit též na počítačové sestavě, zveřejněné v elektronické podobě ministerstvem,
pokud ministerstvo zveřejnilo příslušný tiskopis v elektronické podobě.
(4) Jestliže krajská pobočka Úřadu práce rozhodne z moci úřední o zvýšení dávky
nebo o zachování její výše, je prvním úkonem v řízení vydání písemného oznámení o změně
nebo zachování výše příspěvku na bydlení. Písemné oznámení se nedoručuje do vlastních
rukou. Řízení o námitkách podle § 66 tímto není dotčeno.
§ 58
Orgány rozhodující o dávce
(1) Orgánem rozhodujícím o dávce je krajská pobočka Úřadu práce.
(2) O odvolání proti rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce rozhoduje ministerstvo.
§ 59
Místní příslušnost
Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí místem, kde se nachází
prostor pro bydlení, který užívá osoba žádající o dávku.

§ 60
Účastníci řízení
(1) V řízení o příspěvku na bydlení jsou účastníky řízení žadatel o dávku,
nebo příjemce dávky.
(2) Osoba společně posuzovaná je účastníkem řízení o příspěvku na bydlení, jen jdeli o řízení o přeplatku na dávce, který měla tato osoba způsobit samostatně, popřípadě
společně s příjemcem příspěvku na bydlení.
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(3) V řízení o ustanovení zvláštního příjemce nebo o zrušení výkonu funkce
zvláštního příjemce, je účastníkem řízení osoba nebo právnická osoba, která má být nebo
dosud je zvláštním příjemcem ustanovena, oprávněná osoba a její zástupce.
§ 61
Zastupování
(1) Je-li nezletilý žadatel o příspěvek na bydlení nebo příjemce příspěvku na bydlení
svěřen na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné osoby, je oprávněna uplatnit
nárok nezletilého žadatele nebo příjemce a zastupuje ho v řízení o příspěvek na bydlení
namísto zákonného zástupce tato osoba.
(2) Brání-li zletilému žadateli o příspěvek na bydlení nebo příjemci příspěvku
na bydlení duševní porucha samostatně právně jednat, zastupuje ho v řízení o dávce člen
domácnosti, jehož oprávnění k zastupování této osoby bylo schváleno soudem.
§ 62
Náklady řízení
Krajské pobočky Úřadu práce, ministerstvo, osoby společně posuzované a další
osoby nemají nárok na náhradu nákladů jim vzniklých v řízení o příspěvku na bydlení.
§ 63
Náležitosti žádosti o příspěvek na bydlení
(1) Žádost o příspěvek na bydlení obsahuje kromě náležitostí uvedených
ve správním řádu dále
a) rodné číslo žadatele, bylo-li přiděleno a rodinný stav,
b) adresu prostoru fakticky užívaného k bydlení či ubytování žadatele a společně
posuzovaných osob,
c) skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši
potřebné,
d) určení, jakým způsobem by měl být příspěvek na bydlení vyplácen, popřípadě vyplacen,
e) doklad prokazující skutečnost, že prostory pro bydlení jsou užívány na základě určitého
právního titulu,
f) doklad
o
výši
příjmu
žadatele
a
společně
posuzovaných
osob
za rozhodné období,
g) doklad o výši nákladů na bydlení uvedených v tomto zákoně,
h) doklad o zdravotním stavu žadatele a společně posuzovaných osob, je-li to pro nárok na
dávku potřebné,
i) údaj o počtu osob, které užívají prostor pro bydlení společně se žadatelem.
(2) K žádosti je nutno doložit doklady, na základě kterých je možné získat údaje
potřebné k hodnocení prostoru pro bydlení podle § 43 odst. 1.
(3) Je-li žadatelem nebo osobou společně posuzovanou osoba, které nebylo
přiděleno rodné číslo, uvede tato osoba číslo dokladu opravňujícího osobu k pobytu na
území České republiky.
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(4) Údaje získané na základě žádosti o dávku podle zákona o státní sociální podpoře
nebo zákona o pomoci v hmotné nouzi budou rozhodujícím orgánem využity rovněž
pro potřeby žádosti o příspěvek na bydlení podle tohoto zákona.
§ 64
Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí
Povinnost správního orgánu dát účastníku řízení před vydáním rozhodnutí možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí neplatí, jedná-li se pouze o podklady, které správnímu
orgánu předložil tento účastník řízení nebo jde o podklady získané z Jednotného
informačního systému práce a sociálních věcí.
§ 65
Vyhotovení rozhodnutí
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Rozhodnutí se vyhotovuje jen v případě, že
žádost byla zamítnuta a příspěvek na bydlení nebyl přiznán,
příspěvek na bydlení byl odejmut,
příspěvek na bydlení byl snížen,
výplata příspěvku na bydlení byla zastavena,
jde o přeplatek na příspěvku na bydlení,
se stanovuje zvláštní příjemce příspěvku na bydlení,
jde o vylučování osob z okruhu společně posuzovaných osob, nebo
jde o rozhodnutí na základě podaných námitek.
§ 66
Oznámení a námitky

(1) Rozhoduje-li krajská pobočka Úřadu práce o dávce v případech,
kdy se rozhodnutí písemně nevyhotovuje, je povinen žadateli doručit písemné oznámení o
dávce a její výši. Písemné oznámení o dávce se nedoručuje do vlastních rukou.
(2) Při vyhotovování oznámení a dalších písemností s použitím automatizované
výpočetní techniky mohou být tato oznámení a další písemnosti vydány s předtištěným
otiskem razítka krajské pobočky Úřadu práce a s předtištěným jménem, příjmením a funkcí
oprávněné osoby, která oznámení a další písemnosti vyhotovila.
(3) Proti oznámení uvedenému v odstavci 1 lze uplatnit do 15 dnů ode dne výplaty
první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky po jejím přiznání
námitky. K námitkám, které byly podány opožděně, se nepřihlíží. O tom, že námitky byly
podány opožděně, informuje příslušný orgán účastníka řízení písemně sdělením.
(4) Námitky se podávají písemně u příslušné krajské pobočky Úřadu práce,
která dávku přiznala. Krajská pobočka Úřadu práce vydá do 30 dnů ode dne, kdy jí námitky
došly, rozhodnutí o dávce.

-34-

§ 67
Opravný prostředek
Odvolání proti rozhodnutí vydanému podle části třetí tohoto zákona nemá
odkladný účinek.
§ 68
Přeplatky
(1) Jestliže příjemce příspěvku na bydlení přijímal dávku, ačkoliv musel z okolností
předpokládat, že tato dávka byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela,
nebo jestliže příspěvek na bydlení byl přiznán nebo jeho výše stanovena na základě
nepravdivých, neúplných nebo zkreslených údajů, sdělených příjemcem, je povinen částky
neprávem přijaté vrátit.
(2) Jestliže osoba společně posuzovaná s příjemcem příspěvku na bydlení způsobila,
že dávka byla poskytována neprávem, ačkoliv to musela z okolností předpokládat, je
povinna neoprávněně poskytnuté částky nahradit.
(3) Jestliže přeplatek na příspěvku na bydlení způsobily osoby uvedené v odstavcích
1 a 2 společně, odpovídají krajské pobočce Úřadu práce, který příspěvek na bydlení vyplatil,
za vrácení přeplatku na dávce společně a nerozdílně. Příjemce příspěvku na bydlení a osoba
s ní společně posuzovaná se vzájemně vypořádají podle míry zavinění. Spory o vzájemném
vypořádání mezi těmito osobami rozhodují soudy.
(4) Povinnost vrátit přeplatek nevzniká, jestliže tento přeplatek nepřesahuje částku
100 Kč.
(5) O povinnosti vrátit příspěvek na bydlení nebo jeho část podle odstavců 1 až 3
rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce, která dávku vyplácí nebo naposledy vyplácela.
Částky neprávem přijaté mohou být sráženy též z běžně vyplácené nebo později přiznané
dávky; po provedení srážky musí povinné osobě zůstat nejméně částka ve výši poloviny
dávky. Ustanovení o nepostižitelnosti příspěvku na bydlení exekucí v tomto případě neplatí.
(6) Krajské pobočky Úřadu práce vybírají neprávem poskytnuté příspěvky na bydlení
a příspěvky na bydlení poskytnuté v nesprávné výši a v individuálních případech rozhodují
o prominutí povinnosti vrátit tyto dávky. Rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit částky
vyšší než 10 000 Kč však mohou jen s předchozím souhlasem ministerstva.
(7) Povinnost vrátit příspěvek na bydlení poskytnutý neprávem nebo v nesprávné
výši zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy byla dávka vyplacena. Tato lhůta neplyne po dobu
řízení o opravném prostředku nebo o žalobě proti rozhodnutí o povinnosti vrátit přeplatek,
po dobu řízení o výkonu rozhodnutí a jeho provádění a po dobu, kdy jsou na úhradu
přeplatku prováděny srážky z dávky nebo jiného příjmu.
(8) Jestliže další osoba nebo právnická osoba nepředložily na výzvu krajské pobočky
Úřadu práce údaje potřebné pro nárok na příspěvek na bydlení, jeho výši
nebo výplatu nebo jestliže tyto údaje byly nesprávné, a v důsledku toho vznikl
přeplat
ek na dávce, jsou další osoby nebo právnické osoby povinny jej nahradit. Věta první se
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vztahuje i na státní orgány, obce a kraje a jejich orgány, jde-li o plnění jejich povinností jako
zaměstnavatele osoby, jejíž údaje se pro nárok nebo výši dávky zjišťují. Jestliže přeplatek na
příspěvku na bydlení způsobily další osoby nebo právnické osoby a příjemce příspěvku
na bydlení nebo osoby s ním společně posuzované, odpovídají krajské pobočce Úřadu práce,
která dávku vyplatila, za vrácení přeplatku na dávce společně a nerozdílně. Ve výše
uvedených případech se postupuje podle odstavců 1, 2 a 5.
(9) Příjem z přeplatků je příjmem státního rozpočtu. Vymáhání přeplatků provádí
příslušný celní úřad.
§ 69
Změna skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výši
(1) Změní-li se v období, na něž byl příspěvek na bydlení přiznán, okruh společně
posuzovaných osob nebo jiné skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku nebo její výši,
posoudí se nově nárok na příspěvek na bydlení a jeho výši ke dni, ke kterému k takové
změně došlo. Tyto změny se promítnou od prvního dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, za který dávka byla již vyplacena.
(2) Příspěvek na bydlení, který byl neprávem
a) přiznán v nižší částce, než v jaké náleží,
b) nevyplácen nebo vyplacen v nižší částce, než v jaké náleží,
c) odepřen, nebo
d) přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží,
se přizná nebo zvýší, a to ode dne, od něhož příspěvek na bydlení nebo jeho zvýšení náleží,
nejvýše však 3 roky nazpět ode dne, kdy to orgán rozhodující o dávkách zjistil,
nebo ode dne, kdy o zvýšení dávky nebo o přiznání příspěvku na bydlení žadatel o příspěvek
na bydlení nebo příjemce příspěvku na bydlení požádal.
(3) Příspěvek na bydlení, který byl neprávem
a) přiznán,
b) vyplácen, nebo
c) vyplácen ve vyšší částce, než v jaké náleží,
se odejme nebo se jeho výplata zastaví nebo sníží, a to dnem následujícím po dni,
jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen.

HLAVA V
NĚKTERÉ POVINNOSTI OSOB, PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ
§ 70
Povinnosti žadatele, příjemce, osob s nimi společně posuzovaných nebo zvláštního
příjemce příspěvku na bydlení
(1) Žadatel o příspěvek na bydlení, příjemce příspěvku na bydlení, zvláštní příjemce
příspěvku na bydlení (dále jen „příjemce příspěvku na bydlení“) i společně posuzovaná
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osoba jsou povinni prokázat skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, na její výši nebo
výplatu a na výzvu se osobně dostavit k příslušné krajské pobočce Úřadu práce, nebrání-li
tomu těžko překonatelné překážky, zejména zdravotní stav.
(2) Osoby uvedené v odstavci 1 jsou dále povinny vyhovět výzvě krajské pobočky
Úřadu práce, aby osvědčily skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu,
a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li krajská pobočka Úřadu práce delší
lhůtu.
(3) Příjemce příspěvku na bydlení a osoba společně posuzovaná jsou povinny
písemně oznámit krajské pobočce Úřadu práce změny ve skutečnostech rozhodných pro
trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o těchto
skutečnostech dozvěděly; krajská pobočka Úřadu práce může s osobou společně
posuzovanou dohodnout pro splnění výše uvedených povinností i dobu delší.
(4) Nesplní-li žadatel o příspěvek na bydlení, příjemce příspěvku na bydlení
nebo společně posuzovaná osoba ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce
povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 3, může být po předchozím upozornění, které může
být součástí výzvy, žádost o příspěvek na bydlení zamítnuta a dávka nepřiznána, výplata
dávky zastavena, nebo dávka odejmuta. Pokud dojde na základě skutečností uvedených ve
větě první k zamítnutí žádosti a nepřiznání příspěvku na bydlení nebo odejmutí dávky,
žadatel o příspěvek na bydlení, příjemce příspěvku na bydlení a osoba s ním společně
posuzovaná nemohou podat žádost o příspěvek na bydlení, a to po dobu 3 kalendářních
měsíců následujících po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost zamítnuta a dávka
nepřiznána nebo dávka odejmuta.
§ 71
Povinnosti státních orgánů, obcí, krajů a dalších osob
Státní
orgány,
obce,
kraje,
osoby
a
právnické
osoby,
s výjimkou příjemců dávky a osob společně posuzovaných, jsou povinny na výzvu příslušné
krajské pobočky Úřadu práce, která o dávce rozhoduje nebo ji vyplácí, sdělit bezodkladně
a bezplatně údaje rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu.
§ 72
Kontrola
Krajské pobočky Úřadu práce a ministerstvo mohou kontrolovat u státních orgánů,
obcí a krajů a jejich orgánů a dalších osob nebo právnických osob plnění povinností
uložených tímto zákonem.
§ 73
Mlčenlivost
(1) Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce nebo k výkonu státní služby
v krajských pobočkách Úřadu práce a v ministerstvu jsou povinni zachovávat
mlčenl
ivost o skutečnostech, které se dozvědí při rozhodování o příspěvku na bydlení, není-li
stanoveno jinak. Tato povinnost trvá i po skončení služebního poměru, popřípadě
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pracovněprávního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zproštěni pouze
tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu. Údaje
týkající
se
příjemců
dávek
a jiných osob, které se státu zařazení k výkonu práce nebo k výkonu státní služby
v krajských pobočkách Úřadu práce a v ministerstvu při své činnosti
dozvědí, sdělují jiným subjektům, jen stanoví-li tak tento zákon nebo jiný zákon; jinak
mohou tyto údaje sdělit jiným subjektům jen s písemným souhlasem dotčené osoby.
(2) Zobecněné informace a souhrnné údaje, které ministerstvo a Úřad práce České
republiky získají při své činnosti, mohou být bez uvedení konkrétních jmenných údajů
využívány zaměstnanci zařazenými v ministerstvu a v Úřadu práce České republiky
při vědecké, publikační a pedagogické činnosti, nebo ministerstvem pro analytickou
a koncepční činnost nebo pro účely plnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,
která je součástí právního řádu.
§ 74
Poskytování údajů ministerstvem a krajskými pobočkami Úřadu práce
(1) Krajské pobočky Úřadu práce a ministerstvo jsou povinny na žádost poskytovat
a) orgánům sociálního zabezpečení údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění
a orgánům nemocenského pojištění údaje potřebné pro provádění nemocenského
pojištění; těmto orgánům sdělují rovněž údaje potřebné pro plnění úkolů vyplývajících z
práva Evropské unie a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti
důchodového pojištění a nemocenského pojištění,
b) obecním úřadům, krajským úřadům a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí údaje
potřebné pro účely sociálně-právní ochrany dětí,
c) správcům daně z příjmů údaje potřebné k vyměření a vymáhání daní,
d) zdravotním pojišťovnám údaje potřebné pro stanovení pojistného na veřejné zdravotní
pojištění,
e) orgánům činným v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení,
f) soudům a správním orgánům údaje potřebné pro soudní řízení a správní řízení,
g) orgánům oprávněným podle jiného předpisu25) ke kontrole činností zaměstnanců státu
zařazení k výkonu práce v krajských pobočkách Úřadu práce a v ministerstvu údaje
potřebné k provádění této kontroly,
h) Českému statistickému úřadu údaje potřebné pro vedení statistických registrů, s výjimkou
údajů týkajících se jednotlivých osob,
i) veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá v souvislosti s šetřením podle jiného
zákona,
j) zpravodajským službám pro plnění úkolů v jejich působnosti; pro provádění opatření
k evidenční ochraně údajů se údaje poskytují v elektronické podobě a nepřetržitě.
(2) Krajské pobočky Úřadu práce jsou povinny
a) ministerstvu poskytovat informace v případech odvolacího řízení, vyřizování stížností
a zobecněné informace a souhrnné údaje, které získají při své činnosti,

25)

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
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b) na žádost poskytovat orgánům oprávněným podle jiného právního předpisu25) ke kontrole
činností krajských poboček Úřadu práce informace potřebné k provádění této kontroly,
c) na žádost osoby, která je příjemcem dávky nebo společně s ním posuzovanou osobou,
vydat potvrzení o tom, že daná osoba je příjemcem dávky nebo společně s ním
posuzovanou osobou,
d) poskytnout Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá v souvislosti s šetřením
podle jiného zákona.
(3) V případech, kdy byly poskytnuty údaje nezbytné pro zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejné 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 nebo práv a svobod druhých,
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o
poskytnutí údajů ohrožuje zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze
po dobu trvání tohoto ohrožení zpřístupnit informace o zpracování osobních údajů fyzické
osoby podle jiného právního předpisu, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu 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 anebo s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu oprávněnému orgánu za účelem
poskytnutí evidenční ochrany. Správce informačního systému má k tomuto záznamu
o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti
správce podle jiného právního předpisu26).
(4) Subjekt, kterému mají být údaje poskytnuty podle odstavce 3, je povinen správci
údajů oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující
poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení
zajištění účelu uvedeného v odst. 3 písm. a) až f).

§ 75
Využívání údajů správním orgánem
(1) Správní orgán využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního
registru obyvatel údaje v rozsahu
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát narození,
26)

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
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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, popřípadě jako
den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Správní orgán využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona
z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; v případě narození v cizině místo a stát,
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,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka;
nebylo-li mu rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka,
který se narodil v cizině, místo a stát narození,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce nebo opatrovníka,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí státního občana České republiky mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Správní orgán využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona
z informačního systému cizinců údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a
okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo
opatrovníka,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
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(4) Správní orgán využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního
registru právnických osob, podnikajících osob a orgánů veřejné moci kromě veřejně
přístupných údajů údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající osoby nebo zahraniční osoby a
b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající osoby
nebo zahraniční osoby.
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel nebo v základním registru právnických osob,
podnikajících osob a orgánů veřejné moci, se využijí z informačního systému evidence
obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.
(6) Správní orgán využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního
registru územní identifikace, adres a nemovitostí údaje o stavebním objektu v rozsahu
a) identifikační údaje pozemku, na kterém je stavební objekt postaven,
b) údaj o jeho čísle popisném nebo evidenčním, pokud se přiděluje, a údaj o části obce,
ke které stavební objekt přísluší, nebo údaj o tom, že se jedná o stavební objekt, kterému
se popisné ani evidenční číslo nepřiděluje,
c) počet bytů u stavebního objektu s byty,
d) zastavěná plocha v m2,
e) obestavěný prostor v m3,
f) podlahová plocha v m2,
g) počet nadzemních a podzemních podlaží,
h) druh svislé nosné konstrukce,
i) připojení na vodovod,
j) připojení na kanalizační síť,
k) připojení na rozvod plynu,
l) způsob vytápění a
m) vybavení výtahem.
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HLAVA VI
PŘECHOD NÁROKU NA DÁVKU, POSTOUPENÍ A VÝKON ROZHODNUTÍ
§ 76
Přechod nároku na dávku při úmrtí dosavadního žadatele či příjemce
Zemře-li žadatel o příspěvek na bydlení před vydáním rozhodnutí o této žádosti,
stává se účastníkem řízení o dávce osoba, která je nejstarší z osob společně posuzovaných
se žadatelem, nedohodnou-li se společně posuzované osoby jinak. Byl-li příspěvek na
bydlení přiznán před smrtí příjemce příspěvku na bydlení, vyplatí se splatné částky, které
nebyly vyplaceny do dne smrti příjemce, osobě, která je nejstarší z osob společně
posuzovaných s příjemcem, nedohodnou-li se společně posuzované osoby jinak. Nároky na
dávky nejsou předmětem dědictví. Není-li osob společně posuzovaných se zemřelým
žadatelem nebo příjemcem, nárok na příspěvek na bydlení nebo její výplatu zaniká.
§ 77
Postoupení a srážky
(1) Nároky na dávku nemohou být postoupeny.
(2) Nároky na dávku nelze dát do zástavy.
(3) Příspěvek na bydlení nemůže být předmětem dohody o srážkách.
(4) Příspěvek na bydlení nepodléhá výkonu rozhodnutí.
HLAVA VII
PŘESTUPKY
§ 78
Přestupky osob
(1) Zaměstnanec uvedený v § 73 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že poruší
povinnost mlčenlivosti podle § 73 odst. 1.
(2) Osoba se dopustí přestupku tím, že na výzvu podle § 71 nesdělí údaje rozhodné
pro nárok na dávku, její výši a výplatu.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
§ 79
Přestupky právnických osob
(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že na výzvu podle § 71 nesdělí údaje
rozhodné pro nárok na dávku, její výši a výplatu.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
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§ 80
Příslušnost k projednání přestupků
Přestupky uvedené v § 78 odst. 2 a v § 79 odst. 1 projednávají krajské pobočky
Úřadu práce a ministerstvo, na jejichž výzvu nebyla povinnost splněna.
HLAVA VIII
VSTUP DO OBYDLÍ
§ 81
Oprávnění ke vstupu do obydlí
(1) Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v krajské pobočce Úřadu práce
a v ministerstvu jsou na základě souhlasu žadatele o dávku nebo příjemce dávky a osob
společně posuzovaných oprávněni vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, za účelem
ověřování skutečností rozhodných pro nárok a výši příspěvku na bydlení.
(2) Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat služebním průkazem společně
se zvláštním oprávněním vydaným příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce
nebo ministerstvem jako doložkou služebního průkazu. Toto zvláštní oprávnění obsahuje
označení účelu vydání, číslo služebního průkazu, jméno, popřípadě jména a příjmení
zaměstnance a identifikační údaje vydávající krajské pobočky Úřadu práce nebo
ministerstva.
(3) Pokud žadatel o dávku, příjemce dávky nebo osoba společně posuzovaná tím,
že nedají souhlas se vstupem do obydlí, znemožní provedení vstupu do obydlí
k ověření skutečností rozhodných pro nárok na dávku nebo její výši, může jim být žádost
o dávku zamítnuta a dávka nepřiznána nebo dávka odejmuta.
HLAVA IX
INFORMAČNÍ SYSTÉM
§ 82
Informační systém příspěvku na bydlení
(1) Krajské pobočky Úřadu práce a ministerstvo jsou oprávněny zpracovávat údaje
potřebné pro rozhodování o dávkách a jejich výplatu včetně osobních údajů, a to
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím
ochranu osobních údajů27).
(2) Ministerstvo je správcem informačního systému příspěvku na bydlení,
který obsahuje údaje o dávkách a jejich výši, o poživatelích těchto dávek a žadatelích o tyto
27)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

-43-

dávky a osobách s nimi společně posuzovaných. Údaje z tohoto informačního systému
sděluje krajským pobočkám Úřadu práce v souvislosti s řízením o dávkách, a to v rozsahu
nezbytném pro řízení o dávkách.
(3) Ministerstvo zajišťuje pro provádění zákona na vlastní náklady aplikační
program automatizovaného zpracování údajů potřebný pro rozhodování o dávkách, jejich
výplatu a jejich kontrolu, včetně jeho aktualizací, a poskytuje tento program bezplatně
krajským pobočkám Úřadu práce. Krajské pobočky Úřadu práce jsou povinny při řízení
o dávkách, při jejich výplatě a kontrole tento program používat.
(4) Krajské pobočky Úřadu práce a ministerstvo jsou povinny zajistit uložení
všech údajů z informačního systému příspěvku na bydlení, které byly získány na základě
zpracování údajů o příspěvku na bydlení (odstavec 2), a všech písemností a spisů týkajících
se pravomocně ukončených správních řízení o dávkách po dobu 15 kalendářních let
následujících po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému ukončení takového
správního řízení nebo k poslednímu uložení údajů do informačního systému. Pro účely
tohoto zákona se písemností a spisem rozumí spis a písemnost podle jiného právního
předpisu28).
(5) Veškeré údaje, které jsou vedeny v informačním systému příspěvku na bydlení,
jsou součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.
ČÁST ČTVRTÁ
NEODŮVODNITELNÁ ZÁTĚŽ
§ 83
Posuzování neodůvodnitelné zátěže systému
(1) Požádá-li o vydání rozhodnutí, že je osobou v bytové nouzi nebo o poskytnutí
dávky občan členského státu Evropské unie18), který je hlášen na území České republiky k
pobytu podle jiného právního předpisu16) po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný
příslušník29), který je hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního
předpisu16) po dobu delší než 3 měsíce, příslušný orgán současně posuzuje, zda tato osoba
není neodůvodnitelnou zátěží sytému nebo příspěvku na bydlení podle tohoto zákona (dále
jen „neodůvodnitelná zátěž systému“); to neplatí, má-li tato osoba na území České republiky
trvalý pobyt. Skutečnost, zda není osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, se posuzuje též v
případech osob společně posuzovaných s osobou uvedenou ve větě první, a to za podmínek v
této větě uvedených.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému,
jestliže
a) je účastna nemocenského pojištění30),
b) je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového pojištění5),
28)

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
§ 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
30)
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
29)
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c) která je občanem členského státu Evropské unie, kterému nárok na sociální výhody
vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropské unie17), nebo je osobou zaměstnanou,
samostatně výdělečně činnou, osobou ponechávající si takové postavení, a její rodinný
příslušník mající právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie18),
d) před zahájením řízení o dávce byla v České republice výdělečně činná a v období 10 let
předcházejících dni zahájení řízení o dávku byla nejméně po dobu 5 let a z toho
bezprostředně před zahájením řízení o dávce nejméně po dobu 1 roku účastna
nemocenského pojištění30), nebo jako osoba samostatně výdělečně činná důchodového
pojištění5) a nemá ke dni zahájení řízení nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, pokud
tyto pracovněprávní vztahy založily účast na nemocenském pojištění, nebo samostatné
výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na důchodovém pojištění, je dočasně
práce neschopná v důsledku nemoci nebo úrazu,
f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla bezprostředně před
vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnána více než 1 rok; podmínkou
přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39
odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti31),
g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí bezprostředně před
vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil pracovní poměr na dobu určitou
uzavřený na dobu kratší 1 roku nebo pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní
činnosti uzavřenou na dobu kratší 1 roku, založily-li tyto pracovněprávní vztahy účast na
nemocenském pojištění; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na
podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti31); taková
osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí
do evidence,
h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, a která se stala
nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců zaměstnání; podmínkou přitom je,
že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2
písm. a) zákona o zaměstnanosti 31); taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou
zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, nebo
i) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, pokud
tyto pracovněprávní vztahy založily účast na nemocenském pojištění, nebo samostatné
výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na důchodovém pojištění, zahájila
odbornou přípravu; odbornou přípravou se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná
příprava na budoucí povolání podle zákona o státní sociální podpoře32) a rekvalifikace
podle zákona o zaměstnanosti33).
(3) Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která nesplňuje
podmínky uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bodů
a) délka pobytu podle jiného právního předpisu16) na území České republiky,
b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na území České
republiky,
c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání34) na území České republiky,
31)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
§ 12 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
33)
§ 108 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
34)
§ 12 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
32)
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d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky podle získané kvalifikace,
nutnosti zvýšené péče při zprostředkování zaměstnání a míry nezaměstnanosti.
(4) Při bodovém hodnocení příslušný orgán postupuje tak, že
a) započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky k pobytu podle
jiného právního předpisu16) po dobu
1. od 1 do 3 let, 2 body,
2. od 3 do 6 let, 4 body,
3. od 6 do 8 let, 6 bodů,
4. 8 nebo více let, 8 bodů,
b) započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo která se na území České republiky
soustavně připravuje na budoucí povolání34) po dobu
1. 12 až 24 měsíců, 4 body,
2. 25 až 36 měsíců, 8 bodů,
3. 37 až 48 měsíců, 12 bodů,
4. 49 až 60 měsíců, 16 bodů,
c) započte v případě osoby, která
1. nemá kvalifikaci, 0 bodů,
2. má střední vzdělání, 2 body,
3. má vyšší odborné vzdělání, 4 body,
4. má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů,
d) započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla věnována zvýšená péče
podle jiného právního předpisu35), 4 body,
e) započte osobě, která je hlášena k pobytu podle jiného právního předpisu 16) v okrese,
v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti
podle údajů zveřejněných ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup
1. přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České republice, 0 bodů,
2. přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České republice, 2 body,
3. byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České republice a nepřesáhla
hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, 4 body,
4. byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, 6 bodů.
(5) Za neodůvodnitelnou zátěž systému se vždy považuje osoba, jejíž bodové
ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž systému se vždy
nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 nebo více bodů.
(6) V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a nedosahuje 20
bodů, příslušný orgán rozhodne, zda jde o osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému.
Při tomto rozhodování se přihlíží k vazbám této osoby na osoby blízké36), které pobývají
v České republice, a dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné obtíže, a zda
poskytnutím dávek této osobě nedojde k neúměrnému zatížení systému.
(7) Příslušný orgán je oprávněn posoudit, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží
systému, též opětovně poté, kdy došlo u posuzované osoby ke změně jejích sociálních
poměrů.
35)
36)

§ 33 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.
§ 22 občanského zákoníku.
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(8) Správní orgány, Policie České republiky, obce a zaměstnavatelé osob uvedených
v odstavci 1 jsou povinni na výzvu příslušného orgánu sdělit údaje potřebné k posouzení,
zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému. Pokud příslušný orgán oznámí Ministerstvu
vnitra, že je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému37), je Ministerstvo vnitra povinna
příslušnému orgánu sdělit ukončení přechodného pobytu této osoby podle jiného právního
předpisu16). Ministerstvo vnitra neprodleně sdělí na žádost příslušnému orgánu, zda osobě,
která žádá o přiznání dávky nebo které je tato dávka poskytována, byl ukončen podle jiného
právního předpisu16) pobyt na území České republiky.
CELEX: 32004L0038
ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 84
Přechodná ustanovení
(1) Plán podle § 37 je příslušná obec povinna poprvé zpracovat do 18 měsíců
od vstupu do systému a Státní fond rozvoje bydlení do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
(2) Pokud při hodnocení nároku na příspěvek na bydlení podle tohoto zákona dojde
k vyhodnocení, že zkolaudovaný byt či jiný než obytný prostor, na který je ke dni účinnosti
části třetí zákona vyplácen příspěvek na bydlení podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti části třetí tohoto zákona, popřípadě doplatek na
bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části
třetí tohoto zákona, je nevhodný pro bydlení podle § 43 a 44, nebo jde-li o ubytování
v ubytovacím zařízení na které je ke dni účinnosti části třetí zákona vyplácen doplatek na
bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části
třetí tohoto zákona bude příspěvek na bydlení podle tohoto zákona poskytován nejvýše
po dobu 36 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti části třetí tohoto zákona. Ostatní
podmínky nároku na příspěvek na bydlení podle části třetí tohoto zákona musí být splněny.
Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení podle části třetí tohoto zákona
v prostorech uvedených ve větě první stanoví jako jejich výše za rozhodné období,
maximálně však ve výši 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení. Pokud v této
době příjemce příspěvku na bydlení podle části třetí tohoto zákona, popřípadě osoby s ním
společně posuzované, odmítnou nabídku některého typu sociálního bydlení nebo nabídku
jiného přiměřeného bydlení, nárok na příspěvek na bydlení do tohoto prostoru zaniká, a to
uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém tuto nabídku odmítly.
(3) Pokud při hodnocení nároku na příspěvek na bydlení podle části třetí tohoto
zákona dojde k vyhodnocení, že zkolaudovaný byt, na který je ke dni účinnosti části třetí
zákona vyplácen doplatek na bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti části třetí tohoto zákona, je vhodný pro bydlení podle § 43, a okruh
společně posuzovaných osob v těchto prostorech pro bydlení tvoří osoby, které v rozhodném
období
37)

§ 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 112/2006 Sb.
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a) požádaly o uznání jako osoby v bytové nouzi a
b) aktivně spolupracují se sociálním pracovníkem příslušného obecního úřadu v rámci
individuálního plánu podpory (§ 9),
stanoví se náklady na bydlení maximálně ve výši, která je v místě obvyklá, pokud jsou tyto
náklady vyšší než příslušné normativní náklady na bydlení. Stanoví-li se náklady na bydlení
podle výše uvedeného, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi náklady na bydlení
v místě obvyklými a započitatelným příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob
vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35. Podle
výše uvedeného lze příspěvek na bydlení podle části třetí tohoto zákona poskytovat nejvýše
po dobu 36 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti části třetí tohoto zákona. Ostatní
podmínky nároku na příspěvek na bydlení podle části třetí tohoto zákona musí být splněny.
(4) Lhůta, ve které má obec nebo Státní fond rozvoje bydlení povinnost zajistit
osobě sociální byt podle § 25 odst. 3, počíná běžet nejdříve 2 roky po dni nabytí účinnosti
tohoto zákona.
(5) Žádost o vydání rozhodnutí, že osoba je osobou v bytové nouzi podle § 21, je
poprvé možno podat 1. července 2018.
§ 85
Zmocňovací ustanovení
(1) Vláda stanoví nařízením
a) výši normativních nákladů na bydlení podle § 52 za předpokladu naplnění podmínek
uvedených v § 53 odst. 1,
b) minimální a maximální výši sociálního nájemného podle § 32 odst. 2,
c) podmínky poskytování vyrovnávací platby, postup pro pověření obce poskytováním
služby sociálního bydlení a obsah tohoto pověření, způsob prokázání tržního selhání,
postup pro výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby a postup při vrácení
nadměrné vyrovnávací platby podle § 39 odst. 2.
.
(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah sociálního šetření, posuzování vhodnosti
prostoru pro bydlení [§ 43 odst. 1 a § 44] a doporučení formy podpory podle § 8 odst. 3.
§ 86
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou ustanovení § 8 odst. 3
a § 85 odst. 2, která nabývají účinnosti dnem 1. června 2018 a s výjimkou části třetí,
která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
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Příloha č. 1 k zákonu č.
Kategorie bytu

Počet osob
1

2

3

4 a více

2

Velikost (v m )
1+kk

23-37,9

23-37,9

x

x

2+kk (1+1)

x

38-51,9

38-51,9

x

3+kk (2+1)

x

x

52-67,9

52-67,9

4+kk (3+1)

x

x

x

68-82
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/2017 Sb.

Příloha č. 2 k zákonu č. /2017 Sb.
Kategorie bytu

Počet
osob

Počet obytných
místností

Minimální a maximální podlahová
plocha obytných místností a
kuchyně [m2]

1 + kk*

1

1

16 - 24

1** + 1***

1

2 resp. 1***

24 - 36

2 + kk****

2

2

28 - 42

2***** + 1

3

3 resp. 2***

32 - 48

3 + kk

4

3

36 - 54

3+1

4

4 resp. 3***

40 - 60

4 + kk

5

4

44 - 66

4+1

5

5 resp. 4***

48 - 72

5 + kk

6

5

52 - 78

5+1

6

6 resp. 5***

56 - 84

Pokud je byt užíván více osobami, než plyne z tabulky, zvětšuje se minimální a
maximální podlahová plocha obytných místností o 8 m2 na každou další osobu.
kk
*
**
***
****
*****

kuchyňský kout je součástí obytné místnosti
pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně
16 m2
obytná místnost má nejmenší podlahovou plochu 8 m2 (jednolůžkový pokoj)
kuchyň (samostatná místnost menší než 12 m2)
kuchyňský kout (kuchyňský kout je součástí obytné místnosti – plocha
takové obytné místnosti musí být minimálně 12 m2)
dvoulůžkový pokoj má nejmenší podlahovou plochu 12 m2
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Důvodová zpráva
Obecná část důvodové zprávy
A. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu
ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen

V současné době žádný právní předpis (lex generalis) ČR jasně neupravuje oblast sociálního
bydlení. Sociální bydlení je vymezeno pouze ve strategickém materiálu “Koncepce
sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025”, který 12. října 2015 schválila usnesením č.
810 vláda České republiky. Tento koncepční materiál vymezuje priority v oblasti sociálního
bydlení, alokuje finanční částky na rozvoj sociálního bydlení a ve svých hlavních principech
je základem pro budoucí právní a koncepční úpravu v oblasti sociálního bydlení.
Součástí návrhu zákona o sociálním bydlení je i jednotná úprava sociálních dávek na bydlení
v podobě příspěvku na bydlení.
Základní cíle navrhované právní úpravy:
1. Vytvořit zastřešující zákon pro oblast sociálního bydlení, který přináší definici
sociálního bydlení a oprávněných osob pro podporu v oblasti sociálního bydlení
2. Doplnit existující nástroje podpory řešení problémů v oblasti sociálního bydlení
(dávky na bydlení, investiční podpora atp.) a zefektivnit je
3. Vymezit působnost jednotlivých aktérů v sociálním bydlení (stát, kraje, města a
obce, poskytovatelé sociálního bydlení atp.)
4. Stanovit finanční mechanismy pro rozvoj a udržitelnost sociálního bydlení v České
republice
5. Sjednotit a zjednodušit dávkovou úpravu v oblasti bydlení
6. Zlepšit situaci občanů v oblasti sociálních problémů souvisejících s bydlením
a prevence ztráty bydlení
7. Posilování sociální práce jako nástroje proti sociálnímu vyloučení a zlepšování života
v komunitách
8. Naplnit programové prohlášení vlády
Navrhovaný systém sociálního bydlení se zaměřuje především na osoby, které jsou
zatíženy vysokými náklady na bydlení a kterým nepomáhají ani současné nástroje sociální
podpory a bytové politiky, a na lidi sociálně vyloučené. Do této skupiny patří např. lidé
se zdravotním postižením, seniorské domácnosti, rodiny s dětmi či mládež opouštějící
dětské domovy a náhradní rodinnou péči. Do cílové skupiny spadají i lidé z trhu
s bydlením vyloučení, kteří jsou bez domova – tzn. lidé žijící na ulici, na ubytovnách či
v azylových domech.

-51-

Na mezinárodní úrovni je právo na bydlení součástí práva obvykle označovaného jako
právo na přiměřenou životní úroveň. Všeobecná deklarace lidských práv upravuje v čl. 25
tzv. právo na přiměřenou životní úroveň jako právo každého „Každý má právo na takovou
životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho
rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální
opatření; má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci,
při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v
důsledku okolností nezávislých na jeho vůli.“
Přestože je deklarace spíše doporučujícím dokumentem, Ústavní soud zdůraznil, že „(…) má
nesporně značný právně interpretační význam i význam pro formulaci univerzálních
standardů lidských práv.“
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který toto ustanovení
prakticky přebírá, je svou povahou mezinárodní smlouvou, která je ve smyslu čl. 10 Ústavy
součástí právního řádu České republiky. Výslovně se v Mezinárodním paktu v článku 11,
odst. 1 uvádí: „Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého jednotlivce na
přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v to dostatečnou výživu, šatstvo,
byt, a na neustálé zlepšování životních podmínek. Smluvní státy podniknou odpovídající
kroky, aby zajistily uskutečnění tohoto práva, uznávajíce pro dosažení tohoto cíle zásadní
důležitost mezinárodní spolupráce, založené na svobodném souhlasu.“
Nejvýznamnějším nástrojem ochrany sociálních práv na evropské úrovni je pak dokument
Rady Evropy, Evropská sociální charta publikovaná pod číslem 14/2000 Sb. m. s. Charta,
ratifikovaná ČR, upravující právo rodiny na sociální, právní a hospodářskou ochranu
následovně: „S cílem zajistit nezbytné podmínky pro plný rozvoj rodiny, která je základní
jednotkou společnosti, se smluvní strany zavazují podporovat ekonomickou, právní a
sociální ochranu rodinného života takovými prostředky, jako jsou rodinné dávky, daňová
opatření, poskytování bydlení pro rodiny, dávek novomanželům, a jinými vhodnými
prostředky.“ (článek 16) Přestože Česká republika ve svém katalogu základních práv
výslovně
právo
na ochranu přiměřené životní úrovně neuvedla, lze z výše uvedených dokumentů ochranu
bydlení jako základního práva v České republice dovodit. Tento závěr jasně vyplývá
z dosavadní judikatury Ústavního soudu: „Je pravdou, že Listina, coby ústavní zákon,
neuvedla mezi vyhlášenými sociálními právy výslovně právo na ochranu přiměřené životní
úrovně, včetně bydlení. Tato okolnost však nikterak nediskvalifikuje ústavní relevanci tohoto
práva zakotveného ve výše uvedených mezinárodních smlouvách.“ V souladu s ustáleným
principem jsou ústavní a smluvní katalogy lidských práv komplementární a působí ve
vzájemné harmonii. Tento princip explicitně vyjadřují jak jednotlivé mezinárodní smlouvy o
lidských právech, tak i moderní ústavy. Z uvedeného principu plyne, že neuvedení určitého
práva (v tomto případě práva na ochranu přiměřené životní úrovně, včetně bydlení) v
Listině nesmí být vykládáno jako omezení tohoto práva zaručeného jednotlivci podle
mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, přičemž má jednotlivec
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zaručeno "příznivější zacházení" (v tomto případě podle mezinárodní smlouvy). Také
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením přiznává ve svém čl. 28 právo všem
osobám se zdravotním postižením na přiměřenou životní úroveň, což zahrnuje i právo na
bydlení a na odpovídající životní podmínky. Toto právo se vztahuje i na členy jejich rodiny.
Osoby se zdravotním postižením mají mít právo na přístup k programům sociálního bydlení
(čl. 28 odst. 2 písm. d). Z Pekingské deklarace a akční platformy, ke které Česká republika
přistoupila v roce 1995, vyplývá mimo jiné závazek zhodnocovat a přijímat
makroekonomická opatření a strategie rozvoje, které reagují na potřeby žen ohrožených
chudobou, včetně bezdomovectví.
Z Úmluvy pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), ke které Česká republika
přistoupila v roce 1980, vyplývá pro Českou republiku povinnost přijmout veškerá příslušná
opatření k odstranění diskriminace žen ve venkovských oblastech, a dále zajistit ženám
přiměřené životní podmínky, zejména pokud jde o bydlení, sanitární zařízení, dodávky
elektřiny a vody, dopravu a spoje.
Právo na bydlení je jednoznačně právem požívajícím ochrany ze strany státu. Nutno však
uvést, že již z formulace tohoto práva vyplývá, že toto právo není absolutní. Ve všech výše
uvedených dokumentech je spojováno s určitými sociálními skupinami, s rodinami, starými
osobami atp. Zároveň nemůže být vykládáno jako povinnost státu zajistit každému
přiměřenou životní úroveň, včetně bydlení. Úkolem jednotlivých států je „pouze“ vytvořit
takové podmínky, které umožní maximální možnou realizaci tohoto práva. V rámci právní
úpravy vzniká právo osobám, které splní podmínky cílové skupiny, právo na pomoc státu
pro vyřešení své bytové nouze.
Sociální bydlení má být v praxi realizováno pomocí nástrojů sociální politiky (sociální služby,
sociální práce a sociální dávky) a nástrojů politiky bytové (dvou forem sociálního bydlení:
v sociálních bytech a sociálních bytech s podporou sociální práce).
Podpora bydlení v České republice, kdy stát přispívá nízkopříjmovým skupinám osob
k úhradě nákladů spojených s bydlením, je řešena v rámci nepojistných dávkových systémů.
Pomoc je prováděna prostřednictvím opakujících se sociálních dávek. Základní, obecnou
a nejvíce využívanou dávkou je příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory.
Další více individuálně specifickou dávku představuje doplatek na bydlení. Obě dávky
administrativně řeší a vyplácí tentýž státní orgán - Úřad práce České republiky. Každá dávka
reaguje na jinou situaci, má stanoveny vlastní podmínky nároku, při rozhodování se
posuzují a dokládají odlišné skutečnosti a za jiná časová období.
Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory poskytovanou podle zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 117/1995 Sb.), kterou stát přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům
s nízkými příjmy. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je
v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30 % rozhodných příjmů rodiny (v Praze 35 %
rozhodných příjmů rodiny) nestačí na pokrytí nákladů na bydlení. Zároveň těchto 30 %
(v Praze 35 %) rozhodného příjmu rodiny nesmí být vyšší než částka normativních nákladů
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na bydlení daná zákonem č. 117/1995 Sb., kterou ovlivňuje počet osob v rodině a umístění
daného bytu, resp. velikost obce, v níž se daný byt nachází. Poskytování příspěvku
na bydlení podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za předchozí kalendářní
čtvrtletí. Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění
poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné
náklady (vyčíslené v zákoně) a u všech typů bytů náklady za plyn, elektřinu, vodné a stočné,
odpady, vytápění a náklady na pevná paliva. Pro nárok a výši příspěvku na bydlení se berou
v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí. Výše příspěvku
na bydlení tak činí rozdíl mezi příslušnými normativními náklady a 30 % (v Praze 35 %)
příjmu rodiny. Jsou-li skutečné zjištěné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na
bydlení, náleží příspěvek na bydlení do výše skutečných nákladů na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávkou obecnou, tzn. dávkou, která má jednoduchým a co nejméně
administrativně finančně zatěžujícím způsobem zachytit osoby a rodiny, které mají
nedostatečné finanční zdroje na krytí nákladů na udržení jejich stávajícího bydlení. Proto
okruh společně posuzovaných osob vychází z trvalého pobytu, u dávky se sledují příjmy
osob a rodin a jejich náklady na bydlení, ale již se netestuje majetek těchto domácností ani
důvody, proč jsou jejich příjmy nízké.
Doplatek na bydlení je dávkou pomoci v hmotné nouzi, poskytovanou podle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 111/2006 Sb.). Tato dávka řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení
v případech, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení.
Na doplatek na bydlení má v současné době nárok vlastník bytu, který jej užívá, nebo jiná
osoba, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, a který
má nárok na příspěvek na živobytí. Zároveň musí žadatel splňovat podmínku, že příjem
rodiny je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka živobytí této rodiny.
Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů
na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala
osobě či rodině částka živobytí (zpravidla částka životního minima). U této dávky se vedle
příjmu, odůvodněných nákladů na bydlení a počtu osob testuje i majetek a sociální poměry
dané osoby či rodiny, zkoumá se fakticita soužití společně posuzovaných osob.
Vzhledem k tomu, že dávkový systém pomoci v hmotné nouzi je zaměřen na řešení
individuálních situací, je umožněno, aby podmínky, které jsou v zákoně č. 111/2006 Sb.
stanoveny v obecnější formě, byly v jednotlivých výjimečných případech, kdy je to skutečně
odůvodněné, změkčeny. Jedná se například o situaci, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek
na živobytí, nicméně jde o rodinu s nižším příjmem, který nepřesáhne 1,3 násobek částky
živobytí. Toto opatření umožňuje pobírat doplatek na bydlení zejména seniorům, jejichž
výše důchodu je těsně nad hranicí částky živobytí. Další výjimka je stanovena i pro
předepsanou formu bydlení. Zákon č. 111/2006 Sb. umožňuje orgánu pomoci v hmotné
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nouzi poskytnout doplatek na bydlení po splnění stavebně technických standardů kvality
bydlení vlastníkovi stavby pro individuální či rodinnou rekreaci a v případech hodných
zvláštního zřetele rozhodnout o přiznání doplatku na bydlení do části bytu, po splnění
hygienických podmínek do ubytovacího zařízení a po splnění stavebně technických
standardů kvality bydlení do jiného než obytného prostoru. Jako případ hodný zvláštního
zřetele se vždy považuje ubytování v pobytových sociálních službách (např. azylový dům,
domov pro seniory, chráněné bydlení), protože tato forma bydlení, poskytuje svým
klientům kromě přístřeší i navazující služby, které pozitivně působí na jejich nepříznivou
sociální situaci.
V obou dávkách na bydlení se zohledňuje přiměřenost bydlení vzhledem k počtu osob,
které v bytě společně bydlí. Přiměřené velikosti bytů pro patřičný počet osob v nich trvale
bydlících byly stanoveny pro účely normativních nákladů na bydlení podle poslední platné
technické normy ČSN 73 4301 Obytné budovy, která tyto údaje stanovovala. Jsou to 38 m 2
pro jednu osobu, 52 m2 pro dvě osoby, 68 m2 pro tři osoby a 82 m2 pro čtyři a více osob.
Opakující se sociální dávky by měly rodině či jednotlivci přispět na úhradu nákladů na toto
přiměřené bydlení a zajistit finanční zůstatek na výdaje na potraviny a další základní osobní
potřeby dotčených osob.
Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu
diskriminace. Rovněž není v rozporu se zákonem 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. Zároveň navrhovaná právní úprava
nebude mít negativní dopad ve vztahu k rovnosti mužů a žen. Zaměřuje se na specifické
problémy, které vyplývají z nerovného postavení žen a mužů ve společnosti, např. se
zaměřuje na problémy domácností samoživitelů a samoživitelek (kde ženy tvoří 90 %), rodin
s dětmi atp.
B. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů
a žen, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Obecný právní předpis zavádí ucelený systém sociálního bydlení, který propojuje posílení
sociální práce, nabídku sociálních bytů, posílení postavení obcí při poskytování sociálního
bydlení a sjednocuje úpravu sociálních dávek na bydlení v podobě jedné dávky –
příspěvek na bydlení.
Zákon o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení:
- jednoznačně a jasně definuje pojem sociální bydlení a oprávněné cílové skupiny,
které mají nárok na podporu ze systému sociálního bydlení,
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vymezuje povinnosti a práva aktérů sociálního bydlení, tedy státu, krajů, měst a
obcí, sociálních pracovníků, poskytovatelů sociálního bydlení a neziskových
organizací v oblasti sociálního bydlení,
- stanovuje technické normy pro sociální bydlení, které přispívají k efektivní podpoře
ze státního rozpočtu v oblasti sociálních dávek na bydlení a sociálního bydlení,
- nastavuje finanční mechanismy pro realizaci systému sociálního bydlení, které
zaručují finanční udržitelnost,
- sjednocuje a zefektivňuje dávkovou podporu v oblasti bydlení,
- vzájemně provazuje jednotlivé nástroje podpory bydlení pro osoby v sociální a
bytové nouzi (sociální bydlení, investiční bytová politika, sociální dávky, sociální
práce
a sociální služby).
Navrhovaný systém sociálního bydlení zajišťuje osobám, které plní zákonem stanovená
kritéria, důstojné podmínky pro bydlení a rovněž snižuje pravděpodobnost pádu do
chudoby. Preventivní činnosti realizované státní sociální politikou dle schválených strategií
(Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020, MPSV, Koncepce prevence a řešení
problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020, MPSV, Národní strategie rozvoje sociálních
služeb ČR 2015, MPSV) jsou důležitou součástí systému sociálního bydlení. Neméně
důležitými strategickými dokumenty jsou plány rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni
nebo komunitní plány obcí, popř. další dokumenty týkající se sociálního vyloučení a jeho
prevenci.
Sociální bydlení zvyšuje dostupnost bydlení pro všechny osoby, které jsou nyní bez domova,
žijí v nejistých či nevyhovujících podmínkách (jako např. azylové domy či ubytovny),
a zároveň přispívá ke zvýšení schopnosti udržet si bydlení u těch osob, které bydlení mají,
ale jsou ohroženy jeho ztrátou kvůli vysokým nákladům na bydlení. Sociální bydlení je
realizováno a) obcemi na základě jejich dobrovolného rozhodnutí, b) záložním systémem,
tedy státem, prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení. Ten zajišťuje sociální bydlení
pro občany v obcích, které se do systému dobrovolně nepřihlásily. Dostupnost bydlení je
zajištěna prostřednictvím sociálních bytů, které jsou zajišťovány obcemi nebo Státním
fondem rozvoje bydlení. Rozvoj kompetencí k bydlení a zlepšování soužití v komunitách je
umožněn díky posilování sociální práce.
Současný systém podpory bydlení neřeší problémy spojené s nevyhovujícím a
nedostupným bydlením pro řadu skupin obyvatelstva systémově, převažuje řešení
prostřednictvím dávek, které jsou určeny přímo pro uživatele bytů. Tento přístup není
dostatečný. U sociálně vyloučených osob a osob sociálním vyloučením ohrožených klesá
možnost jejich zapojení na trh práce, rovněž jsou ohroženy jejich sociální kompetence, a to
včetně kompetencí rodičovských – navrhovaná právní úprava směřuje i k podpoře příštích
generací.
Cílová skupina zákona jsou lidé v bytové nouzi. Jedná se o osoby bez bydlení, popřípadě o ty
osoby, které po dobu nejméně 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích užívají k zajištění
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svého bydlení pouze zařízení sociálních služeb1), ubytovací zařízení, ústavní zařízení,
zdravotnická zařízení lůžkové péče, popřípadě jsou v náhradní rodinné péči. Také může jít
o lidi, kteří sami nebo společně s osobami, se kterými jsou posuzováni, vynakládají
na bydlení více než 40 % započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním
minimu2) (do příjmu se započítává i příspěvek na bydlení), pokud zároveň těchto 40 %
nepřekračuje výši normativních nákladů na bydlení. Pro obě tyto skupiny platí, že jejich
započitatelný příjem, popřípadě též s příjmem společně posuzovaných osob, po úhradě
nákladů na bydlení, nepřesahuje 1,6 násobek životního minima podle zákona o životním
a existenčním minimu3). Provádí se také test majetkové situace. Majetková a příjmová
situace vykazující kritéria bytové nouze musí trvat nejméně 6 kalendářních měsíců po sobě
jdoucích. Zákon zároveň definuje zvlášť zranitelné osoby, u kterých má být sociální bydlení
ze strany obcí či Státního fondu rozvoje bydlení zajištěno bez odkladu.
Lidé, kteří splňují uvedená kritéria, získají rozhodnutí o bytové nouzi buď od obce, která
dobrovolně vstoupí do systému, nebo od Úřadu práce, v případě občanů, jejichž obce
nejsou zapojeny do systému sociálního bydlení. Rozhodnutí se vydává na dobu určitou dvou
let a může být vydáno opakovaně v případě plnění závazných podmínek. Základní
podmínkou pro žádost o rozhodnutí o bytové nouzi je trvalý pobyt v obci po dobu 24
měsíců, obec může rovněž přistoupit ke zkrácení této lhůty, například z důvodu získání
nového zaměstnání v obci. Obdobně na základě statusu trvalého pobytu postupuje i Státní
fond rozvoje bydlení, s výjimkou možnosti zkrácení doby tohoto trvalého pobytu. K tomu
může přistoupit pouze obec.
Jednou z prioritních cílových skupin zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení
jsou rodiny s dětmi. Tato skupina je řazena do tzv. zvlášť ohrožených skupin obyvatel, ke
kterým se váže především zrychlení procesu při přidělování bytu. Sociální bydlení těmto
skupinám zajistí důstojné prostředí pro život rodiny a rovněž pro rozvoj dětí. Analýzy
ukazují, že kvalita a podoba domácího prostředí má vliv na školní výsledky a rovněž
pracovní aspirace dětí a mládeže. Data Nadace Sirius ukazují, že třetina (32,3 %) českých
domácností s dítětem či dětmi ve věku 0-12 let v běžné populaci trpí alespoň jedním z výše
sledovaných problémů – velmi malý byt, extrémní zatížení náklady na bydlení a/nebo velmi
časté stěhování. Více než 6 % rodin trpí více z těchto problémů. V populaci ohrožených
rodin trpí alespoň jedním z těchto problémů takřka polovina rodin (49,2 %), a necelá
čtvrtina (23,3 %) trpí více z těchto problémů. Zákon o sociálním bydlení se zaměřuje na dvě
skupiny rodin a) na rodiny v bytové nouzi a b) rodiny ve finanční tísni, kam spadají např.
rodiny s dětmi v předškolním věku nebo rodiny pečující o děti či jiné rodinné členy
s potřebou zdravotní péče. Rodiny v bytové nouzi často řeší i další sociální problémy, které
souvisí s kvalitními podmínkami pro rozvoj dětí a mládeže, či zadluženost. Problémy této
skupiny nejsou v současném systému často řešeny a takové rodiny končí na ubytovnách či v
1)

§ 34 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 7 zákona č. 110/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2)
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azylových domech po nepřiměřeně dlouhou dobu. Rodiny v bytové nouzi v novém systému
naleznou podporu ve formě sociálních bytů s podporou sociální práce, která bude
vykonávána v souladu s individuálním plánem podpory nastaveným ve spolupráci osoby
v bytové nouzi a sociálního pracovníka. U těchto rodin lze očekávat po stabilizaci i zvýšení
rodičovských kompetencí a následně zlepšení školních výsledků dětí a jejích pracovních
aspirací.
Zákon se zaměřuje na řešení situace bytové nouze i dalších skupin obyvatel, které řeší
problémy spojené s jejich sociální či zdravotní situací - např. osoby pečující, osoby se
zdravotním postižením či se změnou pracovní schopností, senioři a seniorky s nízkými
příjmy, mladé lidi opouštějící dětské domovy a náhradní rodinnou péči, oběti domácího
násilí a další.
Zákon o sociálním bydlení rovněž zavádí jasná a transparentní kritéria pro vznik a fungování
sociálního bydlení na straně měst a obcí (které dobrovolně vstoupí do systému sociálního
bydlení), státu a dalších potencionálních poskytovatelů a dodavatelů sociálního bydlení.
Jedním z hlavních záměrů navrhované právní úpravy je posílení práv měst a obcí při
realizaci sociálního bydlení, sjednocení a specifikace povinností měst a obcí při zajišťování
sociálního bydlení a sociálních potřeb obyvatel a zároveň právní nárok měst a obcí na
poskytnutí finančních prostředků na realizaci sociálního bydlení.
Práva a povinnosti jsou platné pro celé území České republiky a pro všechny obce a města
ČR. Navrhovaná právní úprava rovněž dává možnost odbourat neodpovědné jednání a tzv.
obchod s chudobou.
Návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení v části věnující se sociálnímu
bydlení rovněž zavádí povinnou sociální práci pro občany žijící v sociálních bytech
s podporou sociální práce a plnění plánu individuální podpory. Porušení tohoto plánu může
znamenat i odebrání rozhodnutí o bytové nouzi a ukončení smlouvy o sociálním nájmu.
S lidmi žijícími v sociálních bytech je uzavírána smlouva o sociálním nájmu, která se kromě
některých ustanovení (např. smluvní strany, jistota atp.) řídí Občanským zákoníkem.
Základním předpokladem setrvání v sociálních bytech je samozřejmě placení sociálního
nájemného a dalších úhrad spojených s užíváním bytu. Zákon rovněž zavádí definici
sociálního nájemného, které je maximální možnou částkou, kterou hradí lidé žijící
v sociálních bytech jako nájemné (vedle úhrad za energie atd.).
Zákon o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení rovněž zavádí dotace na provoz
a investice (pořízení, výstavba, rekonstrukce atd.) do sociálních bytů pro obce. Dalším
typem je dotace definovaná tímto zákonem na výkon sociální práce spojené
s provozováním sociálních bytů poskytovaná MPSV. Finanční prostředky na provoz a
investice může získávat rovněž Státní fond rozvoje bydlení.
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Současný systém podpory bydlení řeší problémy spojené s nevyhovujícím bydlením pouze
částečně a to zejména skrze systém dávek. Dochází zde mj. k tzv. cenotvornému efektu
dávkových normativů, dle kterých jsou stanoveny horní limity nároků na podporu ze
systému dávek. Dochází tak k přeplácení bydlení nad rámec jeho tržní či reálné hodnoty, a
tím k navyšování cen nájmů nemovitostí. Zákon o sociálním bydlení si klade za cíl tyto
náklady snížit a zároveň zlepšit standard a podmínky bydlení, jakož i míru hospodářské
integrace cílové skupiny. Kontrolované náklady ekonomického nájemného jsou obecně nižší
než současné náklady na bydlení osob pobírajících dávky v oblasti bydlení.
Systémové pojetí sociálního bydlení, které reaguje na výzvy v propojení sociální a bytové
politiky v podobě poskytování veřejných prostředků do provozu sociálního bydlení, systému
sociálních dávek a investic, se tuto problematiku snaží komplexně řešit. Systém sociálního
bydlení vyžaduje na start a provoz systému alokaci finančních prostředků, především
na provozní a investiční dotace týkající se samotného bytového fondu a na realizaci
intenzivní sociální práce. V dlouhodobém horizontu 20 let by se díky systému sociálního
bydlení měly stabilizovat náklady na podporu lidí v bytové nouzi v oblasti sociálních výdajů
státu na bydlení a na další oblasti s ní související na fiskálně efektivnější úrovni, přičemž
pozitivní fiskální dopad by měl být patrný od roku 2025 (ve středním scénáři). Dopady
sociálního bydlení budou mít obecně pozitivní dopad na situaci v oblasti sociálního
začleňování a snižování negativních externalit sociálního vyloučení.
Cílovým stavem sjednocující právní úpravy dávek na bydlení je poskytovat příspěvek
na bydlení v souladu s připravovaným zákonem o sociálním bydlení a zamezit
neefektivnímu a neadresnému vyplácení této dávky v některých případech.
Cílový stav v jednotlivých oblastech navrhované právní úpravy je následující:


Zrušení doplatku na bydlení a stávajícího příspěvku na bydlení a jejich nahrazení
novou dávkou na bydlení – příspěvkem na bydlení, mimo systém státní sociální
podpory a pomoci v hmotné nouzi.



Úprava nároku na příspěvek na bydlení pro všechny právní tituly k vymezeným
typům bydlení tak, aby právní úprava korespondovala s Občanským zákoníkem.



Příspěvek na bydlení bude vyplácen do prostor způsobilých k bydlení
na základě předem stanovených kritérií.
o Prostory pro bydlení:
 byt (zkolaudovaný a způsobilý pro bydlení),
o Zařízení sociálních služeb:
 pobytové zařízení sociálních služeb (registrované).
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•
•

•

Nově se stanovují tři kategorie normativních nákladů na bydlení (průměrné náklady
dané zákonem) podle právních titulů k bydlení:
o pro nájemní, podnájemní nebo pachtovní smlouvy; tyto normativní náklady,
resp. jejich zákonem definovaná část, budou použity i pro zařízení sociálních
služeb a ubytovací zařízení;
o pro vlastnictví bytových družstev a fyzických osob;
o pro výpůjčky, výprosy, služebnosti a ostatní smlouvy a právní tituly.
Zrušení podmínky „povinné“ změny normativních nákladů na bydlení podle změny
spotřebitelských cen a imputovaného nájmu a jejich stanovení pro každý kalendářní
rok a zavedení do zákona valorizační podmínky pro změnu normativních nákladů
na bydlení jako možnost danou vládě, ke které lze přistoupit, pokud se alespoň
3 indexy spotřebitelských cen v jednotlivých komoditách v oblasti bydlení, z nichž
jeden musí být vždy index nájemného bytu, změní od poslední úpravy normativních
nákladů alespoň o 5 %.
Náklady na bydlení budou pro nový příspěvek na bydlení zohledněny v průměrné
výši s ohledem na příslušné normativní náklady na bydlení.
Osobám, kterým bude k datu účinnosti tohoto zákona vyplácen doplatek na bydlení
do
bytů
způsobilých
k bydlení
podle
tohoto
zákona,
a které požádají o uznání za osobu v bytové nouzi a jsou aktivní při hledání
standardního, přiměřeného bydlení, mohou být náklady na bydlení po dobu 36
měsíců od účinnosti tohoto zákona zohledněny nad rámec normativních nákladů
na bydlení až do skutečné výše (maximálně však v místě obvyklé). Ostatní podmínky
nároku na příspěvek na bydlení podle tohoto zákona budou muset být plněny.
Osobám, kterým bude k datu účinnosti tohoto zákona vyplácen příspěvek na bydlení
nebo doplatek na bydlení do prostor nezpůsobilých k bydlení podle tohoto zákona,
mohou být náklady na bydlení po dobu 36 měsíců od účinnosti tohoto zákona
zohledněny do maximální výše 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení.
Ostatní podmínky nároku na příspěvek na bydlení podle tohoto zákona budou
muset být plněny.



Změna započitatelného příjmu pro příspěvek na bydlení, do kterého se započtou
skutečné čisté příjmy, tedy zruší se fikce příjmu minimálně ve výši životního minima
rodiny. Dále se omezí disponibilní příjem rodiny podle počtu členů domácnosti
maximálně na úroveň 1,2 až 1,5 násobku životního minima rodiny.



Větší adresnost výplaty příspěvku na bydlení v podobě změny okruhu společně
posuzovaných osob podle skutečného soužití osob a zavedení hodnocení prodeje
a jiného využití majetku a uplatnění nároků a pohledávek oprávněné osoby
a společně posuzovaných osob. Prodej a jiné využití majetku se nebude vyžadovat
u osob pobírajících starobní důchod.
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Navrhovaná právní úprava není v rozporu se zákazem diskriminace a nestanovuje odchylky
ve vztahu k zákazu diskriminace. Rovněž není v rozporu se zákonem 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. Zároveň
navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
Zaměřuje na specifické problémy, které vyplývají z nerovného postavení žen a mužů ve
společnosti, např. se zaměřuje na problémy domácností samoživitelů a samoživitelek (kde
ženy tvoří 90 %), rodin s dětmi a rovněž usiluje o zlepšení postavení obětí domácího násilí.
C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Navrhovaný zákon o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení (dále jen zákon o sociálním
bydlení) je v souladu s ústavním pořádkem, mezinárodními smlouvami i závazky
vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Evropské unii. Dle článku 10 Ústavy České
republiky jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a
základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, bezprostředně závazné a mají
přednost před zákonem.
Soulad s ústavním pořádkem
Právo na bydlení bylo jako základní lidské právo označeno v nálezu Ústavního soudu
ze dne 21. 6. 2000, zveřejněném ve Sbírce zákonů pod č. 231/2000 Sb.: „Je pravdou,
že Listina základních práv a svobod, coby ústavní zákon, neuvedla mezi vyhlášenými
sociálními právy výslovné právo na ochranu přiměřené životní úrovně, včetně bydlení. Tato
okolnost však nikterak nediskvalifikuje ústavní relevanci tohoto práva zakotveného ve výše
uvedených mezinárodních smlouvách. Tento princip explicitně vyjadřují jak jednotlivé
mezinárodní smlouvy o lidských právech, tak i moderní ústavy (…). Z uvedeného principu
plyne, že neuvedení určitého práva (v tomto případě práva na ochranu přiměřené životní
úrovně, včetně bydlení) v Listině nesmí být vykládáno jako omezení tohoto práva
zaručeného jednotlivci podle mezinárodních smluv o lidských právech a základních
svobodách, přičemž má jednotlivec zaručeno „příznivější zacházení“ (v tomto případě podle
mezinárodní smlouvy).“
Listina základních práv a svobod v čl. 30 v odst. 2 mj. uvádí, že „Každý, kdo je v hmotné
nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních
podmínek.“ Tento článek Listiny podléhá výhradě dle čl. 41 odst. 1 Listiny, když práv zde
uvedených se lze domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.
Zajištění bydlení jako základní životní podmínky pro toho, kdo se ocitne v hmotné nouzi, je
bezesporu cílem každé demokratické společnosti, nejen výlučně sociálního státu. Takový
postoj k tomuto právu znamená i efektivní nástroj k rozvoji rodiny a péče o děti. V tomto
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kontextu je třeba uvést čl. 32 odst. 5 Listiny „Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na
pomoc státu.“ Toto ustanovení přímo uvádí, že podrobnosti stanoví zákon, nepodléhá tedy
již výhradě zákona dle čl. 41 odst. 1 Listiny.
Obce vstupují do systému sociálního bydlení dobrovolně, na základě rozhodnutí rady
či zastupitelstva a podmínky systému znají předem. Stát tak neoprávněně neintervenuje
do samostatné působnosti obcí.
D. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami
práva Evropské unie
Navrhovaná právní úprava je v souladu s právními akty EU. Z hlediska Evropské unie je
třeba na prvním místě zmínit Listinu základních práv EU, která v čl. 34 odst. 3 uvádí, že
„…za účelem boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje právo
na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit, v souladu s pravidly
stanovenými právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, důstojnou
existenci pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky.“
Pořizování a rozvoj sociálního bydlení jsou prioritami Evropské unie. Podpora sociálního
bydlení – pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby
sociálního bydlení je součástí opatření v rámci Investiční priority 9a prioritní
osy 2 Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie pro období 2014 –
2020.
Financování sociálního bydlení státem představuje veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním
trhem EU ve smyslu Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), čl. 107, neboť bude
poskytováno z veřejných zdrojů a bude zvýhodňovat určité subjekty (příjemce podpory).
Tato podpora však nebude považována za neslučitelnou s vnitřním trhem, neboť se bude
jednat o službu obecného hospodářského zájmu podle čl. 106/2 SFEU. Poskytováním
sociálního bydlení obec plní své zákonné povinnosti plynoucí z § 35, odst. 2, zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy naplňuje potřebu bydlení
svých občanů. Financování systému sociálního bydlení spadající do kategorie veřejné
podpory slučitelné s vnitřním trhem bude možné především na základě Rozhodnutí Komise
(EU)
č. 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu (Rozhodnutí SGEI), a to formou vyrovnávací platby. Podle
Rozhodnutí SGEI je nezbytné, aby poskytovatel SSB byl ze strany příslušné veřejné instituce
pověřen službou obecného hospodářského zájmu („Pověření“).
Cílem návrhu zákona není zapracování práva Evropské unie do právního řádu České
republiky.
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Návrhu zákona v oblasti příspěvku na bydlení se dotýkají zejména tyto předpisy práva EU:
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011
o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie,
• 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
členskýchstátů, 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.
• Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních
příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
Okruh osob oprávněných k nároku na příspěvek na bydlení je koncipován jako výčet osob
disponujících určitým pobytovým statusem, resp. statusem opravňujícím ke vstupu do
dávkového systému bydlení. Tento fakt vyplývá z charakteru této nepojistné dávky, jež je
chápána jako teritoriální dávka poskytována jen těm osobám, které mají k České republice
úzkou vazbu, mají v České republice těžiště svých zájmů. To je v zákoně reprezentováno
institutem bydliště. Přičemž platí, že tento institut (podmínka oprávněnosti) je vyžadován
rovněž u občanů „vlastních“.
Ve výčtu osob oprávněných k nároku na příspěvek na bydlení jsou kategorie občanů
spadajících do osobní působnosti shora uvedených právních předpisů Evropské unie. Jedná
se o občany Evropské unie, kteří jsou na území České republiky ekonomicky aktivní, popř. ti,
kteří si v souladu s právem EU tento status zachovávají. Dále se jedná o tzv. dlouhodobě
pobývající rezidenty jiných členských států Evropské unie, pro něž je právo na rovnost
nakládání v oblasti sociálních dávek zakotvena ve směrnici 2003/109/ES.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy EU, judikaturou soudních orgánů EU,
obecními právními zásadami práva EU a mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, a
není tedy s nimi v rozporu.
E. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž
je Česká republika vázána
Právo na bydlení obsahuje řada pro Českou republiku závazných mezinárodních smluv,
přijatých zejména v rámci OSN. V první řadě jde o Mezinárodní pakt o hospodářských,
sociálních a kulturních právech OSN , který v čl. 11 odst. 1 obsahuje prohlášení států –
smluvních stran Paktu – o uznání práva každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň
pro něj a pro jeho rodinu, což kromě dalších aspektů (výživa, šatstvo a neustálé zlepšování
životních podmínek) zahrnuje i právo bytu. Neméně podstatným je závazek států
podniknout odpovídající kroky k zajištění tohoto práva, obsažené ve druhé větě čl. 11 odst.
1. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech je obecně uznáván
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jako základní mezinárodně právní instrument pro oblast ochrany práva na přiměřené
bydlení. Kontrolní orgán úmluvy, Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva přijal v
oblasti bydlení tři obecná doporučení (general comments) . V obecném doporučení č. 4
například zdůrazňuje, že právo na bydlení by mělo být interpretováno široce, a to jako
součást lidské důstojnosti dané osoby a mělo by být zajištěno všem osobám bez ohledu na
jejich ekonomickou situaci. Právo na přiměřené bydlení v sobě obsahuje dle ustáleného
výkladu právní jistotu bydlení, která zahrnuje právní ochranu proti nucenému vystěhování
a nejrůznějším způsobům obtěžování, přístup ke službám a infrastruktuře, dále lokační
přiměřenost (bydlení umožňující přístup k zaměstnání, zdravotním službám, vzdělávacím
a sociálním zařízením), kulturní přiměřenost (způsob výstavby domů a používání materiálů
musí umožnit vyjádření kulturní identity a rozmanitosti bydlení) a konečně cenovou
dostupnost bydlení – tedy ochranu před nepřiměřenými požadavky pronajímatelů bytů
a poskytovatelů služeb.
Dalšími mezinárodní úmluvou OSN, která právo na bydlení zmiňuje, je Úmluva o právech
dítěte , která v čl. 27 odst. 1 přiznává každému dítěti právo na životní úroveň nezbytnou
pro jeho tělesný, duševní, duchovní a mravní rozvoj. Ve třetím odstavci tohoto článku je pak
obsažen závazek států činit potřebná opatření k uskutečnění tohoto práva pro poskytování
pomoci rodičům a jiným osobám, které se o dítě starají, což zahrnuje poskytnutí
podpůrných programů v oblasti zabezpečení bydlení.
V rámci Rady Evropy je nejdůležitějším mezinárodním instrumentem Evropská sociální
charta, která právo na bydlení zmiňuje v čl. 16, v kontextu práva rodiny na sociální,
hospodářskou a právní ochranu. Ustanovení obsahuje závazek smluvních stran poskytovat
bydlení pro rodiny.
Pokud jde o Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, právo na
bydlení je v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva odvozováno z jiných základních
práv, vyjádřených v této úmluvě, zejména z práva na život (čl. 2), zákazu mučení
a ponižujícího zacházení (čl. 3), práva na spravedlivý proces (čl. 6), práva na soukromý
a rodinný život (čl. 8), práva na účinný prostředek nápravy (čl. 13), zákazu diskriminace (čl.
14) a práva pokojně užívat majetek (čl. 1 Protokolu č. 1 k úmluvě). Evropský soud pro lidská
práva se již zabýval řadou případů, kdy dospěl k závěru, že stát by měl nejen chránit tato
práva (negativní povinnosti), ale měl by vyvinout i určité aktivní kroky (pozitivní závazky
státu). Například v rozsudku Marzari v. Itálie (rozhodnutí Komise, stížnost č. 36448/97 ze
dne 4. 5. 1999) soud konstatoval, že neposkytnutí pomoci v oblasti bydlení člověku trpícímu
vážnou nemocí může za určitých okolností vést k porušení čl. 8 úmluvy, vzhledem
k dopadům, jaké tato nečinnost státu vyvolává v oblasti soukromého a rodinného života
jednotlivce. Soud v daném případě neshledal, že by takové okolnosti nastaly. Soud ale
současně zdůraznil, že článek 8 Úmluvy v sobě imanentně obsahuje též pozitivní závazky
státu, nejedná se tedy jen o negativní povinnosti státu zdržet se arbitrárního zásahu
do soukromého života jednotlivce. Pozitivní závazky státu vyvstávají v případě, kdy lze
identifikovat „přímé a bezprostřední spojení“ mezi požadavky jednotlivce a jeho
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soukromým životem. Takové „přímé spojení“ Soud nalezl například v případě Airey proti
Irsku (stížnost č. 6289/73 ze dne 9. října 1979), kdy shledal porušení čl. 8 ze strany Irska
proto, že absentovala právní úprava právní pomoci v řízeních obdobných rozvodu (v angl.
originále rozsudku „separation proceedings“).
Selhání státu spočívající v nevyvinutí dostatečné snahy k zajištění sociálního bydlení bylo
nicméně v jednotlivých případech již Soudem judikováno jako porušení článku 8 Úmluvy.
Stalo se tak ve dvou případech vůči České republice, a to ve věci Wallová a Walla proti
České republice (stížnost č. 23848/04 ze dne 26. října 2006) a Havelka a ostatní proti České
republice (stížnost č. 23499/06 ze dne 21. června 2007).
Skutkově obdobné případy se týkaly odebrání dětí z biologické rodiny (či v případě Havelka
a ostatní, otci dětí) a jejich umístění do institucionální péče v důsledku mj. nevyhovujících
bytových podmínek. V obou případech Soud konstatoval, že k porušení čl. 8 došlo. Ve věci
Wallová a Walla Soud výslovně uvedl: „Soud (…) uvádí, že vláda nepředložila žádnou
informaci o možnosti stěžovatelů získat případně byt sociálního typu“ a dále: „Ze
skutkového stavu věci navíc nevyplývá, že by orgány sociálně právní ochrany vyvinuly
dostatečné úsilí na pomoc stěžovatelům k překonání jejich obtíží a k co nejrychlejšímu
sloučení s jejich dětmi.“ V případě Havelka a ostatní Soud vytýká státu (České republice), že
vnitrostátní orgány neuplatnily mírnější opatření a naopak sáhly k tomu nejradikálnějšímu –
rozdělení rodiny. Podle Soudu „nedostatečná spolupráce ze strany stěžovatele s orgány
sociálně právní ochrany dětí nezbavuje příslušné orgány povinnosti uplatnit prostředky, jež
by umožnily zachování rodinného vztahu.“ V rámci Rady Evropy je nejdůležitějším
mezinárodním instrumentem Evropská sociální charta1, která právo na bydlení zmiňuje v čl.
16, v kontextu práva rodiny na sociální, hospodářskou a právní ochranu. Ustanovení
obsahuje závazek smluvních stran poskytovat bydlení pro rodiny.
Pokud jde o Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, právo
na bydlení je v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva odvozováno z jiných
základních práv, vyjádřených v této úmluvě, zejména z práva na život (čl. 2), zákazu mučení
a ponižujícího zacházení (čl. 3), práva na spravedlivý proces (čl. 6), práva na soukromý
a rodinný život (čl. 8), práva na účinný prostředek nápravy (čl. 13), zákazu diskriminace (čl.
14) a práva pokojně užívat majetek (čl. 1 Protokolu č. 1 k úmluvě). Evropský soud pro lidská
práva se již zabýval řadou případů, kdy dospěl k závěru, že stát by měl nejen chránit tato
práva (negativní povinnosti), ale měl by vyvinout i určité aktivní kroky (pozitivní závazky
státu).
F. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel,
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a
dopady na životní prostředí
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Současný systém podpory bydlení řeší problémy spojené s nevyhovujícím bydlením pouze
částečně, a to zejména skrze systém dávek. Dochází zde mj. k tzv. cenotvornému efektu
dávkových normativů, dle kterých jsou stanoveny horní limity nároků na podporu ze
systému dávek. Dochází tak k přeplácení bydlení nad rámec jeho tržní či reálné hodnoty, a
tím k navyšování cen nájmů nemovitostí. Zákon o sociálním bydlení si klade za cíl tyto
náklady snížit a zároveň zlepšit standard a podmínky bydlení, jakož i míru hospodářské a
sociální integrace cílové skupiny. Kontrolované náklady ekonomického nájemného jsou
obecně nižší než současné náklady na bydlení osob pobírajících dávky v oblasti bydlení.
Systémové pojetí sociálního bydlení, které reaguje na výzvy v průniku sociální a bytové
politiky v podobě poskytování veřejných prostředků do provozu sociálního bydlení, systému
sociálních dávek a investic, se tu tuto problematiku snaží komplexně řešit. Systém
sociálního bydlení vyžaduje na start a provoz systému alokaci finančních prostředků,
především na provozní a investiční dotace týkající se samotného bytového fondu a na
realizaci intenzivní sociální práce. V dlouhodobém horizontu 20 let by se díky systému
sociálního bydlení měly stabilizovat náklady na podporu lidí v bytové nouzi v oblasti
sociálních výdajů státu na bydlení a na další oblasti s ní související. Dopady sociálního
bydlení budou mít obecně pozitivní dopad na situaci v oblasti sociálního začleňování a
snižování negativních externalit sociálního vyloučení.
Celkové náklady státu se dnes pohybují na úrovni cca 13 miliard Kč ročně jen na systém
dávek v oblasti bydlení. Další náklady týkající se neřešených sociálních a hospodářských
externalit spojených s nevyhovujícím bydlením, kterým lze předejít, jsou odhadovány
na úrovni minimálně 8,5 miliardy Kč ročně (viz kapitola 3.2.9 Úspory na vnějších
nákladech. Absence komplexního řešení v oblasti bydlení tak stojí jen na příjmech
a výdajích státního rozpočtu kolem 21 mld. Kč, což je každoroční náklad na úrovni 2 %
výdajů státního rozpočtu. Úspora v rámci stabilizovaného a integrovaného systému
sociálního bydlení se v dnešních cenách odhaduje na rok 2025 na 4,3 mld. Kč každý rok
a v horizontu roku 2034 na 7,1 mld. Kč ročně při ročních nákladech od roku 2020 4,3 mld.
Kč. Tyto výpočty berou v potaz jen omezené množství pozitivních externalit.
Pouze u dávek určených na bydlení v rámci systému sociálního bydlení – tedy v systému
sociálních bytů a sociálních bytů s povinnou sociální prací – by mělo dojít k úspoře
v objemu 2,1 mld. Kč k roku 2025 a 4,1 mld. Kč k roku 2034 (v dnešních cenách). O tuto
částku by se snížily současné náklady dávek v oblasti bydlení (dnes v objemu cca 13 mld.
Kč). Celkové náklady státního rozpočtu na problémy v oblasti bydlení by se snížily o 5
mld. Kč z 21 mld. Kč na 16 mld. Kč (v dnešních cenách) při výrazném zvýšení standardu
bydlení, zvýšení životních standardů a posílení sociální inkluze. Kromě přímých úspor ze
systému dávek díky zavedení systému sociálního bydlení dojde k navýšení příjmů státního
rozpočtu externalit spojených s hospodářskou inkluzí. Výdaje na dlouhodobě
nezaměstnaného včetně ušlých daňových a odvodových příjmů se dnes pohybují okolo
260 tisíc Kč ročně. V případě i velice omezeného pozitivního dopadu zajištění bydlení na
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zaměstnanost vzhledem k teritoriálnímu začlenění a zajištění základních podmínek pro
práci, dojde k dlouhodobým úsporám státního rozpočtu v objemu kolem 1,6 mld. Kč
kombinovaně na straně nižších výdajů (zejména podpora v nezaměstnanosti a hmotné
nouzi) a na straně příjmů (daně a odvody). Příjmy těchto domácností by se pak zvýšily o
další 2 miliardy. Podobné efekty lze očekávat rovněž u integrace lidí bez bydlení. Přímé a
nepřímé náklady státního rozpočtu na práci s osobami bez bydlení dosahují průměrně
190 000 Kč ročně. I při relativně malém efektu prevence bezdomovectví by se celková
bilance pro rozpočet jen u osob bez domova měla pohybovat okolo 1,3 mld. Kč, došlo by
tedy k výrazné úspoře. Mezi dané osoby se navíc nepočítají osoby ohrožené ztrátou
bydlení, u kterých lze očekávat podobné náklady v momentě, kdy by přišly o přístřeší kvůli
nemožnosti řešit svou bytovou situaci. Další významnou úsporou státního rozpočtu by bylo
snížení výdajů na péči o nezletilé děti odebrané z péče rodičů z faktického důvodu
nevyhovujícího bydlení (formální důvody musí být jiné). Zde lze na základě analýzy důvodů
odebrání z péče očekávat dlouhodobou úsporu na úrovni ca 0,1 mld. Kč ročně.
Zde kalkulované úspory zákona by měly dle středního scénáře dosáhnout výše nákladů
zákona (4,3 mld. Kč) v roce 2025. Od roku 2025 by tedy zákon měl z hlediska státního
rozpočtu vytvářet čisté úspory. Tyto čisté úspory (tedy úspory nad rámec nákladů) by
měly do roku 2028 dosahovat 1,8 mld. Kč a do roku 2034 2,8 mld. Kč ročně. Po roce 2035
by měl systém mít každoroční pozitivní dopad na příjmy a výdaje SR v hodnotě kolem 4
mld. Kč. Z dlouhodobého hlediska se tedy jedná o opatření s relativně významným
pozitivním fiskálním dopadem (návratnost je zhruba dvojnásobná i při konzervativním
nastavení míry pozitivních externality), přestože další pozitivní externality (snížení sociopatologických jevů, zvýšení standardu bydlení, zlepšení sociální situace domácností s
dětmi a tedy zvýšení perspektivy úspěšné sociální integrace dětí v celém jejich životním
cyklu) do něj v tomto hodnocení nejsou započítány. Úspory státního rozpočtu by bylo
možné očekávat i dříve, ale to by znamenalo jednorázové státní investice koncentrované do
menšího počtu let, než jak uvažuje zde navržený model financování, a rovněž by bylo nutné
odstranit z návrhu zákona přechodná ustanovení, která posouvají náběh systému sociálního
bydlení. Ta byla zvolena, aby se obce a další subjekty, které zákon definuje jako hlavní
poskytovatele a správce systému sociálního bydlení, dostatečně připravily a mohly kvalitně
reagovat na potřeby občanů.Zákon o sociálním bydlení bude mít dopady na státní rozpočet
ve výši 2,8 mld. Kč pro rok 2018, 3,3 mld. Kč pro rok 2019 a 4,9 mld. Kč od roku 2020. Tyto
náklady jsou převážně dány potřebami na investiční a provozní dotace ve prospěch obcí a
zajištěním sociální práce na obcích za účelem podpory lidí v bytové nouzi. Pro zajištění
budou využity i finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) a Operačního programu zaměstnanost (OPZ).
Na přímé i nepřímé náklady nevhodného bydlení upozorňují i evropské studie a srovnání.
Nedostatečně kvalitní bydlení má negativní dopady na zdravotní stav populace, zvyšují se
tak náklady zdravotnictví. Dopady jsou i v sociální oblasti. Celkové roční náklady
nevhodného bydlení v EU jsou téměř 194 miliard EUR. Odstranit nedostatečnost bydlení v
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celé EU by vyšlo na 295 miliard EUR (v cenách roku 2011). Pokud by se tyto nedostatky
odstranily v jednom roce, náklady evropských ekonomik a společností by se navrátily za
18 měsíců v nepřímých úsporách na zdravotním stavu obyvatelstva a dopadech na
sociální oblast. Za každá 3 investovaná eura by se vrátila 2 eura za jeden rok .
Finanční prostředky na výkon sociální práce jsou mandatorními výdaji státu a budou
poskytovány prostřednictvím dotace Ministerstva práce a sociálních věcí v minimální výši
1,245 mld. Kč ročně pro oblast sociálního bydlení. Tato částka je optimalizována na vznik
nových 2 500 pracovních míst sociálních pracovníků. Obecním úřadům, krajským úřadům
atd. vznikne možnost získat nové sociální pracovníky na provádění agendy sociálního
bydlení. Odhad finančních prostředků pro navýšení sociálních pracovníků na obecních
úřadech vychází z poměru k počtu oprávněných osob pro sociální bydlení, které budou
vyžadovat intenzivnější sociální práci (jedná se především o lidi z kategorie ETHOS, tedy
v situaci bez bydlení). Jde o nárokovou dotaci podle návrhu zákona o sociálním bydlení a o
příspěvku na bydlení.
Další dotace ve výši 3 mld. Kč ročně jsou určeny na provoz a investice sociálních bytů, tyto
finanční prostředky jsou určeny pro obce a Státní fond rozvoje bydlení.
Navrhovaná právní úprava má pozitivní dopady na občany ČR, uživatele a potencionální
uživatele systému sociálního bydlení, kterým je stát povinen garantovat lidskou důstojnost
a ochranu sociálních práv. Návrh zákona o sociálním bydlení zavádí jasná a transparentní
kritéria pro vznik a fungování sociálního bydlení na straně měst, obcí, státu a dalších
poskytovatelů či dodavatelů sociálního bydlení a rovněž pro vstup a setrvání oprávněné
cílové skupiny v tomto systému. Práva a povinnosti jsou platná pro celé území České
republiky a pro všechny obce a města ČR.
Navrhovaná úprava není relevantní ve vztahu k životnímu prostředí.
G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
Zákon zakládá požadavek na zpracování osobních údajů žadatelů o vstup do systému
sociálního bydlení nebo příjemců dávek na bydlení. Tato legislativní úprava je v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů. Ty osoby, které budou mít přístup k osobním datům
žadatelů o vstup do systému nebo lidí do systému zařazených, budou podepisovat
prohlášení o mlčenlivosti (analogicky k Zákonu o sociálních službách). S osobními údaji
budou pracovat pověření zaměstnanci resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního
fondu rozvoje bydlení a obcí, a Úřadu práce a to pouze v působnosti delegované zákonem.
Tyto údaje nebudou veřejně přístupné, nakládat s nimi budou moci pouze oprávněné osoby
a subjekty definované v návrhu zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení.
U žadatelů o vstup do systému sociálního bydlení budou evidovány následující údaje: jméno
a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, zdravotní stav/postižení, výsledek
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příjmového a majetkového testu. Tyto údaje budou využity při posuzování žádosti o vstup
do systému, tedy o získání rozhodnutí o bytové nouzi, a při rozhodování o formě podpory
ze systému. Údaje budou uchovávány tak, aby se k nim nedostaly osoby, které nedisponují
pověřením k nakládání s osobními údaji. Tyto osobní údaje budou evidovány v Rejstříku
sociálního bytového fondu. Údaje o rozhodnutí o tom, že osoba je osobou v bytové nouzi,
do rejstříku sociálního bytového fondu vkládají obecní úřady a krajské pobočky Úřadu
práce. Údaje o zařazení bytu do sociálního bytového fondu a o uzavření smlouvy o nájmu
sociálního bytu s držitelem rozhodnutí o bytové nouzi vkládají obecní úřady a Státní fond
rozvoje bydlení.
Účelem rejstříku sociálního bytového fondu je evidence osob v bytové nouzi a sociálních
bytů z hlediska plnění podmínek dotací a dalších podmínek tohoto zákona. Rejstřík
sociálního bytového fondu rovněž umožňuje monitoring a kontrolu plnění povinností obcí a
Státního fondu rozvoje bydlení při uspokojování potřeb bytové nouze oprávněných občanů,
např. z hlediska naplňování zákonných lhůt atd. Rejstřík umožní zkontrolovat uzavření
smlouvy o sociálním nájmu ke konkrétnímu sociálnímu bytu u konkrétního držitele
rozhodnutí o bytové nouzi. Rejstřík sociálního bytového fondu je základním informačním
systémem veřejné správy, který umožňuje evidenci žadatelůo rozhodnutí o bytové nouze
a další následné kroky v systému sociálního bydlení.
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje údaje z rejstříku sociálního bytového fondu:
a)
Ministerstvu pro místní rozvoj,
b) krajským pobočkám Úřadu práce,
c) Státnímu fondu rozvoje bydlení,
d) obecním úřadům.
Ministerstvo poskytuje na žádost údaje z rejstříku sociálního bytového fondu orgánům
obce, krajským úřadům, soudům a veřejnému ochránci práv pro plnění úkolů v jejich
působnosti. Zpravodajským službám pro plnění úkolů v jejich působnosti poskytuje
ministerstvo údaje pro provádění opatření k evidenční ochraně údajů v elektronické
podobě a nepřetržitě.
Při získávání a uchovávání osobních údajů a přístupu k nim bude postupováno zcela
v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Oprávnění subjektu údajů podle zákona
o ochraně osobních údajů nebudou dotčena. Z navrhované právní úpravy neplynou
nepříznivé důsledky pro ochranu soukromí a osobních údajů.
H. Zhodnocení korupčních rizik
Navrhovaná právní úprava je založena na definování jasných postupů při stanovení cílové
skupiny pro poskytování sociálního bydlení, pro výběr poskytovatelů sociálního bydlení i
pro stanovení nároku na investiční a provozní dotace. Rozhodování o vstupu do systému
sociálního bydlení – vydání rozhodnutí o bytové nouzi na obci nebo na ÚP bude probíhat na
základě objektivně stanovených kritérií (v režimu správního řízení) – více než 40 % příjmů
vynaložených na bydlení, příjmy nesmí přesáhnout 1,6 násobek životního minima po
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uhrazení nákladů na bydlení a/ nebo kritérium bytové nouze, vždy ale spojené s kritériem
nejvyšší možné příjmové hranice). Rovněž se budou přísně posuzovat majetková kritéria.
Postup při samotném posuzování bude analogický k již fungujícím systémům posuzování
osob vzhledem k nároku na sociální dávku. Přezkum rozhodnutí bude každých 24 po sobě
jdoucích měsíců. Takto jednoznačně stanovená kritéria zamezují tomu, aby bylo rozhodnutí
o bytové nouzi udělováno a následně, aby byla smlouva o sociálním nájmu uzavírána
s neoprávněnými osobami pouze na základě klientelismu či subjektivního posouzení.
Uzavření smlouvy o sociálním nájmu v systému sociálního bydlení bude probíhat na základě
transparentních vstupních kritérií.
Výběr dodavatelů sociálního bydlení bude probíhat formou veřejné soutěže, kdy musí být
vždy stanovena transparentní kritéria. Obce budou žádat o dotace MPSV (sociální práce
v přenesené působnosti) nebo SFRB (investiční a provozní dotace na sociální byty).
Poskytovatelé sociálního bydlení, včetně obcí či SFRB, budou povinni zajištovat zákonem
stanovené standardy sociálních bytů a rovněž udržovat hladinu nájmu na úrovni sociálního
nájemného, které definuje tento zákon.
Vzhledem k tomu, že nedochází k nadměrnému soustředění pravomocí u jednoho orgánu
a pravomoc bude rozdělena mezi obce, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo
pro místní rozvoj, navrhovaná úprava nepřináší kumulaci korupčních rizik. Rozhodování
bude transparentní a podle předem daných kritérií. Rozhodnutí o bytové nouzi bude
vydávat obec či ÚP ve správním řízení, uzavírání smluv o sociálním nájemném bude řešeno
obcí, případné odejmutí Rozhodnutí bude opět na rozhodnutí obce či SFRB.
Zákon o sociálním bydlení snižuje korupční rizika rovněž na straně měst a obcí
a soukromých majitelů bytů stanovením jasných kritérií pro vstup do systému (jasně stanoví
oprávněné skupiny) a stanovením sociálního nájemného či zajištění udržitelnosti sociálního
bydlení v rámci řešení veřejné podpory. Stanovení oprávněné cílové skupiny zajišťuje, že o
uzavření nájemní smlouvy k sociálním bytům nebude docházet na základě korupčního
jednání nejasně vymezeným zájemcům i z řad osob, které nejsou prioritní z hlediska státní
podpory bydlení a sociálního zabezpečení.
Možným korupčním rizikem při přidělování sociálních bytů je, že obec v systému bude
prioritně byt přidělovat určitým osobám či skupině osob. Tomuto nepříznivému jevu
zabrání metodika pro posuzování bytové nouze, kterou vypracuje MPSV a kterou se budou
moci SFRB a obce v systému řídit. Zákon stanoví i povinnosti osob v bytové nouzi, které
jsou mimo jiné povinny bezodkladně hlásit obci či krajské pobočce Úřadu práce, že
nepříznivá životní situace pominula, dodržovat podmínky nájemní smlouvy a rozhodnutí,
včetně spolupráce se sociálním pracovníkem. Výběr obcí jako poskytovatelů sociálního
bydlení bude v navrženém systému zajištěn v rámci dotačního řízení podle Rozpočtových
pravidel. Zde bude nezbytné nastavit objektivní, transparentní a nediskriminační kritéria
hodnocení dotačních žádostí a výběru poskytovatelů, kteří budou pověřeni službou SGEI a
zařazeni do systému financování vyrovnávací platbou. Z nejnovějšího vývoje rozhodovací
praxe – rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2015, sp.
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zn. 9 Ads 83/2014, vyplývá, že není-li žadateli zcela vyhověno v žádosti o poskytnutí dotace
dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, musí
mít takové rozhodnutí o žádosti náležitosti správního rozhodnutí podle správního řádu a je
přezkoumatelné jak v mezích řádného opravného prostředku (v daném případě rozkladu),
tak i v rámci soudního přezkumu).
V případě, že poskytovatel sociálního bydlení nebude disponovat dostatečnou kapacitou
sociálních bytů k plnění podmínek pověření službou SGEI, bude mu umožněno vhodný byt
zajistit na trhu od jiného vlastníka. Výběr takového „externího“ vlastníka může být
realizován formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1772 an. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato úprava představuje velmi flexibilní formu soutěže,
jejímž výsledkem je uzavření smlouvy obsahující nejvhodnější nabídku. Úprava je navíc
v zásadě tzv. „dispozitivní“, vyhlašovatel soutěže tedy může stanovit řadu podmínek
odchylně podle své potřeby. Veřejná soutěž navíc může být vhodným testem pro zjištění
tržní ceny nájmu (viz bod 3.4.2. výše).
Možnost výběru na základě veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle občanského
zákoníku se týká i obce nebo státní příspěvkové organizace, neboť koupě, nájem nebo
pacht nemovitostí nepodléhá povinnému veřejnému zadávání podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (viz výjimka - § 29 písm. h zákona).
I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné zásadní dopady na bezpečnost a obranu
státu.
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Zvláštní část
K části první – Úvodní ustanovení
K§1
Předmětem úpravy je především poskytování podpory těm osobám, které se nacházejí
v bytové nouzi, a to formou sociálního bydlení. Dále je poskytována podpora i osobám,
které nemusí být přímo v bytové nouzi, ale vzhledem k příjmové a majetkové situaci mají
nárok na příspěvek na bydlení.
K§2
Systém sociálního bydlení budou provádět obce (respektive obecní úřady) v samostatné
působnosti na základě dobrovolného přihlášení se do systému. Pokud nebude obec v místě,
kde má klient trvalý pobyt, účastna v systému, plní její povinnosti Úřad práce a Státní fond
rozvoje bydlení v rámci záložního systému. Obecní úřady, respektive obce (v samostatné
působnosti) a krajské pobočky Úřadu práce budou rozhodovat o tom, zda je osoba v bytové
nouzi. Následně budou doporučovat i formu podpory.
K§3
Dalším předmětem úpravy je poskytování příspěvku na bydlení, na který mají za zákonem
stanovených podmínek nárok nejen osoby v bytové nouzi – okruh oprávněných osob je zde
tedy širší než u sociálního bydlení. Příspěvek na bydlení bude podle navrhované úpravy
jedinou dávkou z oblasti sociální legislativy poskytovanou právě na bydlení a nahrazuje tak
dosavadní příspěvek na bydlení, který byl poskytován v rámci systému státní sociální
podpory a doplatek na bydlení z oblasti pomoci v hmotné nouzi.
K§4
Za osobu v bytové nouzi se považuje osoba, která je bez domova (popřípadě je
bezdomovectvím bezprostředně ohrožená, užívající nevyhovující typy bydlení)
nebo vynakládá na bydlení více než 40 % započitatelných příjmů podle zákona o životním
a existenčním minimu, do příjmů se nad rámec tohoto zákona započítává i příspěvek
na bydlení v základní výměře. Ve všech těchto případech pak zároveň platí, že její celkové
příjmy nepřekračují stanovený násobek životního minima, a že majetkové poměry vykazují
znaky bytové nouze, s tím, že tato situace trvá po určitou dobu. Okruh společně
posuzovaných osob v bytové nouzi se posuzuje podle zákona o životním a existenčním
minimu, je tedy rozdílný od okruhu společně posuzovaných osob pro účely nároku na
příspěvek na bydlení. Obec, která je součástí systému, nemusí prostřednictvím svých orgánů
(orgánů pomoci v bytové nouzi) poskytnout podporu takové osobě v bytové nouzi, která by
sice jinak splňovala veškeré podmínky dané zákonem, ale zároveň má dluh na nájemném
vůči obci, kde má trvalý pobyt. Taková osoba v bytové nouzi se následně obrací na SFRDB.
Usnesení Nejvyššího soudu č. j. 26 Cdo 366/2013 ze dne 26. února 2013, jehož právní věta
zní: „Přestože má obec jako pronajímatel specifické postavení, nelze na ni zcela přesouvat
zabezpečení bytových potřeb jejích obyvatel, a to zejména za situace, kdy se jí nedostalo
za užívání jejího majetku (bytu) odpovídajícího protiplnění.“
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K§5
Za osoby bez bydlení se kromě lidí bez domova žijících bez přístřeší považují také osoby,
které byly po určitou dobu izolovány od zbytku společnosti (například lidé opouštějící
zařízení pobytových sociálních služeb) a vracejí se do „běžného“ života. U těchto osob lze
předpokládat minimálně ze začátku obtíže při sociálním začleňování, a proto jsou z hlediska
tohoto zákona pokládány za ohroženou skupinu. Osobami bez domova se rozumí i osoby,
které žijí v nevyhovujícím bydlení. To je definováno jako bydlení mimo kolaudované byty
a prostory určené k trvalému bydlení podle stavebního zákona.
K§6
Za zvlášť zranitelné osoby se považují osoby v bytové nouzi z objektivních důvodů
vystavené větším rizikům než ostatní populace. Zvýšená péče o tyto osoby, mezi které patří
například senioři, rodiny s dětmi nebo lidé se zdravotním postižením, se projevuje
v přednostním přístupu těchto osob k sociálním bytům s povinnou sociální prací a sociálním
bytům a k vyřizování jejich potřeb bez zbytečného odkladu. Příslušnost k zvlášť ohroženým
skupinám je prokazována v průběhu ověřování bytové nouze, případně v rámci sociálního
šetření.
K§7
Pokud se v zákoně o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení hovoří o nezaopatřeném
dítěti, posuzuje se jeho nezaopatřenost podle ustanovení § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o
státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
K§8
Nezbytnými instituty k hladkému provádění zákona o sociálním bydlení a o příspěvku
na bydlení patří sociální práce a sociální šetření. Sociální prací se rozumí odborná činnost
podle zákona o sociálních službách s tím, že je třeba tuto činnost chápat nejen jako pomoc
ve vztahu k jednotlivcům, ale rovněž i skupinám. Podrobnosti o obsahu šetření, vhodnosti
prostorů k bydlení a formách pomoci sociálního šetření stanoví vyhláška Ministerstva práce
a sociálních věcí.
K§9
Individuální plán podpory je určen výhradně pro klienty v sociálních bytech s podporou
sociální práce s cílem stanovit postup a časový harmonogram pro řešení jejich sociální
situace. Individuální plán podpory stanovuje vzájemně dojednané cíle spolupráce, základní
postupy pro rozvoj kompetencí k bydlení či jejich získávání, plán hledání bydlení mimo
systém sociálního bydlení pro držitele rozhodnutí o bytové nouzi ve spolupráci s orgánem
bytové nouze a průběžné vyhodnocování stanovených cílů. Pokud by osoba výše uvedený
plán neplnila, může to být důvod pro její vyloučení ze systému sociálního bydlení. Toto
rozhodnutí samozřejmě nikterak nepopírá faktickou situaci bytové nouze osoby, avšak
v návaznosti na sankční ustanovení § 27 odst. 7 se dotyčná osoba může do systému opětovně
přihlásit až po uplynutí 12 kalendářních měsíců.
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K § 10
Osoba, která má bydliště v České republice, je definována prostřednictvím institutu, který je
již v současném právním řádu obsažen v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Klade se důraz
především na faktické sepětí s naším státem.
K části druhé – Sociální bydlení
K § 11 až 13
Orgány v bytové nouzi jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní
rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení, krajská pobočka Úřadu práce, krajský úřad, obecní úřad
obce, která se přihlásila do systému, pověřený obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou
působností. V neposlední řadě jsou stanoveny též podrobné majetkové a finanční poměry
Státního fondu rozvoje bydlení. Státní fond rozvoje bydlení pro zajištění své funkce čerpá
finanční prostředky ze státního rozpočtu.
K § 14
Každá obec, která se dobrovolně přihlásí do systému, musí mít dostatečný sociální bytový
fond. Pokud to z objektivních důvodů není možné (například vzhledem k její velikosti),
předpokládá se, že k zajištění zákonné povinnosti využije například byty ve vlastnictví
jiných obcí, nestátních neziskových organizací, církví či církevních organizací, bytových
družstev nebo soukromých majitelů. O přihlášení do systému rozhoduje příslušný orgán
obce, tj. rada nebo zastupitelstvo v případě obcí, které nemají zřízenou radu. Úmysl vstoupit
do systému sděluje obec ministerstvu do 15 pracovních dnů ode dne schválení příslušným
orgánem obce, a to na předepsaném tiskopisu. Pokud obci přesto nedostačuje kapacita jejího
sociálního bytového fondu, může uzavřít smlouvu o zajištění sociálních bytů se Státním
fondem rozvoje bydlení. Obci je rovněž umožněno ze systému vystoupit. Musí však mít
vypořádány veškeré závazky a je povinna dokončit již rozběhnutá správní řízení. Oznámení
o tom, že se obec rozhodla ze systému vystoupit, musí zaslat nejméně s 6 měsíčním
předstihem na předepsaném tiskopisu Ministerstvu práce a sociálních věcí.
K § 15 a 16
Poskytnutí bytu do systému sociálního bydlení se v soukromoprávní oblasti zajišťuje
smlouvou o poskytnutí bytu do sociálního bytového fondu se subsidiárním použitím
občanského zákoníku. Povinné náležitosti této smlouvy jsou vyjmenovány v § 16.
K § 17 a 18
Rejstřík sociálního bytového fondu zřizuje a spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Jeho obsah tvoří jak údaje o nájemnících v sociálním bydlení, tak i údaje o sociálních bytech
s povinnou sociální prací a sociálních bytech. Rejstřík je neveřejný a přístup do něj mají jen
instituce uvedené v tomto zákoně, a to zpravidla na základě podané žádosti a vždy v souladu
s konkrétním případem. Rejstřík slouží jako informační systém veřejné správy, je základním
nástrojem pro správu, posuzování a vydávání rozhodnutí o bytové nouzi a pro monitoring
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naplňování rozhodnutí o bytové nouzi a podobě a využívání sítě sociálních bytů s povinnou
sociální prací a sociálních bytů.
K § 19
Okruh oprávněných osob je většinou - shodně jako u příspěvku na bydlení (§ 40) - navázán
především na sepětí těchto osob s Českou republikou prostřednictvím institutu bydliště.
Řada uvedených okruhů odpovídá stávajícím okruhům osob v zákoně o pomoci v hmotné
nouzi. Navíc jsou zde obsaženy též například osoby požívající tzv. mezinárodní ochrany.
K § 20 až 27
Správní řízení je konstruováno tak, že o skutečnosti, zda je dotyčná osoba osobou v bytové
nouzi a o konkrétní formě pomoci, rozhoduje obecní úřad v samostatné působnosti,
v záložním systému pak krajská pobočka Úřadu práce a o opravném prostředku, kterým je
odvolání, pak vždy Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kromě příjmové situace se
posuzuje též celková majetková situace, kdy se zkoumá, zda osoba vlastní nějaký movitý
nebo nemovitý majetek, zda využívá movitý majetek ke zvýšení příjmu, popřípadě movitý a
nemovitý majetek ke zvýšení příjmu využít nelze, popřípadě zda tento majetek využívá
k uspokojení základních životních, kulturních, vzdělávacích a sociálních potřeb. K prokázání
těchto skutečností se využije postup totožný jako u příspěvku na bydlení. Řízení o tom, že je
osoba v bytové nouzi, se zahajuje výlučně na základě žádosti podané na tiskopisu
předepsaném ministerstvem (upraveny jsou též zvláštní formy podání), řízení o odnětí výše
uvedeného rozhodnutí pak z moci úřední, popřípadě rovněž na žádost klienta, chce-li
dobrovolně ze systému vystoupit. Rozhodnutí bude také odňato, pokud příjmy osoby
nebo společně posuzovaných osob, žijící v sociálním bytě s povinnou sociální prací
či sociálním bytě, po uhrazení nákladů na bydlení překročí 2násobek částky životního
minima pro jednotlivce nebo 1,8násobek částky životního minima pro společně posuzované
osoby. Místní příslušnost obecního úřadu a krajské pobočky Úřadu práce se řídí správním
řádem.
K § 28
Upravují se praktické podmínky fungování záložního systému, aby nedocházelo k jeho
nežádoucím střetům s obcemi, které budou dobrovolně přihlášeny do systému. Pokud obec,
která je přihlášena do systému, nezajistí osobě v bytové nouzi sociální byt, popřípadě
sociální byt s podporou sociální práce, musí tuto skutečnost náležitě odůvodnit a do 15 dnů
informovat Úřad práce České republiky.
K § 29 až 34
Pokud bylo rozhodnuto, že osobě v bytové nouzi bude poskytnuta pomoc ze systému formou
sociálního bytu s povinnou sociální prací nebo sociálního bytu, uzavře s ní pronajímatel,
kterým je obec nebo Státní fond rozvoje bydlení, , smlouvu o nájmu sociálního bytu. Pro
práva a povinnosti vyplývající z nájmu sociálního bytu platí ustanovení občanského
zákoníku s výjimkou těch, která tento zákon přímo vylučuje. Zákon navíc přímo upravuje
některé povinnosti vyplývající z nájmu sociálního bytu.. Osobě v bytové nouzi – nájemci
sociálního bytu je poskytnuta větší ochranavyloučením některých ustanovení občanského
zákoníku a stanovením výpovědní doby, která musí činit vždy alespoň 3 měsíce. Mezi
základní povinnosti nájemce patří povinnost platit sociální nájemné, jehož nejvyšší
přípustnou částku stanoví obec a Státní fond rozvoje bydlení v souladu s nařízením vlády,
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které upravuje maximální i minimální limity v této oblasti. Pro nájemce sociálních bytů
s podporou sociální práce je povinná součinnost se sociálním pracovníkem a plnění
individuálního plánu podpory. Pokud jde o pronajímatele, zákon uvádí důvody, pro které lze
odmítnout uzavření smlouvy s osobou v bytové nouzi.
K § 35
Sociální byty s povinnou sociální prací a sociální byty musí splňovat stavebně-technické,
požární a hygienické požadavky. Minimální a maximální plocha bytu je stanovena v příloze
tohoto zákona. Další standardy jsou podrobně stanoveny v přílohách č. 1 a č. 2 zákona.
Příloha č. 1 stanovuje standardy sociálních bytů při nové výstavbě, příloha č. 2 upravuje
standardy sociálního bytu pro byty postavené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
K § 36
Sociální práce je vykonávána v případě obcí v přenesené působnosti. Tzv. obec I. typu musí
podporu osobám v bytové nouzi zajistit uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu sociální
práce ve svém územním obvodu s jinou obcí (II. typu). Sociální práci zajišťuje také Úřad
práce, přičemž činnosti sociální práce jsou zajišťovány výhradně prostřednictvím
zaměstnanců, kteří jsou v těchto úřadech zařazeni jako sociální pracovníci. Obce či Úřad
práce mohou sociální práci nasmlouvat prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb,
vždy se však může jednat pouze o podporu při plnění cílů a činností stanovených
individuálním plánem podpory. Sociální šetření či vyhodnocování plnění individuálního
plánu podpory vždy vykonávají sociální pracovníci obcí či Úřadu práce. Na podporu výkonu
sociální práce je poskytována dotace podle tohoto zákona. Sociální pracovníci jsou povinni
zabezpečit při výkonu své činnosti ochranu osobních a citlivých údajů. Sociální pracovníci
v systému sociálního bydlení musí vždy splňovat kvalifikační předpoklady podle § 110
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
K § 37
Plán zpracovávají obce přihlášené do systému sociálního bydlení a Státní fond rozvoje
bydlení pro účely zajišťování potřeb osob v bytové nouzi na území obce, respektive
příslušné krajské pobočky. Plán se zpracovává v krátkodobém a střednědobém výhledu a
jeho obsahem je především strategie zajišťování sociálního bydlení a ekonomické
vyhodnocení.
K § 38 a 39
Stát obcím, které se dobrovolně přihlásily do systému, zajistí poskytnutí finančních
prostředků na realizaci sociálního bydlení. formou provozní a investiční dotace poskytované
prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení, a formou dotace na výkon sociální práce
v sociálních bytech prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí. Finanční
prostředky na výkon sociální práce budou rozdělovány především na základě počtu případů
domácnosti v bytové nouzi žijících v sociálních bytech připadajících na jednoho sociálního
pracovníka.
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K části třetí – Příspěvek na bydlení
K § 40 až 49
Okruh oprávněných osob je shodně jako u bytové nouze navázán především na sepětí těchto
osob s Českou republikou prostřednictvím institutu bydliště. Jsou zde též například osoby
požívající mezinárodní ochrany. Rozdílně jsou stanoveny hranice příjmu ve výši násobků
životního minima podle počtu posuzovaných osob a dále jsou stanoveny povinnosti a
aktivity, které musí žadatel o dávku splnit, aby ji obdržel (testovací systém). Je též definován
prostor pro bydlení, kterým se rozumí byt nebo pobytové zařízení sociálních služeb. Rovněž
okruh společně posuzovaných osob je stanoven specificky pro tuto dávku. Předpokládá se
rovněž aktivita na straně žadatele o dávku, a to formou zvýšení příjmu vlastním přičiněním,
využitím majetku a uplatněním nároků a pohledávek, což je využitelné i pro posouzení, zda
je osoba v bytové nouzi. Výjimka ohledně využití majetku platí například pro poživatele
starobního důchodu, kteří nemusí pro získání dávky majetek prodávat nebo jinak využívat.
Rovněž se prodej nebo jiné využití majetku nepožaduje v určitých situacích, které zákon
vyjmenovává. Jedná se např. o situaci, kdy osoba má uzavřené penzijní připojištění se
státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření. I v případě uplatnění si zvýšení příjmu
vlastním přičiněním je dána možnost, že se toto nevyžaduje, kdy je zřejmé, že toto uplatnění
by nebylo úměrné výnosu z něj plynoucímu nebo pokud nepovažuje za možné je po osobě
spravedlivě žádat (např. kdy prostředky získané z prodeje majetku by nepostačily na
dlouhodobější úhradu nákladů na bydlení). Může se jednat např. o situaci, kdy bude zřejmé,
že osoba nebude mít nárok např. na dávku z pojistného systému, protože nesplnila danou
dobu pojištění, proto se po ní uplatnění tohoto nároku nebude požadovat. V rámci uplatnění
majetku to může být např. situace, kdy osoba bude chtít řešit svým majetkem svoje odlužení,
a po správním uvážení bude moci Úřad práce ČR po této osobě tento majetek ke zvýšení
příjmu vlastním přičiněním nepožadovat. Rozhodným obdobím, za které se zjišťují příjmy a
náklady na bydlení, je období tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, za které se zjišťuje
započitatelný příjem. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje plnění ostatních podmínek
nároku na dávku, je období kalendářního měsíce, na který je uplatňován nárok (aktuální
kalendářní měsíc).
K § 50 až 53
Obsah nákladů na bydlení je v zákoně specifikován velmi podrobně s rozlišením tří
základních okruhů: 1. na smluvní vztahy z klasické nájemní a podnájemní smlouvy,
2. na smluvní vztahy z pachtovní smlouvy, 3. na smluvní vztahy v rámci družstev.
Ustanovení dále podrobně specifikují, které konkrétní položky náklady na bydlení tvoří. Pro
tyto základní okruhy smluvních vztahů budou stanoveny odlišné normativní náklady na
bydlení, a to podle nákladů na bydlení, které jsou pro daný právní vztah relevantní, tzn.,
normativní náklady budou zahrnovat pouze ty náklady, které se v těchto právních vztazích
hradí (např. u výpros a výpůjček, které jsou smlouvami bezúplatnými, budou součástí
normativních nákladů na bydlení pouze náklady na energie, vodné stočné, odvoz odpadu
atd.). Vláda nařízením stanoví novou výši normativních nákladů na bydlení pouze tehdy,
pokud vzrostou alespoň 3 ze sledovaných indexů spotřebitelských cen, přičemž jedním
z těchto indexů musí být index nájemného z bytu a změna musí činit alespoň 5 %
od posledního stanovení normativních nákladů. První určení této výše je však obligatorně
stanoveno dnem 1. ledna 2020, kdy nabývají účinnosti ustanovení o příspěvku na bydlení.
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Pro stanovení indexů spotřebitelských cen vychází MPSV z dat poskytnutých ČSÚ. ČSÚ
zasílá MPSV informaci o vývoji indexu spotřebitelských cen na úrovni COICOP 3, tzn.
například u nájemného z bytu se jedná o „Nájemné placené nájemníky za první (hlavní)
bydliště“ (04.11). Vývoj cen za imputované nájemné (04.21 – „Imputované nájemné
vlastníků – nájemníků“) je na základě konzultace s ČSÚ a jejich doporučení zasílán zvlášť a
není tak součástí nájemného z bytu.
K § 54 až 56
Výše příspěvku činí rozdíl mezi náklady na bydlení a započitatelným příjmem osoby
nebo společně posuzovaných osob vynásobeným koeficientem 0,30 a pro území hl. m. Prahy
0,35. Důležitým principem navrhované právní úpravy je, že na jeden prostor k užívání
bydlení je poskytován toliko jeden příspěvek na bydlení. Výplata příspěvku na bydlení se
provádí vždy za kalendářní měsíc, za který náleží, v měsíčních lhůtách určených plátcem
příspěvku. Pokud by se výplatou oprávněné osobě zřejmě nedosáhlo účelu, na který dávka
náleží, může být ustanoven zvláštní příjemce dávky. Pokud osoba neuhradila sociální
nájemné alespoň za jeden kalendářní měsíc, může krajská pobočka Úřadu práce ustanovit
zvláštním příjemcem sociálního pracovníka obecního úřadu.
K § 57 až 69
Řízení o přiznání příspěvku na bydlení se zahajuje výlučně na základě žádosti podané
žadatelem o dávku na tiskopisu stanoveném Ministerstvem práce a sociálních věcí u místně
příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Žádost je možno podat též elektronicky. Řízení,
která se týkají změny výše již přiznané dávky, a další řízení u již přiznané dávky mohou být
vedle žádosti zahájeny též z moci úřední. Místní příslušnost se na rozdíl od systému pomoci
v bytové nouzi řídí místem, kde se nachází prostor pro bydlení, který užívá osoba žádající
o dávku. Účastníky řízení o příspěvku na bydlení je žadatel o dávku, oprávněná osoba (jde-li
o řízení v průběhu pobírání dávky) a případně též zvláštní příjemce, je-li ustanoven
(respektive osoba, která má být zvláštním příjemcem ustanovena). Osoby společně
posuzované jsou pouze účastníky řízení o přeplatku na dávce, a to jen tehdy, pokud se
na vzniku přeplatku podílely. Zletilá osoba, jíž duševní porucha znemožnila právně jednat,
může být v řízení zastoupena členem domácnosti. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí
krajské pobočky Úřadu práce je Ministerstvo práce a sociálních věcí, odvolání nemá
odkladný účinek. Účastníci řízení a další fyzické a právnické osoby, po kterých Úřad práce
ČR může požadovat prokázání rozhodných skutečností pro nárok a výši dávky, nemají nárok
na náhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s řízením o příspěvek na bydlení. Náležitosti
žádosti o přiznání příspěvku na bydlení jsou stanoveny obdobně, jako u dosavadní dávky na
bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi, tj. doplatku na bydlení. Rozhodnutí se v řízení o
přiznání příspěvku na bydlení vyhotovuje jen v taxativně stanovených případech, se kterými
jsou většinou spojené některé negativní důsledky pro žadatele (zamítnutí žádosti, odnětí
dávky apod.). V ostatních případech, kdy se nevydává rozhodnutí, vydává krajská pobočka
Úřadu práce písemné oznámení, proti kterému lze v zákonem stanovené lhůtě podat
námitky. Ochrana účastníka řízení je zabezpečena tím, že na základě námitek uplatněných
proti písemnému oznámení je nutno vydat rozhodnuto, proti kterému se lze odvolat.
Konstrukce přeplatků na dávce je postavena jednak na přímém úmyslu, kdy žadatel uvede
například nepravdivé nebo zkreslené skutečnosti, tak ovšem i na úmyslu eventuálním, kdy
příjemce dávky musel například z okolností předpokládat, že mu dávka byla vyplacena
neoprávněně nebo ve vyšší částce než náležela. Pokud byl přeplatek způsoben v součinnosti
s osobami společně posuzovanými, odpovídají tyto osoby s oprávněnou osobou za vrácení
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přeplatku společně a nerozdílně. Povinnost vrátit dávku neprávem vyplacenou nebo
vyplacenou v nesprávné výši zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy byla dávka vyplacena
(tedy nikoliv ode dne právní moci rozhodnutí). Příjem z přeplatků je příjmem státního
rozpočtu, vymáhání provádí příslušný celní úřad. Pokud dojde ke změnám, které mají vliv na
nárok nebo výši dávky, promítnou se nastalé změny od kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, za který již byla dávka vyplacena. Dávku, která nebyla přiznána nebo nebyla
vyplacena, popřípadě byla přiznána nebo vyplacena v nižší částce než náleží, lze požadovat
3 roky nazpět.
K § 70 až 75
Osoby zainteresované na dávce, právnické osoby a orgány participující na výplatě příspěvku
na bydlení mají některé další důležité povinnosti. Mezi hlavní povinnosti oprávněné osoby
a osob s ní společně posuzovaných patří především oznamování veškerých změn, které by
mohly mít vliv na změnu výše dávky nebo její přiznání. Pokud uvedené osoby tuto
povinnost nesplní, sankcí může být odnětí dávky. Státní orgány, obce, kraje, další fyzické a
právnické osoby jsou povinny na požádání příslušné krajské pobočky Úřadu práce, jakož i
žadatele o dávku, oprávněné osoby a zvláštního příjemce, sdělit bezodkladně a bezplatně
údaje rozhodné pro nárok na dávku, jeho výši a výplatu – tyto informace mají v co největší
míře objektivizovat údaje o sociálních a majetkových poměrech žadatele a oprávněné osoby.
Na kontrolu poskytovaných podkladů se vztahují předpisy o provádění kontroly, například
zákon o finanční kontrole. Zaměstnanci orgánů státu, kteří se podílejí na řízeních o
příspěvku na bydlení, mají povinnost mlčenlivosti, která platí i po skončení služebního,
popřípadě pracovně-právního vztahu. Povinnosti mlčenlivosti mohou být zproštěni pouze
tím, vůči kterému tuto povinnost mají, a to výhradně písemnou formou. Zobecněné údaje,
které získají zaměstnanci státu při své činnosti, povinnosti mlčenlivosti nepodléhají a mohou
být naopak užity těmito zaměstnanci při vědecké, pedagogické a publikační činnosti. Zákon
dále stanoví konkrétní seznam údajů, které se správním orgánům poskytují z veřejně
dostupných systémů.
K § 76 a 77
Zákon dále řeší přechod nároku na dávku při úmrtí dosavadního žadatele– v zásadě platí, že
tento nárok přechází na nejstarší společně posuzovanou osobu, pokud se tyto osoby
nedohodnou jinak. Obdobně se postupuje v případě, přízná-li se příspěvek na bydlení před
úmrtím příjemce dávky, kdy se tato dávka vyplatí nejstarší společně posuzované osobě,
pokud se tyto osoby nedohodnou jinak. Nárok na dávku však nemůže být předmětem
dědictví, a proto není-li společně posuzovaných osob, tento nárok na dávku zaniká. Dávka
nepodléhá výkonu rozhodnutí a ani nemůže být předmětem dobrovolné dohody o srážkách.
Nárok na dávku nemůže být také zastaven nebo postoupen.
K § 78 až 80
Podle nové právní úpravy platí, že jak pro fyzické osoby, tak i pro právnické osoby je
protiprávním činem ve správním právu společně přestupek. Podstata přestupku je u
fyzických osob v porušení povinnosti mlčenlivosti a u obou skupin pak v nesplnění údajů
rozhodných pro dávku – zde je pouze rozdíl ve výši sankce, která je vyšší pro právnické
osoby. Právnická osoba se z přestupku může za zákonem stanovených podmínek liberovat.
K § 81
Oprávnění ke vstupu do obydlí mají zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí
a krajské pobočky Úřadu práce pouze se souhlasem dotčené osoby a vždy na základě
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předložení služebního průkazu. Pokud dotčená osoba nedá ke kontrole obydlí souhlas, není
možné sociální šetření provést, avšak žádost o dávku lze v takovém případě zamítnout
nebo dosavadní dávku odejmout. V tomto případě je zákonný důvod k zásahu do soukromí
a tato možnost je využita přiměřeným způsobem v souladu s oprávněnými zájmy člověka.
Zmíněná přiměřenost vstupu do obydlí se v tomto případě projevuje ve formě, rozsahu
i obsahu šetření, k němuž dala osoba svolení a které je potřeba pro účely hodnocení nároku
a výše příspěvku na bydlení.
K § 82
Pro příspěvek na bydlení je určen specializovaný Informační systém příspěvku na bydlení,
který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Správcem
informačního systému je Ministerstvo práce a sociálních věcí a zpracování dat podléhá
důsledné ochraně osobních údajů systému příspěvku na bydlení. Krajské pobočky Úřadu
práce mají povinnost ukládat veškeré údaje vztahující se k řízení o dávkách po dobu
15 kalendářních let.
K části čtvrté –Neodůvodnitelná zátěž
K§ 83
Žádá-li o dávku občan členského státu EU nebo jeho rodinný příslušník, kteří jsou hlášeni
na území České republiky k pobytu podle zákona o pobytu cizinců po dobu delší než tři
měsíce, je současně s posuzováním vzniku nároku na příspěvek na bydlení posuzována
otázka, zda tyto osoby nejsou neodůvodnitelnou zátěží systému sociálního bydlení nebo
systému poskytování příspěvku na bydlení. Takto není postupováno u osob, které jsou na
území České republiky hlášeny k trvalému pobytu. Při posuzování neodůvodnitelné zátěže
systému je vymezen okruh zkoumaných otázek, na základě kterých se určuje bodové
ohodnocení. Při dosažení 10 nebo méně než 10 bodů je osoba neodůvodnitelnou zátěží
systému a nemá nárok na příspěvek na bydlení. Při dosažení 20 nebo více než 20 bodů není
osoba neodůvodnitelnou zátěží systému a nárok na příspěvek na bydlení jí vznikne při
splnění rozhodných podmínek. V případě, že osoba dosáhne 11 až 19 bodů, zváží Úřad
práce ČR podle osobních okolností posuzovaného, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží
systému. Při posuzování bere úřad v úvahu také vazby osoby na osoby blízké, které v České
republice pobývají, skutečnost, že se jedná o dočasné obtíže (např. nemoc, momentální
/krátkodobá/ ztráta zaměstnání s příslibem nového zaměstnání apod.) a potenciální zatížení
systému poskytnutím dávky dotčené osobě (objem vyplácených dávek, další dávky
sociálního zabezpečení, na které by osobě mohl vzniknout nárok apod.). Institut
neodůvodnitelné zátěže, který již řadu let funguje například v zákoně o pomoci v hmotné
nouzi, má své opodstatnění i v oblasti systémů sociálního bydlení a příspěvku na bydlení.
K části páté – Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení
K § 84
Vzhledem k tomu, že zákon o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení představuje velmi
složitý mechanismus, který bude postupně nabíhat po dobu několika let, je nezbytné stanovit
k některým institutům přechodná ustanovení. Další přechodná ustanovení jsou obsažena
ve změnovém zákoně k zákonu o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení – ta se týkají
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především posuzování dosavadních nároků a řízení o dosavadních dávkách na bydlení,
tj. příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory a doplatku na bydlení ze systému
pomoci v hmotné nouzi.
K § 85
Zákon předpokládá vydání nařízení
na bydlení, minimální a maximální
provozních a investičních dotací
Ministerstva práce a sociálních věcí,
v oblasti sociálního bydlení.

vlády, kterým se stanoví výše normativních nákladů
výše sociálního nájemného a podmínky poskytování
na sociální bydlení. Dále bude vydána vyhláška
která stanoví obsah sociálního šetření a sociální práce

K § 86
Základní účinnost zákona je stanovena dnem 1. ledna 2018, což by mělo zajistit i
přiměřenou legisvakanci. Odlišná je účinnost ustanovení, která se vztahují k vyhlášce
upravující podrobnosti sociálního šetření (1. června 2018), a celá část třetí upravující nový
příspěvek na bydlení (1. ledna 2020).

V Praze dne 8. března 2017

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Michaela Marksová v. r.
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Závěrečná zpráva
z
Hodnocení dopadů
regulace (RIA):
zákon o sociálním
bydlení a o příspěvku
na bydlení

1

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu: Zákon o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě
dělené účinnosti rozveďte:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Obcí se fakticky dotkne 1. 7. 2018.

Zpracovatel/zástupce předkladatele:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. David Pospíšil/Mgr. Linda Sokačová/Mgr. et
Mgr. Magdalena Opletalová

Zákon o sociálním bydlení a úprava sociální dávky na
bydlení – příspěvku na bydlení jsou komplexní
úpravou v oblasti politiky bydlení a sociálního
kontextu bydlení. Aby byla zajištěna návaznost
systému a umožněna příprava dotčených subjektů,
obsahuje zákon přechodná ustavení.
Na obce a krajské pobočky úřadů práce se budou
moci oprávněné osoby začít obracet (resp. podávat
první žádost o vstup do systému sociálního bydlení)
od 1. 7. 2018. Obce mají povinnost zajistit sociální
bydlení do 24 měsíců od podání žádosti o vstupu do
systému sociálního bydlení, pokud se do systému
dobrovolně přihlásí (v případě Státního fondu rozvoje
bydlení – SFRB - je to 36 měsíců). Nová právní úprava
příspěvku na bydlení bude platit od 1. 1. 2020.

Implementace práva EU: NE
2. Cíl návrhu zákona
V současné době žádný právní předpis (lex generalis) ČR jasně neupravuje oblast sociálního bydlení. Úkol
zpracovat návrh zákona o sociálním bydlení vychází z Programového prohlášení vlády (bod 3.12, 3.13)
a následně z Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 - 2017
(bod 5.3).
Navrhovaný systém sociálního bydlení byl poprvé vymezen ve strategickém materiálu “Koncepce
sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025”, který 12. října 2015 schválila usnesením č. 810 vláda
České republiky. Tento koncepční materiál vymezuje systém a formy sociálního bydlení, náklady na
veřejné rozpočty, varianty vybraných řešení, priority v oblasti sociálního bydlení a je základem pro
navrhovanou právní úpravu v oblasti sociálního bydlení. Součástí návrhu zákona o sociálním bydlení je
i jednotná úprava sociálních dávek na bydlení v podobě příspěvku na bydlení.
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Základní cíle navrhované právní úpravy:
1. Vytvořit vůbec poprvé zastřešující zákon pro oblast sociálního bydlení, který přinese definici
forem sociálního bydlení a oprávněných osob pro podporu v oblasti sociálního bydlení
2. Doplnit existující nástroje podpory řešení problémů v oblasti sociálního bydlení a zefektivnit je
3. Vymezit působnost jednotlivých aktérů v sociálním bydlení (stát, kraje, města a obce,
poskytovatelé sociálního bydlení atp.)
4. Stanovit finanční mechanismy pro rozvoj sociálního bydlení v České republice
5. Sjednotit legislativu upravující dávkovou podporu v oblasti bydlení v České republice
6. Zlepšit situaci v oblasti sociálních problémů občanů v bydlení a prevence ztráty bydlení
7. Naplnit programové prohlášení vlády

Navrhovaný systém sociálního bydlení se zaměřuje na skupinu lidí, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení a
vysokými náklady na bydlení (jedná se např. o osoby se zdravotním postižením, seniorské domácnosti,
rodiny s dětmi či mládež opouštějící dětské domovy a náhradní rodinnou péči), jeho dopad bude
pozitivní i pro osoby žijící v sociálním vyloučení. Na základě výzkumu mezi obcemi s rozšířenou
působností lze stanovit, že skutečná poptávka vznikne u 118 564 osob ohrožených ztrátou bydlení.1
Úprava je koncipována tak, že primárně podporujeme dávkou bydlení osoby na trhu s byty (za
přiměřené náklady a v přiměřené kvalitě), aby se tam lidé udrželi a nezvětšovali tak okruh oprávněných
osob v bytové nouzi, kterým by následně mohl být poskytnutý sociální byt.
Ukotvení systémů sociálního bydlení je běžné i v Evropské unii, i když neexistuje jeho jednotná definice.
Jednotlivé členské státy reagují vždy na konkrétní, specifické podmínky dané země. Evropské modely
sociálního bydlení lze klasifikovat jako model univerzální, cílený, všeobecný a reziduální. Některé
evropské země ani nepoužívají pojem sociální bydlení. Např. Rakousko využívá výrazy „bydlení
s omezeným ziskem“ nebo „lidové bydlení“, Dánsko zvolilo „společné bydlení“ nebo „neziskové bydlení“,
Francie používá výraz „bydlení za mírný nájem“, Německo pak „podpora bydlení“, Španělsko „chráněné
bydlení“ a Švédsko „bydlení formou veřejné služby“. Rozdíly jsou rovněž v objemu bytového fondu
sociálního bydlení na celém bytovém fondu. Nizozemsko, Rakousko a Dánsko dosahují nejvyšších hodnot
(32 %, 23 % a 19 %) oproti průměru EU (8,3 %), zatímco země východní Evropy a Středozemí mají podíl
sociálního bydlení na celkovém bytovém fondu nižší než 5 %. Řecko a Lotyšsko mají dokonce nulový podíl.
Rozdíly jsou i v oblasti nastavení cílové skupiny. Některé země mají definovaný tzv. univerzální model,
sociální bydlení je veřejnou službou, která je potencionálně namířená na všechny občany a veřejný sektor
hraje v této službě úlohu regulátora trhu a v souladu s místními politikami vylepšuje sociální nabídku.
Další země mají sociální bydlení nastavené jako cílovou službu, tomu se blíží nastavení modelu sociálního
bydlení v rámci návrhu zákona o sociálním bydlení. Cílené sociální bydlení je zaměřeno na ty skupiny,
které nemohou získat bydlení na trhu. Příjmové limity představují nejčastější kritérium při definování
způsobilosti pro získání sociálního bytu. Výše příjmových limitů se však liší podle místních podmínek.
Různí se i charakter financování sociálního bydlení. V některých zemích je tento sektor financován
výhradně z veřejných prostředků, jinde bývají poskytovatelé bydlení do velké míry závislí na půjčkách
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(2015). Vyhodnocení průzkumu řešení bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností. Průzkum pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Praha.
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získávaných na finančních trzích. Klíčem k udržitelnosti sociálního bydlení je nastavení výše nájmu,
podobně jako existence dávek na poptávkové straně2.
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO
Zákon o sociálním bydlení bude mít vzhledem k předpokládané poptávce zásadní dopad na způsob
poskytování sociální podpory ze strany samospráv a státu a bude tedy působit jak na výdajové, tak na
příjmové stránce státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů. Dopady zákona na státní rozpočet a
ostatní veřejné rozpočty tedy musí být hodnoceny komplexně.
Zákon bude zároveň vytvářet úspory jak v oblasti přímých výdajů státu (zejména na dávky v oblasti
bydlení v současné úpravě a související služby osobám v ohrožení bytovou nouzí a bez přístřeší, viz
níže), tak příjmů v podobě vyššího daňového a odvodového příjmu z hospodářského začlenění skupiny
obyvatel, u kterých je nedostupnost vyhovujícího a teritoriálně integrovaného bydlení základním
důvodem nezaměstnanosti, a to jak krátkodobé, tak i dlouhodobé. Další úspory jsou očekávány v oblasti
snížení nákladů na práci s osobami bez stálého přístřeší a úspory v systému sociálně právní ochrany dětí,
kde absence vyhovujícího bydlení je častým faktickým důvodem umístění dítěte do ústavní péče. Zákon si
klade za cíl zvýšení standardu bydlení a životních standardů, posílení sociální inkluze a zvýšení příjmů
způsobilých domácností, které však nejsou v komplexních dopadech plně kalkulovány, pokud nezacházejí
do oblasti příjmů státního rozpočtu. Pozitivní dopady na nemocnost či sociálně patologické jevy pak
nejsou vzhledem k nedostupnosti dat a celkové komplexitě dopadů kalkulovány vůbec.
Vzhledem k nyní převažující podpoře bydlení sociálně znevýhodněných skupin skrze systém dávek
v oblasti bydlení dochází k jednostrannému tzv. cenotvornému efektu. Dochází tak rovněž k růstu cen
nájemného určeného pro sociálně znevýhodněné skupiny a k přeplácení nad rámec tržní či reálné
hodnoty bydlení. To vede k obecnému navyšování cen nájmů nemovitostí a k navyšování výdajů státního
rozpočtu. Náklady ekonomického (tj. nákladového) nájemného i s vyšší rizikovou přirážkou jsou přitom
obecně nižší než současné náklady na bydlení osob pobírajících dávky v oblasti bydlení. To je obecným
zdrojem úspor systému sociálního bydlení pro veřejné rozpočty i příjmy domácností.
Celkové náklady státu na dávky v oblasti bydlení se pohybují okolo 13 miliard Kč ročně a mají vzestupnou
tendenci (za rok 2015 byly náklady u příspěvku na bydlení 9,161 mld. Kč pro 224,4 tis. příjemců, u
doplatku na bydlení 3,136 mld. Kč pro 70,7 tis. příjemců). Při zachování stávající právní úpravy by bylo
důvodné předpokládat zachování vývoje nákladů na dávky na bydlení, který vychází jednak z vývoje cen
v oblasti bydlení a jednak z chování domácností (podrobnější vyčíslení a informace v podkapitole 1.2.4
této zprávy).
Pouze u dávek v oblasti bydlení by mělo dojít k jejich nahrazení systémem sociálního bydlení v objemu
2,1 mld. Kč k roku 2025 a 4,1 mld. Kč k roku 2034. Díky zavedení nového systému sociálního bydlení by
se o tuto částku snížily náklady na dávky v oblasti bydlení.
Kromě přímých úspor ze systému dávek díky zavedení systému sociálního bydlení dojde k navýšení příjmů
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státního rozpočtu externalit spojených s hospodářskou inkluzí. Výdaje na dlouhodobě nezaměstnaného
včetně ušlých daňových a odvodových příjmů se dnes pohybují okolo 260 tisíc Kč ročně. V případě i velice
omezeného pozitivního dopadu zajištění bydlení na zaměstnanost vzhledem k teritoriálnímu začlenění
a zajištění základních podmínek pro práci, dojde k dlouhodobým úsporám státního rozpočtu v objemu
kolem 1,6 mld. Kč kombinovaně na straně nižších výdajů (zejména podpora v nezaměstnanosti
a hmotné nouzi) a na straně příjmů (daně a odvody). Příjmy těchto domácností by se pak zvýšily o další
2 miliardy.
Podobné efekty lze očekávat rovněž u integrace lidí bez bydlení. Přímé a nepřímé náklady státního
rozpočtu na práci s osobami bez bydlení dosahují průměrně 190 000 Kč ročně. I při relativně malém
efektu prevence bezdomovectví by se celková bilance pro rozpočet jen u osob bez domova měla
pohybovat okolo 1,3 mld. Kč, došlo by tedy k výrazné úspoře. Mezi dané osoby se navíc nepočítají osoby
ohrožené ztrátou bydlení, u kterých lze očekávat podobné náklady v momentě, kdy by přišly o přístřeší
kvůli nemožnosti řešit svou bytovou situaci.
Další významnou úsporou státního rozpočtu by bylo snížení výdajů na péči o nezletilé děti odebrané
z péče rodičů z faktického důvodu nevyhovujícího bydlení (formální důvody musí být jiné). Zde lze na
základě analýzy důvodů odebrání z péče očekávat dlouhodobou úsporu na úrovni ca 0,1 mld. Kč ročně.
Zde kalkulované úspory zákona by měly dle středního scénáře dosáhnout výše nákladů zákona
(4,3 mld. Kč) v roce 2025. Od roku 2025 by tedy zákon měl z hlediska státního rozpočtu vytvářet čisté
úspory. Tyto čisté úspory (tedy úspory nad rámec nákladů) by měly do roku 2028 dosahovat 1,8 mld. Kč
a do roku 2034 2,8 mld. Kč ročně. Po roce 2035 by měl systém mít každoroční pozitivní dopad na příjmy
a výdaje státního rozpočtu v hodnotě kolem 4 mld. Kč. Z dlouhodobého hlediska se tedy jedná o
opatření s relativně významným pozitivním fiskálním dopadem (návratnost je zhruba dvojnásobná i při
konzervativním nastavení míry pozitivních externality), přestože další pozitivní externality (snížení sociopatologických jevů, zvýšení standardu bydlení, zlepšení sociální situace domácností s dětmi a tedy zvýšení
perspektivy úspěšné sociální integrace dětí v celém jejich životním cyklu) do něj v tomto hodnocení
nejsou započítány. Úspory státního rozpočtu by bylo možné očekávat i dříve, ale to by znamenalo
jednorázové státní investice koncentrované do menšího počtu let, než jak uvažuje zde navržený model
financování, a rovněž by bylo nutné odstranit z návrhu zákona přechodná ustanovení, která posouvají
náběh systému sociálního bydlení. Ta byla zvolena, aby se obce a další subjekty, které zákon definuje jako
hlavní poskytovatele a správce systému sociálního bydlení, dostatečně připravily a mohly kvalitně
reagovat na potřeby občanů.
Zákon o sociálním bydlení bude mít dopady na státní rozpočet ve výši 2,8 mld. Kč pro rok 2018, 3,3 mld.
Kč pro rok 2019 a 4,9 mld. Kč od roku 2020. Tyto náklady jsou převážně dány potřebami na investiční a
provozní dotace ve prospěch obcí a zajištěním sociální práce za účelem podpory lidí v bytové nouzi.
Pro zajištění budou využity i finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) a Operačního programu zaměstnanost (OPZ) v rámci výzev na sociální bydlení, které jsou
připraveny nebo již jsou relizovány.
Na přímé i nepřímé náklady nevhodného bydlení upozorňují i evropské studie a srovnání. Nedostatečně
kvalitní bydlení má negativní dopady na zdravotní stav populace, zvyšují se tak náklady zdravotnictví.
Dopady jsou i v sociální oblasti. Celkové roční náklady nevhodného bydlení v EU jsou téměř 194 miliard
EUR. Odstranit nedostatečnost bydlení v celé EU by vyšlo na 295 miliard EUR (v cenách roku 2011). Pokud
by se tyto nedostatky odstranily v jednom roce, náklady evropských ekonomik a společností by se
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navrátily za 18 měsíců v nepřímých úsporách na zdravotním stavu obyvatelstva a dopadech na sociální
oblast. Za každá 3 investovaná eura by se vrátila 2 eura za jeden rok3.
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE
Navrhovaná úprava nebude mít dopad na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky a je v
souladu s nařízeními Evropské unie o službách veřejného hospodářského zájmu.
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ANO
Podpora sociálního bydlení představuje značný objem finančních prostředků, jimiž veřejný sektor hodlá
intervenovat do trhu hospodářských činností v podobě služeb obecného hospodářského zájmu. S
ohledem na existenci řady subjektů, poskytujících již dnes služby bydlení (ještě před zavedením
uvažovaného systému sociálního bydlení), to znamená, že podpora zasáhne trh takových služeb ve
dvojím směru:
a) podpora stávajících subjektů působících na trhu, které budou schopny díky ní rozšířit portfolio svých
služeb bydlení též o služby sociálního bydlení, případně rozšířit nabídku stávajících služeb sociálního
bydlení;
b) finanční podpora obcím na pořízení, rekonstrukce a výstavbu bytů a domů určených na sociální bydlení
(po zdůvodnění využití těchto investičních prostředků);
c) podpora přílivu nových subjektů na trh, které budou schopny nabídnout služby sociálního bydlení.
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): ANO
Zákon o sociálním bydlení definuje povinnosti a práva obcí, které se rozhodnou vstoupit do systému
sociálního bydlení, což usnadňuje situaci všem obcím v ČR. Vstup do systému sociálního bydlení je ze
strany obcí dobrovolný. Vedle povinností, které narovnávají současný nevýhodný systém v této oblasti,
přináší pro obce benefity prostřednictvím dotací na sociální práci a finančních a provozních dotací, které
zabezpečují finanční zdroje pro sociální bydlení. Možnost poskytovat sociální bydlení mají podle
navrhované právní úpravy všechny obce. Občanům obcí, které nevstoupily do systému sociálního bydlení,
bude sociální bydlení zajišťovat Státní fond rozvoje bydlení (dále SFRB), právnická osoba v působnosti
MMR.
To narovnává současný systém, kdy neodpovědné obce přenášejí starost o sociální potřeby svých občanů
na jiné obce, které se chovají odpovědně a které jsou nuceny řešit koncentrované a intenzivní problémy
sociálního vyloučení na svém území bez adekvátní podpory.
Pro Koncepci sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025 sestavil JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D., člen
Legislativní rady vlády, posudek k tématu samostatné působnosti obcí a stanovení povinnosti zajišťovat
sociální bydlení: „Pokud se zaměřím na konkrétní posuzovanou otázku, pak mám za to, že zákonný
požadavek toho, aby územní samosprávné celky byly veřejnoprávními entitami odpovědnými za zřízení a
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udržování sítě sociálního bydlení, by mohl být s ústavním pořádkem konformní. K tomu mě vedou
následující úvahy. Předně je třeba vyjít z toho, že územní samosprávné celky jsou Ústavou definovány
jako územní společenství občanů. Na to navazuje i zákon o obcích, který v § 2 odst. 2 stanoví, že „Obec
pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též
veřejný zájem.“ Jinak řečeno, územní samospráva není založena toliko na existenci práv a priori
existujících před státní mocí a vůči státní moci, ale je založena i na existenci veřejnoprávní korporace,
nadané veřejnou mocí vůči občanům, která má naopak též odpovědnost a povinnosti vůči občanům obce.
Opět však musím konstatovat, že bohužel v českém prostředí neexistuje takové přímočaré sepětí mezi
obcí a jejími občany, například v podobě domovského práva, které znala prvorepubliková právní úprava
(paradoxně v našem současném pojetí se občanství obce váže na evidenci trvalého pobytu, což je institut
státní správy, sloužící toliko evidenčním účelům). Jinak řečeno zákonné zavázání (a úmyslně nehovořím o
přenosu povinnosti ze státu, neboť s ohledem na shora uvedené pojetí územní samosprávy se může
jednat o primární povinnost obce, plynoucí ze samotné podstaty samosprávy) obcí k organizaci a
udržování sociálního bydlení může být za určitých parametrů v souladu s právem na územní samosprávu
a vlastnickým právem. Doporučoval bych ze shora uvedených důvodů, aby sociální bydlení, resp. nárok
jednotlivce na něj, bylo navázáno na institut občanství obce. Pokud jde o vztah k vlastnickému právu,
domnívám se, že tento typ bydlení je „pokryt“ nikoliv čl. 11 odst. 4, nýbrž čl. 11 odst. 2 Listiny, podle
něhož zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečení rozvoje celé společnosti, rozvoje národního
hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce atd. Domnívám se, že toto
ustanovení legitimuje stát i k tomu, aby konstruoval povinnost obcí (a to bez náhrady, která je jinak
vyžadována v odst. 4) k zajišťování sociálního bydlení. Legitimitu a přiměřenost tohoto opatření lze
hodnotit i v širším kontextu vlastnického práva obcí, tj. v kontextu toho, že stát převedl veškerý bytový
fond na počátku 90. let na obce. Samozřejmě by bylo bývalo vhodné takové zákonné opatření činit v
souvislosti s přechodem vlastnického práva, nikoliv s odstupem 25 let.“
3.5 Sociální dopady: ANO
Navrhovaná právní úprava má výrazně pozitivní dopady na občany ČR, uživatele a potencionální uživatele
systému sociálního bydlení, kterým je stát povinen garantovat lidskou důstojnost a ochranu sociálních
práv. Zákon o sociálním bydlení zavádí jasná a transparentní kritéria pro vznik a fungování sociálního
bydlení na straně měst, obcí a krajů a rovněž pro vstup a setrvání oprávněné cílové skupiny v tomto
systému. Práva a povinnosti jsou platná pro celé území České republiky a pro všechny obce a města ČR a
tudíž se zamezuje řešení sociálních problémů na úkor jiných obcí.
Jednou z prioritních cílových skupin zákona o sociálním bydlení jsou rodiny s dětmi. Tato skupina je
řazena do tzv. zvlášť ohrožených skupin obyvatel, ke kterým se váže především nutnost zjednodušení
procesu při přidělování bytu. Sociální bydlení těmto skupinám zajistí důstojné prostředí pro život rodiny a
rovněž pro rozvoj dětí. Analýzy ukazují, že kvalita a podoba domácího prostředí má vliv na školní výsledky
a pracovní aspirace dětí a mládeže. Dle výsledků analýzy agentury Median (pro nadaci Sirius) má třetina
rodin s dětmi v České republice závažný problém se zajištěním adekvátního bydlení.
Zákon o sociálním bydlení se zaměřuje na dvě skupiny rodin a) na rodiny v bytové nouzi a b) rodiny ve
finanční tísni. Rodiny v bytové nouzi často řeší i další sociální problémy, které souvisí s kvalitními
podmínkami pro výchovu a rozvoj dětí a mládeže či zadluženost rodiny. Problémy této skupiny zůstávají v
současném systému často neřešeny a tyto rodiny končí na ubytovnách či v azylových domech po
nepřiměřeně dlouhou dobu (sociální služba azylový dům může mít velmi pozitivní vliv na řešení akutní
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sociální situce rodiny, problémem jsou však dlouhodobé pobyty a střídání azylových domů). Rodiny v
bytové nouzi v novém systému naleznou pomoc ve formě tzv. sociálních bytů s podporou sociální práce,
která bude vykonávána v souladu s individuálním plánem podpory nastaveným ve spolupráci osoby
v bytové nouzi a sociálního pracovníka. Rodinám ve finanční tísni potom zákon umožní najít důstojné
bydlení za únosných finančních podmínek v tzv. sociálních bytech. Náklady na pobyt v azylových domech
či jiných sociálních službách jsou pro stát vyšší než při bydlení v bytech.
Zákon se zaměřuje na řešení situace bytové nouze i dalších skupin obyvatel, které řeší problémy spojené
se sociální či zdravotní situací - např. pečující osoby, osoby se zdravotním postižením či se změnou
pracovní schopnosti, senioři a seniorky s nízkými příjmy, ale i ostatní skupiny obyvatel, kterým nestačí
jejich příjmy k úhradě běžného nájemního bydlení.
3.6 Dopady na spotřebitele: NE
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné zásadní dopady na spotřebitele.
3.7 Dopady na životní prostředí: NE
Bez přímých dopadů na životní prostředí.
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE
Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace.
Rovněž není v rozporu se zákonem 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. Zároveň navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad ve vztahu k rovnosti mužů a
žen. Naopak se zaměřuje na specifické problémy, které vyplývají z nerovného postavení žen a mužů ve
společnosti, např. se zaměřuje na problémy domácností samoživitelů a samoživitelek (kde ženy tvoří
90 %), rodin s dětmi či usiluje o zlepšení postavení obětí domácího násilí atp.
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE
Tato právní úprava je bez dopadu na výkon státní statistické služby.
3.10 Korupční rizika: NE
Navrhovaná právní úprava je založena na definování jasných postupů při stanovení cílové skupiny pro
poskytování sociálního bydlení, pro výběr poskytovatelů sociálního bydlení i pro stanovení nároku na
investiční a provozní dotace. Rozhodování o vstupu do systému sociálního bydlení – vydání rozhodnutí o
bytové nouzi na obci nebo na ÚP bude probíhat na základě objektivně stanovených kritérií (v režimu
správního řízení) – více než 40 % příjmů vynaložených na bydlení, příjmy nesmí přesáhnout 1,6 násobek
životního minima po uhrazení nákladů na bydlení a/nebo kritérium bytové nouze, vždy ale spojené
s kritériem nejvyšší možné příjmové hranice). Rovněž se budou přísně posuzovat majetková kritéria.
Postup při samotném posuzování bude analogický k již fungujícím systémům posuzování osob vzhledem k
nároku na sociální dávku. Přezkum rozhodnutí bude každých 24 po sobě jdoucích měsíců. Takto
jednoznačně stanovená kritéria zamezují tomu, aby bylo rozhodnutí o bytové nouzi udělováno a
následně, aby byla smlouva o sociálním nájmu uzavírána s neoprávněnými osobami pouze na základě
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klientelismu či subjektivního posouzení.
Uzavření smlouvy o sociálním nájmu v systému sociálního bydlení bude probíhat na základě
transparentních vstupních kritérií.
Výběr poskytovatelů sociálního bydlení bude probíhat formou veřejné soutěže, kdy musí být vždy
stanovena transparentní kritéria. Poskytovatelé sociálního bydlení, včetně obcí, budou žádat o dotace
MPSV (financování sociální práce) nebo SFRB (investiční a provozní dotace sociální byty). Poskytovatelé
sociálního bydlení, včetně obcí či SFRB, budou povinni zajištovat zákonem stanovené standardy sociálních
bytů a rovněž udržovat hladinu nájmu na úrovni sociálního nájemného, které definuje tento zákon.
Vzhledem k tomu, že nedochází k nadměrnému soustředění pravomocí u jednoho orgánu a pravomoc
bude rozdělena mezi obce, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj,
navrhovaná úprava nepřináší kumulaci korupčních rizik. Rozhodování bude transparentní a podle předem
daných kritérií. Rozhodnutí o bytové nouzi bude vydávat obecní úřad či ÚP ve správním řízení, uzavírání
smluv o sociálním nájemném bude řešeno obcí, případné odejmutí Rozhodnutí bude opět na rozhodnutí
obecního úřadu či SFRB.
Zákon o sociálním bydlení snižuje korupční rizika rovněž na straně měst a obcí a soukromých majitelů
bytů stanovením jasných kritérií pro vstup do systému (jasně stanoví oprávněné skupiny) a stanovením
sociálního nájemného či zajištění udržitelnosti sociálního bydlení v rámci řešení veřejné podpory.
Stanovení oprávněné cílové skupiny zajišťuje, že o uzavření nájemní smlouvy k sociálním bytům nebude
docházet na základě korupčního jednání nejasně vymezeným zájemcům i z řad osob, které nejsou
prioritní z hlediska státní podpory bydlení a sociálního zabezpečení.
Možným korupčním rizikem při přidělování sociálních bytů je, že obec v systému bude prioritně byt
přidělovat určitým osobám či skupině osob. Tomuto nepříznivému jevu zabrání metodika pro posuzování
bytové nouze, kterou vypracuje MPSV a kterou se budou moci SFRB a obce v systému řídit.
Zákon stanoví i povinnosti osob v bytové nouzi, které jsou mimo jiné povinny bezodkladně hlásit
obecnímu úřadu či krajské pobočce Úřadu práce, že nepříznivá životní situace pominula, dodržovat
podmínky nájemní smlouvy a rozhodnutí, včetně spolupráce se sociálním pracovníkem.
Výběr vhodných poskytovatelů sociálního bydlení bude v navrženém systému zajištěn v rámci
dotačního řízení podle Rozpočtových pravidel, dodavatelé budou dále vybirání prostřednictvím
výběrových řízení. Zde bude nezbytné nastavit objektivní, transparentní a nediskriminační kritéria
hodnocení dotačních žádostí a výběru poskytovatelů, kteří budou pověřeni službou SGEI a zařazeni do
systému financování vyrovnávací platbou. Z nejnovějšího vývoje rozhodovací praxe – rozhodnutí
rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 9 Ads 83/2014, vyplývá, že
není-li žadateli zcela vyhověno v žádosti o poskytnutí dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, musí mít takové rozhodnutí o žádosti náležitosti správního
rozhodnutí podle správního řádu a je přezkoumatelné jak v mezích řádného opravného prostředku (v
daném případě rozkladu), tak i v rámci soudního přezkumu).
V případě, že poskytovatel sociálního bydlení nebude disponovat dostatečnou kapacitou sociálních bytů
k plnění podmínek pověření službou SGEI, bude mu umožněno vhodný byt zajistit na trhu od jiného
vlastníka. Výběr takového „externího“ vlastníka může být realizován formou veřejné soutěže o
nejvhodnější nabídku podle § 1772 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato úprava představuje
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velmi flexibilní formu soutěže, jejímž výsledkem je uzavření smlouvy obsahující nejvhodnější nabídku.
Úprava je navíc v zásadě tzv. „dispozitivní“, vyhlašovatel soutěže tedy může stanovit řadu podmínek
odchylně podle své potřeby. Veřejná soutěž navíc může být vhodným testem pro zjištění tržní ceny nájmu
(viz bod 3.4.2. výše).
Možnost výběru na základě veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle občanského zákoníku se týká
i obce nebo státní příspěvkové organizace, neboť koupě, nájem nebo pacht nemovitostí nepodléhá
povinnému veřejnému zadávání podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (viz výjimka
- § 29 písm. h zákona).
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: NE
Tato právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu.
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1

Důvod předložení a cíle

1.1 Název
Zákon o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení (dále jen Zákon o sociálním bydlení)

1.2 Definice problému
K základním lidských potřebám a zároveň jednou z klíčových podmínek osobního rozvoje i schopnosti
řešit vlastní problémy patří stabilní, adekvátní a bezpečné bydlení – domov. Ohrožení, ztráta
takového bydlení, stejně tak nestabilní či nevyhovující bydlení generuje dotčeným řadu obtíží a
vytváří další problémy, ať již pro ně samotné či pro společnost.4
V České republice identifikujeme značný počet osob, kterému se stabilní, adekvátní a bezpečné
bydlení nedostává. Příčiny této neuspokojené potřeby můžeme analyzovat do souboru faktorů jak na
straně nabídky (nedostatečný počet vhodného a dostupného bydlení, diskriminační praktiky
majitelů), tak také na straně poptávkové (faktory nízkých příjmů, rodinného zázemí, zdravotního
stavu, zranitelnosti životního cyklu, ztíženého přístupu na trh práce, špatných strategií při řešení
problémů či stigmatizace).5
Předkládaný návrh zákona o sociálním bydlení se snaží tento problém řešit komplexním a
systémovým způsobem: udržet v adekvátním bydlení nízkopříjmové formou dávkové pomoci, rozšířit
nabídku adekvátního dostupného bydlení systémem nájemního sociálního bydlení a v neposlední
řadě pomáhat nástroji sociální práce těm z cílové skupiny, kteří neumí či nemohou své problémy řešit
sami.
Obecným cílem tohoto návrhu zákona je tedy minimalizace neuspokojené potřeby po stabilním,
adekvátním, dostupném a bezpečném bydlení osob v ČR a s tím související minimalizaci rizik a
problémů, jež vyplývají ze života skupin žijících v nestabilním, substandardním bydlení či „na ulici“.

1.2.1 Základní cíle navrhované právní úpravy a problémové oblasti v bydlení v České
republice
V současné době žádný právní předpis (lex generalis) ČR jasně neupravuje oblast sociálního bydlení.
Sociální bydlení je vymezeno pouze ve strategickém materiálu “Koncepce sociálního bydlení České
republiky 2015 – 2025”, který 12. října 2015 schválila usnesením č. 810 vláda České republiky. Tento
koncepční materiál vymezuje priority v oblasti sociálního bydlení a je základem pro budoucí právní
a koncepční úpravu v oblasti sociálního bydlení.
Součástí návrhu zákona o sociálním bydlení je i jednotná úprava sociálních dávek na bydlení v podobě
příspěvku na bydlení.

4

K problematice bydlení jako potřeby obecně např. viz HRADECKÝ, I., PLACHÝ, A., PRUDKÝ, L., RŮŽIČKA, J., SLAVÍČEK, A., ŠMÍDOVÁ, M., ŠOS,
L., RIADOVÁ, B. (2012): Souhrnný materiál pro tvorbu Koncepce práce s bezdomovci v ČR na období do roku 2020., s. 17 nn.
5

Nabídkové i poptávkové faktory jsou podrobněji popsány dále v textu.
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Základní cíle navrhované právní úpravy:
1. Vytvořit vůbec poprvé zastřešující zákon pro oblast sociálního bydlení, který přinese definici
sociálního bydlení a oprávněných osob pro podporu v oblasti sociálního bydlení.
2. Doplnit existující nástroje podpory řešení problémů v oblasti sociálního bydlení a zefektivnit je.
3. Vytvořit nástroj sociální politiky, který pomůže obcím řešit problémy v dostupnosti bydlení u
nejohroženější skupiny obyvatel, tak aby pro tyto osoby bylo zajištěno bydlení v bytech, kde
bude stanoveno sociální nájemné.
4. Vymezit působnost jednotlivých aktérů v sociálním bydlení (stát, kraje, města a obce,
poskytovatelé sociálního bydlení atp.).
5. Stanovit finanční mechanismy pro rozvoj a udržitelnost sociálního bydlení v České republice
6. Sjednotit a zjednodušit dávkovou úpravu bydlení v České republice.
7. Zlepšit situaci v bydlení a prevenci ztráty bydlení.
8. Ukončit obchod s chudobou v rámci nestandardního ubytování.
9. Snižit počet osob sociálně-vyloučených a zajistit tak úspěšnější intergraci osob zpět do
společnosti a na trh práce.
10. Snížit počet ghett a vyloučených lokalit.
11. Postupně snižovat náklady státu v souvislosti s negativními jevy v sociálně-vyloučených
lokalitách.
12. Naplnit programové prohlášení vlády.

1.2.2 Vytvoření zastřešujícího zákona pro oblast sociálního bydlení - definice sociálního
bydlení, působnost jednotlivých aktérů a finanční mechanismy pro pokrytí
nákladů v sociálním bydlení
V současné době neexistuje žádný právní předpis, který by definoval sociální bydlení, oprávněné
osoby, které mohou požívat podporu v sociálním bydlení, nejsou jasně vymezeny povinnosti
jednotlivých subjektů realizujících sociální bydlení a rovněž není jasně definována jejich odpovědnost.
Z tohoto důvodu lze konstatovat, že podpora v oblasti sociálního bydlení je roztříštěná a je tak
narušena její efektivita. Vzhledem k tomu, že není sociální bydlení jasně vymezeno v žádném
specifickém právním předpisu, města a obce pod tento pojem zahrnují různé druhy bydlení pro
různorodé cílové skupiny. Možnosti pro získání sociálního bydlení se tak pro občany České republiky
liší podle místa trvalého bydliště. To je ovlivněno i řadou specifických rysů České republiky. V České
republice je 6 253 obcí, každá z nich má různou velikost, některé se nacházejí v místech značně
odlehlých, s nedostatečnou dopravní dostupností, nedostatkem pracovních příležitostí. Tyto
skutečnosti a počet občanů obce ovlivňují příjem rozpočtu obce.
Nesjednocenost systému a práv a povinností měst a obcí má za následek, že na některá města a obce
je kladena vysoká zátěž, která je způsobena sestěhováváním sociálně znevýhodněných lidí do
vybraných lokalit, kde vznikají vyloučené oblasti a koncentrují se zde problémy spojené se sociálním
vyloučením. Nejasné vymezení sociálního bydlení, které má být z povahy věci zaměřeno na osoby se
sociálními či zdravotními problémy či lidi ohrožené chudobou, je jednou z příčin nárůstu ve výdajích
na sociální dávky v oblasti bydlení a taktéž nestability a netransparentnosti v oblasti podpory bydlení
pro sociálně potřebné. V současné době rovněž chybí extenzivní financování sociálního bydlení
především v investiční oblasti z národních zdrojů, které by systematicky podporovalo města a obce
při realizaci tohoto úkolu. Vhodně nastavené finanční mechanismy by také měly vynakládané sociální
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dávky na bydlení směřovat dovnitř systému sociálního bydlení, aby mohly být využívány nejen na
budování a rozvoj samotného systému, ale rovněž posilovat realizaci programů sociálního
začleňování prostřednictvím prvků sociální práce. Navrhovaný systém sociálního bydlení se
zaměřuje na skupinu lidí, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení a vysokými náklady na bydlení (jedná
se např. o osoby se zdravotním postižením, seniorské domácnosti, rodiny s dětmi či mládež
opouštějící dětské domovy a náhradní rodinnou péči), jeho dopad bude pozitivní i pro osoby žijící
v sociálním vyloučení. Zákon o sociálním bydlení nebrání obcím, aby vytvářely vlastní systémy
podporovaného bydlení a širšímu vymezení cílové skupiny podle místních podmínek a zvyklostí a
rovněž na základě dobré praxe.
V průběhu prací nad „Koncepcí sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025“ bylo experty
identifikováno několik základních okruhů problémů, které mají přímou vazbu na nutnost změny
legislativy a nalezení řešení pro oblast sociálního bydlení:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nejednotnost výkladů a realizace sociálního bydlení v současných podmínkách ČR,
nedostatečně vymezené (i legislativně) povinnosti jednotlivých aktérů sociálního bydlení.
Roztříštěná spolupráce jednotlivých aktérů.
Diskriminace některých cílových skupin v přístupu k důstojnému bydlení.
Rostoucí počet osob bez domova nebo osob ohrožených ztrátou bydlení, zvlášť ve
specifických cílových skupinách.
Rozšiřování sociálně vyloučených lokalit.
Nedostatečná provázanost mezi nástroji státních a municipálních veřejných politik.
Nedostatečné nástroje v oblasti prevence ztráty bydlení a přechodu do bydlení.
Přetrvávající parciální přístupy k řešení celé problematiky.

1.2.2.1

Doplnit existující nástroje podpory řešení problémů ve sféře sociálního bydlení
a zefektivnit je

Česká republika má řadu nástrojů na podporu potřeb občanů v sociální a bytové oblasti. Patří mezi ně
sociální dávky určené na bydlení (MPSV, příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení), které jsou
směrovány přímo lidem ohrožených vysokými náklady na bydlení a ztrátou bydlení, investiční
nástroje (MMR, především Státní fond rozvoje bydlení a rovněž evropské investiční nástroje jako
např. Integrovaný regionální operační program) určené poskytovatelům bydlení, patří sem zároveň
i programy na zlepšování kvality bydlení jako např. zateplování budov, rovněž podpora státu
prostřednictvím stavebního spoření či možnost odpočtu z daňového základu pro občany, kteří splácí
hypotéku či úvěr na bydlení.
Nicméně i přes tuto nabídku opatření existuje široká skupina občanů, která se potýká s problémem
vysokého zatížení náklady na bydlení, nevyhovujícím bydlením anebo vyloučením z bydlení – jde
o lidi, kteří jsou současným trhem s bydlením považováni za rizikové skupiny: senioři, osoby se
zdravotním postižením, rodiny s dětmi (především neúplné), lidé zasažení diskriminací.
Integrovaný systém sociálního bydlení upravený ucelenou právní normou rovněž přispívá ke
zvýšení efektivity dalších nástrojů podpory, především pak sociálních dávek a investičních nástrojů,
které budou lépe zacílené a přispějí k udržení vynaložených státních prostředků uvnitř tohoto
systému a omezí tak tzv. obchod s chudobou – zvýší se možnosti kontroly efektivity vynaložených
prostředků. Systém sociálního bydlení, který funguje v součinnosti s úpravami dávkového systému,
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přispěje ke stabilizaci nákladů vynaložených na sociální dávky ze strany státu a rovněž přinese
v dlouhodobém horizontu úspory (více viz kapitola 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů). Celý systém je
koncipován tak, aby pokryl potřeby těch skupin občanů, kteří vypadávají ze systému současné
podpory a jejich problémy nejsou řešitelné dnes existujícími nástroji. Rovněž dává do rukou
nástroje realizátorům systému sociálního bydlení, především obcím, které budou mít více možností
jak ovlivňovat rozložení a podobu sociálního bydlení na svém území. Dalším přínosem systému
sociálního bydlení je snižování nákladů spojených se sociálním vyloučením a rovněž zlepšování
soužití v lokalitách zasažených sociálním vyloučením.
Do výčtu nástrojů, které slouží jako podpůrné nástroje a v současné době bohužel i jako náhrada za
absentující systém sociálního bydlení, patří i sociální práce a sociální služby, konkrétně pak azylové
domy a noclehárny nebo další sociální služby (ambulantního nebo terénního charakteru) či výkon
sociální práce v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti (na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadech).
1.2.2.2

Proč nestačí jen systém sociálních dávek na bydlení

Sociální dávky na bydlení nemohou vyřešit problém finanční dostupnosti bydlení systémově,
nemohou ani vyřešit problém znevýhodnění a vyloučení části populace z běžného trhu s bydlením.
Systém dávek podporujících bydlení (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení) je podporou na
straně poptávky po bydlení – sociální transfer domácnostem poskytne dostatečné finanční zdroje na
to, aby si na bytovém trhu mohly pronajmout bydlení, ale je to systém drahý a nedostatečně
motivační.
A proto je řešení otázek bytové nouze pouze za pomoci systému sociálních dávek (na straně
poptávky) jen řešením pasivním.

Spoléhá se na to, že tržní síly dokáží zajistit bydlení:
1. odpovídající potřebám příjemců dávek na bydlení svou velikostí, standardem či umístěním, v
odpovídajícím počtu – fyzická dostupnost,
2. za přiměřenou cenu odpovídající výši dávek vyplácených státem – finanční dostupnost,
3. bez dalších překážek při získání vhodného bytu, které by nebylo možné odstranit
vyplácenými dávkami – transakční dostupnost.
Ad 1.) Fyzická dostupnost
V Česku výrazně dominuje vlastnické bydlení, což strukturálně omezuje možnosti nalezení bydlení
pro domácnosti hledající nájemní bydlení (protože si vlastnické bydlení z různých důvodů nechtějí
nebo nemohou pořizovat). Nová bytová výstavba a činnost developerských společností se zaměřuje
především na výstavbu bytového fondu k prodeji příslušníkům středních a vyšších sociálních vrstev, a
často také jako investiční příležitost pro zahraniční společnosti nebo jednotlivce. Nová výstavba pro
účely pronájmu je výjimečná.
Nástroje, které by stimulovaly vznik finančně dostupných nájemních bytů při nové bytové
výstavbě, nejsou dostatečně vyvinuty a je na ně ročně alokováno z národních zdrojů
několikanásobně méně než na sociální dávky na bydlení. Pro bydlení osob ze sociálně slabších vrstev
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proto často slouží zejména starší objekty, kde lze předpokládat např. bariérové bydlení – chybějící
výtahy, vyšší energetickou náročnost a tím také vyšší provozní náklady. Problematický může být také
stavebně-technický stav těchto objektů. Zejména v bytech s nejasnou vlastnickou strukturou nebo
zatížených insolvenčním řízením, ve kterých bydlí nájemníci ohrožení sociálním vyloučením, dochází
k zanedbávání údržby a zhoršování jejich stavebně-technického stavu. Vzhledem k popsaným
bariérám nemají obyvatelé těchto domů možnost se z nich odstěhovat, což v jednotlivých případech
již vedlo k ohrožení života a zdraví obyvatel zanedbávaných domů (Ústí nad Labem – Předlice).
Z hlediska umístění je pak značná část bytů nabízena v sociálně vyloučených lokalitách, kde vzhledem
k jejich pověsti i skutečným problémům odmítají bydlet i některé domácnosti v bytové nouzi6. Takové
bydlení nemůže být považováno za vhodné, a to zejména v případech, kdy jsou sociálně vyloučené
lokality prostorově izolované od občanské vybavenosti, veřejné dopravy, sociálních služeb nebo
možností práce.
Ad 2.) Finanční dostupnost
Z hlediska přiměřenosti ceny se ukazuje, že v některých případech je cena bydlení pronajímaného
příjemcům dávek nadsazená. Pronajímatelé se proti případnému neplatičství příjemců dávek chrání
buď vyžadováním jistoty (kauce), nebo excesivní výší nájmu.
V případě přemrštěných nájmů (nepřiměřených vzhledem ke stavu a poloze bytu) je stát finančně
zatížen při výplatě vyšších dávek na bydlení (až do výše normativních nákladů na bydlení, které
mohou být vyšší, než místně obvyklé náklady bydlení). V případě jistoty ji není možné vždy pokrýt z
dávek, což vyvolává riziko zadlužení domácnosti u společností nebo jednotlivců půjčujících za vysoký
úrok s navazujícími negativními jevy. Jistota jako taková znemožňuje přístup k adekvátnímu bydlení
pro střední a nižší sociální vrstvy.
Ad 3.) Další překážky přístupu k bydlení, které není možné pouze dávkami na bydlení odstranit.
Kancelář Veřejného ochránce práv dokumentovala případy, kdy nastavená pravidla pro pronájem
obecních bytů nebo konkrétní rozhodovací praxe vedla k diskriminaci na základě etnicity, zdravotního
stavu apod. Případy diskriminace jsou dokumentovány i Českou obchodní inspekcí v činnosti
realitních kanceláří při pronájmu bytů v soukromém vlastnictví.7
Přetrvávání bezdomovectví nebo trvalého bydlení na ubytovnách ukazuje, že je potřebný komplexní
přístup k problematice, kdy bude podpora na straně poptávky provázána se zajištěním dostatečné
nabídky sociálního bydlení a podporou sociální práce při získání a udržení bydlení.
1.2.2.3

Poptávka po sociálním bydlení

Poptávka po sociálním bydlení vychází ze dvou zdrojů – poptávky osob/domácností v bytové nouzi po
stabilním, důstojném a dostupném bydlení a zároveň z poptávky státu na vyřešení společensky
nepřijatelných situací nedůstojného bydlení nebo neefektivního zajištění této základní potřeby pro

6

Kocman, D., Klepal (2014). Bydlení a sociální začleňování: kvalitativní analýza trajektorií prostupného bydlení. Praha: Úřad vlády, Agentura
pro sociální začleňování.
7
Viz např. (2009). Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění
potřeby bydlení. Brno: Kancelář VOP.
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domácnosti. Výzkumy bydlení a bytových trajektorií domácnosti, které v současnosti bydlí v
nevhodném bydlení v sociálně vyloučených lokalitách, ubytovnách či azylových domech a jsou
zapojené do různých systémů prostupného bydlení, ukazují, že tyto domácnosti mají zájem o bydlení
ve standardních bytech.
Mezi zjištěné důvody, proč osoby/domácnosti v bytech nebydlí, patří:
●

●
●
●
●

Nedostatek vhodných bytů (odpovídající velikosti, standardu, lokalizace) skutečně
dostupných domácnostem v bytové nouzi (překážky kaucí, vysoké ceny, v závislosti na
místním kontextu nedostatek malých nebo velkých bytů pro různě velké domácnosti).
Absence některých forem sociální práce, sociálních služeb, komunitní psychiatrické péče
apod., které by podpořily samostatné bydlení domácností v bytové nouzi.
Nedostatečné provázání mezi sociálními službami a následnou možností vhodného bydlení
po opuštění sociální služby.
Vysoké náklady na nájemné a další služby spojené s bydlením, a také jistota, která může být
až šestiměsíční.
Volné byty v lokalitách s nedostačující infrastrukturou, v místech s vysokou nezaměstnaností
apod.

Ve výzkumu Analýza struktury obecních bytů, který byl certifikován MPSV v roce 20168, většina
zúčastněných obcí (přes 2000 obcí různé velikosti) uvedla, že vlastní obecní byty, přičemž alespoň
malou část poskytuje pro bydlení sociálně ohroženým občanům. Nejčastějším typem obecních bytů
téměř ve všech velikostních kategoriích jsou dvoupokojové byty, z toho byty 2+1 tvoří 23 – 37 % ze
všech typů bytů. Druhou nejčetnější kategorií jsou byty jednopokojové, z nich jsou nejvíce
zastoupeny byty 1+1 nebo 1 + kk. Ve velikostní kategorii 10 tis. až 49 tis. obyvatel je oproti ostatním
velikostním kategoriím jejich podíl dokonce největší (33 %), v ostatních kategoriích se podíl těchto
bytů pochybuje pod hranicí 20 %. Třetí nejčetnější kategorií jsou byty třípokojové, z nichž jsou nejvíce
zastoupeny byty 3+1, které jsou nejčastěji zastoupeny v největší velikostní kategorii obcí (29 %), ve
třech nejmenších kategoriích tvoří 17 – 21 %, v kategorii 10 tis. až 49 tis. obyvatel je jejich podíl
srovnatelný s byty 1+0 a 1+kk v této kategorii (10 – 11 %).

8

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. (2016): Analýza struktury obecních bytů v ČR (TB05MPSV008) pro MPSV.
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Graf 1 - Podíl obecních bytů podle počtu pokojů v jednotlivých velikostních kategoriích obcí

Zdroj: PROCES, vlastní průzkum, 2016 pro MPSV.
Pozn.: Otázka B.3) Doplňte počet všech bytů ve vlastnictví Vaší obce dle jejich velikosti. Použit filtr: Obce, které mají obecní
bytový fond. N = 1 433

Z hlediska velikosti tvoří zhruba 50 % obecních bytů ve všech kategoriích byty o rozměrech 23 –
67,9 m2. Ve velikostní kategorii 10 tis. až 49 tis. obyvatel je oproti ostatním kategoriím větší počet
menších bytů pod 40 m2 (32,4 %). Naopak největší podíl větších bytů nad 68 m2 je v nejmenší
velikostní kategorii do 1 000 obyvatel (28 %). Toto rozložení obecních bytů ukazuje, že zejména pro
větší rodiny může být velmi problematické najít byt odpovídající velikosti, který se zároveň nachází
v místě s nabídkou práce a alespoň základní občanskou vybaveností.
Ve fázi přípravy Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2020 byly zjišťovány též počty, příčiny i možné
využití neobydlených bytů v České republice v rámci systému sociálního bydlení. Podle definitivních
výsledků SLDB 2011 bylo k datu sčítání (26. 3. 2011) v ČR celkem 4 756 572 bytů. Z toho bylo
4 104 635 bytů obydlených a 651 937 bytů neobydlených (z toho 384 911 neobydlených bytů
v neobydlených domech).9 Ač nám na první pohled může číšlo neobydlených bytů v ČR připadat
jako vysoké, podrobnější studium dat ukazuje, že příčiny neobydlenosti nespočívají v malé
poptávce po bytech osob cílové skupiny sociálního bydlení; a také, že jen omezený počet těchto
bytů je vůbec vhodný pro adekvátní bydlení v rámci systému sociálního bydlení. Citujme
z uvedeného materiálu: Celkem 651 937 bytů bylo neobydlených. Mezi neobydlenými byty převažují
byty v rodinných domech (461 007) nad byty v bytových domech (176 641). Dále 384 911
neobydlených bytů je v neobydlených domech. Z nich 359 141 je v neobydlených rodinných domech,
tedy je z drtivé většiny soukromých. Zbývajících 267 026 neobydlených bytů je v obydlených domech.

9

Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025., s. 37.
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Obcím z nich patří 26 463 bytů a státu 2 241. O 169 468 bytech uvedli jejich majitelé, že je využívají k
rekreaci. Také územní rozložení neobydlených bytů není příliš příznivé k možnému využití. Třetina
neobydlených bytů je v malých obcích (s počtem obyvatel menším než 1 tis.), v obcích s počtem
obyvatel menším než 200 je přitom neobydlená třetina ze všech bytů.
Téměř polovina (46,6 %) ze všech neobydlených bytů je rozložena v obcích s méně než 2 tis. obyv., ve
kterých je přitom pouhá necelá čtvrtina (24,1 %) ze všech obydlených bytů. Neobydlených bytů, které
by byly skutečně volné a vhodné k využití pro sociální účely, je proto podstatně méně, než je celkový
počet neobydlených bytů. Představy o možnostech využití neobydlených bytů pro bydlení osob v
bytové nouzi jsou přeceňovány.10

Poptávka státu
Nedostatek sociálních bytů prodlužuje délku pobytu osob v pobytových zařízeních sociálních služeb
(domy na půli cesty, azylové domy apod.). V těchto zařízeních navíc často nuceně dochází
k rozdělování rodin (např. oddělená zařízení pro muže a pro ženy či matky s dětmi). Nedostatek bytů
pro osoby opouštějící tyto instituce vede k opakovaným pobytům v těchto zařízeních a
dlouhodobému životu na pokraji sociálního vyloučení.
Studie ze zahraničí i dílčí poznatky z Česka ukazují, že náklady na pobyt jedné osoby v různých
pobytových zařízeních (azylové domy, vězení, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných apod.)
jsou vyšší než náklady na samostatné bydlení v přiměřeném bytě hrazeném ze sociálních dávek.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi (§ 35a - Informační povinnost úřadu práce) předpokládá spolupráci
obcí a krajské pobočky Úřadu práce při řešení bytové situace osob, pro účely bydlení využívají
ubytovací zařízení, rekreační objekty nebo jiné než obytné prostory.
1.2.2.4

Nabídka sociálního bydlení

Hlavním poskytovatel dotačních prostředků na rozvoj bydlení v České republice je Ministerstvo pro
místní rozvoj a jeho prostřednictvím i Státní fond rozvoje bydlení. Cílová skupina je definována
v podmínkách pro poskytnutí podpory. Využití bytů z hlediska definice vyplývající z evropské
typologie bezdomovectví ETHOS11 je možné za předpokladu, že nejsou porušeny podmínky
programu. Využití bytů sleduje MMR pouze v rámci kontrol, a to z hlediska podmínek programu.

10

11

Tamtéž., s. 42. V Koncepci sociálního bydlení se této problematice podrobně věnují podrobně kapitoly 3.2 a 3.3, s. 37-48.

Bezdomovství, sociální vyloučení spojené s absencí bydlení, je jedním z problémů, kterého se týká Strategie sociální
ochrany a začleňování EU. Prevence bezdomovství a reintegrace osob bez domova jsou otázkami, které vyžadují dobré
pochopení procesů a mechanismů, které vedou do situací absence nebo ztráty domova. FEANTSA (Evropská federace
národních sdružení pracujících s bezdomovci) vytvořila typologii bezdomovství a vyloučení z bydlení, nazvanou ETHOS.
Typologie ETHOS vychází z principu, že pojetí domova lze chápat ve třech oblastech, jejichž absence může vést
k bezdomovství. Mít domov může být chápáno jako : mít přiměřené bydlení, které může osoba a její rodina výlučně užívat
(fyzická oblast) ; mít prostor pro vlastní soukromí s možností sociálních vztahů (sociální oblast) ; mít právní důvod k užívání
(právní oblast). Z toho vyplývají čtyři formy vyloučení z bydlení : bez střechy, bez bytu, nejisté bydlení, nevyhovující bydlení
– všechny tyto situace ukazují na absenci bydlení. ETHOS tedy člení osoby bez domova podle jejich životní situace nebo
situace jejich bydlení. Tyto koncepční kategorie se dále člení na 13 operačních (pracovních) kategorií, v rámci realizovaného
národního projektu Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR byl vytvořen soubor národních subkategorií. Typologie tak
může být využita pro monitoring bezdomovství, pro vytváření politik a jejich rozvoj a vyhodnocování.
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Cíle státu v oblasti bydlení jsou formulovány v „Koncepci bydlení ČR do roku 2020“ schválené vládou
usnesením č. 524/2011.
Základními cíli jsou:




zajištění dostupnosti přiměřeného bydlení,
vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení,
trvalé zvyšování kvality bydlení.

Nástroje bytové politiky proto nejsou cíleně zaměřeny pouze úzce sociálně, ale jsou různorodé, aby
naplňovaly všechny výše uvedené cíle. Obsahem této kapitoly je však popis pouze těch nástrojů,
které směřují do oblasti sociálního bydlení, tzn. jejich cílem je zvyšování dostupnosti bydlení
pro sociálně definované cílové skupiny.
Program Podpora výstavby podporovaných bytů
Program je vyhlašován každoročně od roku 2003 do současnosti, přičemž jeho podmínky byly
v průběhu této doby několikrát upravovány. K roku 2014 obsahuje dva dotační tituly:




Pečovatelský byt (bezbariérové byty pro osoby se sníženou soběstačností)
Vstupní byt (nájemní byty umožňující sociálně vyloučeným vstup na trh s byty)
Komunitní dům seniorů (dotační titul realizovaný od roku 2015)

Dotace je poskytována ve výši max. 400 – 600 tis. Kč na jeden byt (podle charakteru pořízení), je
poskytována podle pravidla de minimis (Vstupní byty) a SGEI de minimis (Komunitní domy seniorů a
Pečovatelské byty), a to na výstavbu (včetně rekonstrukcí bytových i nebytových prostor) nebo na
koupi (včetně vydražení) staršího bytu. Podmínky pro nakládání s dotací platí 20 let, nájemné je
limitované na úrovni nákladů spojených s pořízením a provozem bytu.
Příjemcem dotace byly do roku 2010 pouze obce, od roku 2010 je to jakákoli právnická osoba včetně
obcí a fyzická osoba podnikající. Cílová skupina nájemců je definovaná příjmovým limitem navrženým
MPSV.





Pečovatelský byt: osoby se sníženou soběstačností způsobenou věkem nebo zdravotním
stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby, bez testování příjmů.
Vstupní byt: samostatně žijící osoba, která prokáže, že je jí poskytována opakovaná dávka
v hmotné nouzi nebo osoby s limitovanými příjmy. Tento dotační titul je také zacílen
na rodiny, kterým hrozí odebrání dětí z důvodu bytové nouze. Výše násobků průměrné
měsíční mzdy, které nesmí přesáhnout průměrný čistý měsíční příjem domácnosti v období
12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy: 0,6násobek – samostatná osoba,
0,8násobek – domácnost se 2 členy, 0,9násobek – domácnost se 3 členy, 1,0násobek –
domácnost se 4 členy, 1,2násobek – domácnost s 5 a více členy.
Komunitní dům seniorů: osoby ve věku 60 let a více (60+), k zajištění uchování a prodloužení
jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na
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principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní
nezávislosti každého jedince.
Program Podpora výstavby nájemních bytů
Program byl ukončen v roce 2005 z důvodu nepovolené veřejné podpory a překryvu s podporou
ze SFRB podle NV č. 146/2003 Sb. Podmínky pro nakládání s dotací platí po neomezenou dobu.
Od roku 2014 lze požádat o zkrácení vázací doby na 30 let. Dotace byla poskytována ve výši max.
550 tis. Kč na jeden byt, nájemné je limitované.
Cílová skupina nájemců je definovaná příjmovým limitem navrženým MPSV. Výše násobků průměrné
měsíční mzdy, která nesmí přesáhnout průměrný čistý měsíční příjem domácnosti v období
6 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy: 0,8násobek – samostatná osoba,
1,5násobek – osoba s dalšími členy domácnosti.

Podpora poskytovaná z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení
Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu
národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí předpisy ve formě
nařízení vlády.


Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí
části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby.
Dotace podle tohoto nařízení vlády se neposkytují od roku 2007, protože jde o nepovolenou
veřejnou podporu. V roce 2016 bylo nařízení vlády zrušeno. Podmínky pro nakládání s dotací
platí po neomezenou dobu. Od roku 2014 lze požádat o zkrácení vázací doby na 30 let.
Dotace byla poskytována ve výši max. 550 tis. Kč na jeden byt, nájemné je limitované.
Cílová skupina nájemců je definovaná příjmovým limitem navrženým Ministerstvem práce
a sociálních věcí. Výše násobků průměrné měsíční mzdy, které nesmí přesáhnout průměrný
čistý měsíční příjem domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní
smlouvy 0,8 násobek pro samostatnou osobu, 1,5 násobek pro osobu s dalšími členy
domácnosti.



Nařízení vlády č. 333/2009 Sb. a Nařízení vlády č. 228/2010 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků ke krytí části nákladů
spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám. V roce
2011 poskytování dotace zastaveno z důvodu nedostatku finančních prostředků ve státním
rozpočtu. V roce 2016 byla obě nařízení vlády zrušena. Podmínky pro nakládání s dotací platí
20 let, nájemné je limitované. Dotace byla poskytována ve výši max. 550 tis. Kč na jeden byt.
Příjemcem dotace může být jakákoli právnická osoba, včetně obcí, a fyzické osoby
podnikající.
Cílová skupina nájemců je definovaná příjmovým limitem navrženým Ministerstvem práce
a sociálních věcí. Výše násobků průměrné měsíční mzdy domácnosti, která nesmí přesáhnout
průměrný čistý měsíční příjem domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením
nájemní smlouvy, činí od 0,4 násobku do 1,8 násobku podle velikosti domácnosti.
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Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území
České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb. Podpora je poskytována ve formě
zvýhodněných úvěrů na výstavbu či rekonstrukci nájemních bytů. Zvýhodněný úvěr ve výši
max. 70 % celkových rozpočtových investičních nákladů se splatností max. 30 let a úrok je
fixován po celou dobu splatnosti. Nájemní byty musí sloužit cílové skupině po dobu splácení
úvěru, min. však 10 let. Nájemné není limitováno.
Cílová skupina:
o osoby starší 65 let,
o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby12, nebo invalidní ve 3. stupni13,
o osoby, které byly připraveny o možnost bydlení v důsledku živelní pohromy),
o osoby (včetně jejich členů domácnosti), jejichž průměrný čistý měsíční příjem
nepřesáhne stanovený limit. Výše násobků průměrné měsíční mzdy, které nesmí
přesáhnout průměrný čistý měsíční příjem domácnosti v období 12 kalendářních
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy:
 0,8 násobek – samostatná osoba,
 1,0 násobek – domácnost se 2 členy,
 1,2 násobek - domácnost se 3 členy,
 1,5 násobek - domácnost se 4 členy,
 1,8 násobek – domácnost s 5 a více členy.



Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území
České republiky, ve znění nařízení vlády č. 78/2016 Sb. Podpora je poskytována ve formě
zvýhodněných úvěrů na výstavbu či rekonstrukci nájemních bytů. Zvýhodněný úvěr ve výši
max. 90 % celkových rozpočtových investičních nákladů se splatností max. 30 let od
dokončení stavby, úrok je fixován po celou dobu splatnosti. Nájemní byty musí sloužit cílové
skupině po dobu splácení úvěru, min. však 10 let. Nájemné není limitováno.
Cílová skupina:
o osoby starší 65 let,
o zletilé osoby mladší 30 let,
o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby14 nebo invalidní ve 3. stupni,15
o osoby, které byly připraveny o možnost bydlení v důsledku živelní pohromy,
o osoby (včetně jejich členů domácnosti), jejichž průměrný čistý měsíční příjem
nepřesáhne stanovený limit. Výše násobků průměrné měsíční mzdy, které nesmí
přesáhnout průměrný čistý měsíční příjem domácnosti v období 12 kalendářních
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy:
 0,8 násobek – samostatná osoba,
 1,0 násobek – domácnost se 2 členy,
 1,2 násobek - domácnost se 3 členy,

12
13
14
15

zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
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 1,5 násobek - domácnost se 4 členy,
 1,75 násobek – domácnost s 5 a více členy.
Cílová skupina:
Pečovatelské byty:
Osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a prokáží, že jejich
průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek
v případě 2členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:
a) věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+) nebo
b) zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby.
Vstupní byty
Osoba v nepříznivé sociální situaci, která prokáže, že je jí poskytována opakovaná dávkav hmotné
nouzi, nebo že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením
nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy.
a) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy;
b) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy;
c) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy;
d) 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.
Osoba, která kromě nízkých příjmů podle odstavce a) až d) doloží, že:
a) její rodině hrozí nebo již bylo provedeno odebrání dítěte do ústavní výchovy z důvodu
nevyhovujícího bydlení nebo z důvodu jeho ztráty, nebo
b) žije v jiné tíživé sociální situaci (např. ukončuje nebo ukončila výkon trestu, dosáhla
plnoletosti a opouští ústavní výchovné zařízení nebo náhradní rodinnou péči, opouští ústav
sociální péče v rámci transformace sociálních zařízení, ukončila resocializační program
a opouští azylový dům nebo dům na půl cesty, má statut uprchlíka a je účastníkem Státního
integračního programu
Komunitní domy seniorů
Osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12
kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy
v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti.
Obecní nájemní byty pro občany postižené živelnou pohromou
Osoby, které byly připraveny o možnost bydlení v důsledku živelné pohromy.
Poskytnutí jakékoliv investiční podpory do oblasti nájemního bydlení je omezeno pravidly
pro poskytování veřejné podpory. Dotace na Vstupní byty se poskytuje v režimu de minimis, tj. max.
200 tis. EUR pro jednoho žadatele v průběhu 3 let. Dotace na Pečovatelské byty a Komunitní domy
seniorů se poskytuje v režimu SGEI de minimis tj. max. 500 tis. EUR pro jednoho žadatele v průběhu 3
let. V letech 1998 – 2013 byly ze státního rozpočtu a z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení
poskytnuty státní dotace na výstavbu 20 354 nájemních bytů pro sociální bydlení (tj. pro osoby

25

ze sociálně definované cílové skupiny za limitované nájemné).16 Bytů určených seniorům (bývalé DPS,
chráněné byty, pečovatelské byty) je 8 560.

16

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Statistiky-Analyzy/Statistiky-z-oblasti-bytove-politiky/Vybraneudaje-o-bydlen/Vybrane-udaje-o-bydleni-2013
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1.2.2.5

Podporované sociální bydlení do roku 2014

V období od roku 1998 vzniklo za přispění dotací z rozpočtu MMR resp. SFRB celkově více než
20 tisíc bytů určených (podmínkami státu vtělenými do programů, resp. nařízení vlády) pro sociální
bydlení vybraných nejrůzněji definovaných skupin sociálně slabých či ohrožených občanů. Až do
roku 2010 vč. to byly prostředky určené výhradně obcím. Od roku 2011 vč. byl okruh příjemců státní
pomoci při výstavbě či pořízení takových bytů rozšířen i na další subjekty. Jedná se o právnické osoby,
fyzické osoby podnikající a neziskové organizace.
Celkový přehled sociálních bytů dotovaných z prostředků MMR a SFRB ilustrují následující tabulky.
Tabulka 1 – Podpora poskytnutá pro sociální byty

byty v domech
s pečovatelskou
službou

1998
1999
2000
2001
2002
1998–2002

celkem

1 547
1 548
54
1 461
289
4 899

"příjmově
vymezené"
nájemní byty

2003–2007

BJ

2 432

2003–2007

celkem

2 432

podporované
byty

Rok získání
podpory

3174206

Program

317530

Sociální byty, na které byla poskytnuta podpora z
prostředků SFRB

317420
+
217313

Sociální byty, na které byla poskytnuta podpora z
prostředků MMR

2003

2003

podporované byty

217314

2004

2005

2006

2007
2004–2007
2008

podporované byty

117514

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2008–2014

Za roky 1998–2014 MMR celkem

Typ / počet BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ

CHB

447

BPC

36

VB

4

celkem

CHB
VB
CHB
BPC
VB
CHB
BPC
VB
CHB
BPC
VB
celkem

PČB
VB
PČB
VB
PČB
VB
PČB
VB
PČB
VB
PČB
VB
PČB
VB
celkem

Rok
získání
podpory

Titul

487
787
26
523
8
9
764
25
3
91
13
3
2 252
84
131
86
130
149
134
124
104
280
179
215
132
223
207
2 178

NV 146/2003
Sb.

NV 333/2009
Sb.
NV 284/2011
Sb.

nájemní byty pro
osoby s nízkými
příjmy

nájemní byty pro
osoby s nízkými
příjmy (sociální byty)
nájemní byty pro
osoby z cílové skupiny
(sociální byty)

Za roky 2003–2014 SFRB

celkem

2003
2004
2005
2006
2007
2003–2007

Typ / počet BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
celkem

1 241
2 264
1 517
1 905
1 295
8 222

2009–2010

BJ

203

2009–2010

celkem

203

2011–2014

BJ

174

2011–2014

celkem

174

8 599

Zdroj: SFRB

12 248

Zdroj: MMR

Legenda:
BJ

bytová jednotka

CHB

chráněný byt

BPC

byt na půl cesty

VB

vstupní byt

PČB

pečovatelský byt
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1.2.2.6 Limity podpůrných nástrojů bytové politiky ve vztahu k osobám ohroženým
sociálním vyloučením
Ačkoli ze strany státu bylo od roku 1998 vynaloženo maximální úsilí ke stimulaci aktivit obcí v oblasti
uspokojování potřeby bydlení (nabídka jednotlivých podpor), nesetkalo se s takovým zájmem, který
by vedl k výraznému zlepšení podmínek bydlení osob nejvíce ohrožených sociálním vyloučením.
Státní podpora výstavby nájemních bytů pro osoby s vymezenými příjmy je, podle četných
zkušeností, využívána pro bydlení těch „bohatších z chudých“, tedy co nejméně rizikových nájemců
(tj. např. s minimálním rizikem neplacení). Zájem obcí o dotace je proto soustředěn zejména na
podporované byty pro seniory.
Obce při uspokojování bytových potřeb občanů nejvíce ohrožených sociálním vyloučením v mnoha
případech svoji roli neplnily. Efektivita podpory z programů MMR byla a je zajišťována
prostřednictvím podmínek pro poskytnutí dotace, které zabezpečují splnění cílů, na něž jsou
jednotlivé podpory zaměřeny. Nástroje bytové politiky ve formě investiční podpory výstavby
nájemních bytů, které stát užíval k prosazení svých zájmů a naplnění svých závazků, však nebyly
dostatečně účinné.
K této situaci přispívaly na základě zkušeností MMR následující skutečnosti:











Stát obce pouze motivuje svými nástroji, nemůže jim uložit povinnost tyto nástroje využít.
Možností dotačních programů je pouze ekonomický stimul, jehož výše je však omezena
pravidly stanovenými EU v oblasti poskytování veřejné podpory.
Vymezení cílové skupiny limitem příjmů, který nesmějí nájemci dotovaných bytů překročit.
Příjemci dotace – pronajímatelé - si vybírají co nejméně problémové nájemce, a to jak
z hlediska možnosti placení nájmu, tak z hlediska dodržování povinností vyplývajících
z nájemní smlouvy. Identifikace příslušnosti k cílové skupině na základě vyhodnocení sociální
situace (osoba nebydlí, je ohrožena ztrátou bydlení nebo užívá nevhodné bydlení) nebyla
v programech dostatečná a jednoznačná. Důvodem bylo, že se nepodařilo získat
kompetentní subjekt, který by tuto činnost realizoval, osoby v bytové nouzi identifikoval
a tuto skutečnost potvrzoval.
Část sociálního bytového fondu nebyla v minulosti užívána výhradně pro sociální účely.
V době před ukončením transformace v oblasti bydlení byl skutečný plošný nedostatek
volných nájemních bytů. Ty byly blokované nájemními smlouvami na dobu neurčitou
s regulovaným nájemným. Obce v té době výstavbou dotovaných nájemních bytů často řešily
spíš svou obecní bytovou politiku než sociální bydlení. Tato situace se po ukončení regulace
nájemného změnila.
Nedostupnost sociálních služeb, které by pomáhaly předcházet ztrátě bydlení, či by měly
pomoci získávat a udržovat kompetence osob k samostatnému bydlení.
Drahá nová výstavba a současně nedostatek finančních prostředků obcí na dofinancování
výstavby nájemních bytů pro sociální bydlení. Přestože není finanční spoluúčast při
poskytnutí dotace vyžadována, výši dotace ovlivňují jednak možnosti státního rozpočtu, ale
také pravidla EU pro poskytování veřejné podpory, která platí i pro výstavbu nájemního
bydlení.
Nedostatek finančních prostředků obcí na provoz nájemních bytů pro sociální bydlení.
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Nedostatečné vymezení povinnosti obcí v oblasti bydlení. Současné legislativní vymezení
v § 35 zákona o obcích je formulováno obecně a neukládá konkrétní povinnosti obcím, jak
musí postupovat při uspokojování potřeb bydlení svých občanů.

Za limity nástrojů bytové politiky ve vztahu k osobám ohroženým sociálním vyloučením však nelze
považovat:




Současnou obecnou úpravu nájmu bytu v novém Občanském zákoníku, neboť se jedná
o standardní úpravu, přibližující stav českého nájemního práva stavu obvyklému v evropském
prostoru. Jakákoli opatření v oblasti bydlení, která by nepřípustným způsobem omezovala
vlastníky bytového fondu, nejsou nadále akceptovatelná.
Deregulované nájemné. Pro sociální vyloučené se růst výše nájemného a dalších nákladů na
bydlení stává neúnosným a přispívá k jejich vyloučení z běžného trhu s bydlením. Návrat
k plošné regulaci nájemného nepřichází mimo jiné i z výše uvedených důvodů v úvahu.

1.2.2.7

Investiční nástroje v oblasti sociálního bydlení financované z EU

Integrovaný operační program (IOP), schválený na programové období 2007 - 2013 (realizace
probíhala do 31. 12. 2015), zajišťuje v rámci aktivity b) Regenerace bytových domů způsobilé výdaje
na moderní sociální bydlení při renovacích stávajících budov ve vlastnictví obce nebo neziskových
subjektů. Tato aktivita byla programována v rámci oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí
problémových sídlišť. Podmínkou čerpání z této oblasti bylo schválení Integrovaného plánu rozvoje
měst (dále jen IPRM) na deprivovaná území měst nad 20 tis. obyvatel. Z 62 měst způsobilých
pro předložení IPRM bylo v roce 2008 předloženo a schváleno 41 IPRM ze 41 měst.
Vzhledem k tomu, že realizace sociálního bydlení nebyla navázána na aktivitu Pilotní projekty, která
je zaměřena na sociálně vyloučené lokality, bylo možné sociální bydlení realizovat ve všech 41 zónách
se schváleným IPRM. Z celkového počtu využila této možnosti pouze 4 města (Brno, Olomouc,
Chrudim a Most). Jedním z důvodů poměrně nízkého zájmu bylo to, že řada problémových lokalit
nebyla v majetku předmětných obcí. Celkem se vyčerpalo 74,8 mil Kč (cca 1,2 % alokovaných
prostředků z ERDF na oblast intervence) a bylo renovováno 232 bytů. Podmínky programu striktně
stanovují, že nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou, která v důsledku nepříznivých
životních okolností nemá přístup k bydlení. Jedná se o skupiny osob zdravotně, příjmově nebo jinak
sociálně znevýhodněných. V renovovaných bytech je nájemné limitované MMR.
V současném Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) pro období 2014 – 2020 je
problematika bydlení řešena v rámci Specifického cíle 2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi. V rámci tohoto cíle je možné dobudovat infrastrukturu k poskytování
sociálních služeb a doprovodných programů na podporu sociálního začleňování. Podporována musí
být síť pro poskytování služeb terénního charakteru, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež,
azylového bydlení a zcela nově vytvořená kapacita sociálního bydlení v obcích.
S oblastí sociálního bydlení bude provázán i specifický cíl 2.5 - Snížení energetické náročnosti
v sektoru bydlení - je třeba snížit energetickou náročnost budov v sektoru bydlení na nákladově
optimální úroveň. Energeticky náročný provoz bytového fondu se promítá do vysokého zatížení
domácností výdaji na energie. Z celkových výdajů na bydlení připadá asi polovina právě na energie
a provoz. Snížení energetické náročnosti budov se tak kromě úspor ve spotřebě energií projeví
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i v nákladech domácností na bydlení. Nejrozsáhlejší je tento problém u již vybudovaného bytového
fondu.
Bližší podmínky k čerpání podpory budou určeny v rámci konkrétních výzev operačního programu,
jejichž tvorba bude zahájena až po schválení textové části IROP, na které práce dosud probíhají.

1.2.2.8

Sociální práce a sociální bydlení

Důležitým podpůrným nástrojem při zajišťování prevence ztráty bydlení a podpory při zajišťování
bydlení pro osoby, které jsou již mimo bydlení, je sociální práce. Sociální práce, jako jeden ze
základních nástrojů sociální politiky, by měla být i v kontextu řešení potřeb bydlení prostřednictvím
poskytování sociálního bydlení nástrojem nejdostupnějším, a to ve formě výkonu činností sociální
práce, kterou zajišťuje sociální pracovník obecního úřadu s rozšířenou působností, pověřeného
obecního úřadu a úřadů práce. Sociální práce může mít podobu případové práce, nebo je zaměřena
na koordinaci nástrojů pomoci a na prevenci nežádoucích sociálních jevů. Sociální práce by měla
vycházet z principů plánování při práci s jednotlivcem nebo skupinou osob (např. rodinou,
komunitou) v určitém čase a místě.
Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám,
s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.
Sociální práce se dále zaměřuje na tvorbu příznivých společenských podmínek, podporuje sociální
změnu, zasahuje tam, kde se lidé dostávají do konfliktu se svým sociálním prostředím. Pro sociální
práci jsou klíčové principy lidských práv a společenské spravedlnosti a solidarity.
Legislativní rámec sociální práce:








zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: § 92 - 95, § 96, § 109, § 110, § 111,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích: § 1 – 2, § 67,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích: § 2 a § 35 – obec vytváří podmínky pro rozvoj sociální péče
a naplňování potřeb svých občanů, především uspokojování potřeby bydlení…,
zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze: § 16…,
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí: § 4 – zajištění SPOD v kompetenci
MPSV, KÚ a obce,
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi: § 7, § 63 – 65 – ustanovení o zajištění
sociální práce v součinnosti s orgány pomoci v hmotné nouzi a zaměstnanci obcí,
zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a prováděcí vyhláška č. 332/2013 Sb.

Sociální práce v oblasti naplňování potřeb osob v bytové nouzi se zaměřuje na oblast prevence, tedy
na osoby, které bydlí, a na osoby, které se potýkají s problémy v této oblasti.
Níže je uváděn přehled adresných a komplexních nástrojů sociální práce související s problematikou
bydlení:


programy prevence ztráty bydlení (kombinace sociálního poradenství, oddlužení, pomoci
s jednání s pronajímateli a úřady, podpora při vyhledávání náhradního bydlení, příp.
ubytování, možnosti využití institutu náhradního příjemce atd.),
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sociální realitní agentury - zprostředkování bydlení pro cílovou skupinu v soukromém
nájemním bydlení (podpora v bydlení, aktivity prevence neplatičství a ztráty bydlení,
rozšiřování kompetencí k samostatnému bydlení apod.),
participativní metody využívající spoluúčasti klientů na rozhodování a realizaci aktivit typu
podpory institutu domovníka či klientských domovních samospráv, odlišené od komunitní
práce, která staví na cílech společně formulovaných obyvateli lokality, síťování, podpoře
akčních skupin atd.,
programy koordinované inter-organizační spolupráce a podpory v bydlení vysoce
zranitelných skupin, zejm. při depistáži (aktivní vyhledávání ohrožených osob a nabízení
spolupráce), stabilizaci, ucelené rehabilitaci a zmírňování rizik duševních onemocnění či
závislosti na návykových látkách,
účast sociálních pracovníků ORP a POÚ na zavádění a systematizaci administrace systému
sociálního bydlení v obci - vedení seznamu domácností v bytové nouzi a jeho aktualizace,
sledování indikátorů, výměna informací mezi jednotlivými aktéry, sledování volných kapacit
ubytovacích zařízení a bytů atd.,
zavádění case managementu a jiných forem koordinace v inter-organizační spolupráci
(sociální služby x SP obce, vč. příp. OSPOD x Úřad práce ČR aj.) v zájmu zajištění/udržení
bydlení atd.,
sociální šetření (vede k posouzení životní situace ohrožených osob, identifikaci rizik ztráty
bydlení či setrvávání v bytové nouzi, probíhá především na začátku spolupráce
před kontraktováním v rámci individuálního plánování),
individuální plánování (individuální řešení konkrétní situace klienta na základě „kontraktu“
s klientem, přináší transparentní výsledky práce a umožní prověřovat úroveň motivace
klienta sociální práce ke změně),
jedním z důsledků motivace klienta ke změně je zvyšování sociálních kompetencí vzhledem
k bydlení, dále pak podpora ekonomického a ekologického životního stylu (omezení plýtvání,
hospodárný životní styl)
síťování a multidisciplinární spolupráce (rozšiřuje sociálnímu pracovníkovi možnosti řešení
situace klienta a umožňuje přenést řešení bytové otázky do komunitního plánování obce),
případová konference (vychází z multidisciplinárního přístupu, sociální pracovník může
v kontextu řešení potřeb spojených s bydlením využít případovou konferenci v případech, kdy
identifikuje, že s ohroženými osobami pracuje – nebo je vhodné, aby pracovalo – více
institucí, odborníků, poskytovatelů služeb).

Jak je vidět z výše uvedeného výčtu, sociální práce je poradenstvím a provázením klientů
nepříznivými a složitými sociálními situacemi. Sociální práce a sociální pracovníci ale v žádném
případě nejsou schopni přímo zajistit sociální bydlení ve formě sociálních bytů a sociálních bytů
s podporou sociální práce pro lidi v bytové nouzi. Tyto pravomoci ve své agendě nemají. Poradenství
a provázení klientů nepříznivými a složitými sociálními situacemi se zaměřuje na sociální
poradenství, finanční poradenství, poradenství v oblasti zvládání bydlení (např. placení
nájemného, energií atd.) či dluhové poradenství. Jeho cílem je udržet tyto osoby ve stávajícím
bydlení, pokud to nadměrně nezatěžuje státní rozpočet v rámci dávkového systému určeného na
bydlení. Lidé, kteří se již pohybují mimo systém běžného tržního bydlení, vyžadují zvýšenou
pozornost z hlediska sociální práce v oblasti stabilizace sociální a bytové situace, zvláště pokud se
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jedná o rodiny s dětmi, a zajištění nového, náhradního bydlení pro lidi v situaci bez bydlení či osoby
v nevhodném bydlení. V současné době je lidem v situaci bytové nouze prostřednictvím obecních
úřadů i neziskových organizací poskytováno ubytování v azylových domech (s nedílnou komponentou
sociální práce), některé obce mají systém sociálního bydlení (většinou však není určen pro lidi
s hlubšími sociálními problémy). Vůbec nejčastěji jsou však těmto lidem poskytovány výhradně
činnosti sociální práce.
Sociální práce ovšem představuje službu a poradenství, ale nezajišťuje samotné bydlení pro lidi
v bytové nouzi. Organizace poskytující sociální práci lidem bez domova či lidem přímo ohroženým
ztrátou bydlení upozorňují na fakt, že jimi poskytované činnosti sociální práce v rámci tréninkového
bydlení často nejsou efektivní17. Výkon sociální práce je zpravidla finančně i časově velmi náročný,
lidé v tréninkovém bydlení či v azylových domech jsou připravování na bydlení na běžném trhu
s bydlením, chybí však následné byty, včetně sociálních, které by byly pro skupinu lidí v bytové nouzi
dostupné a lidé by se do nich mohli po tréninkovém bydlení či po pobytu v azylovém domě přemístit
a zahájit samostatný život s doprovodnou sociální prací poskytovanou dle potřeby dané domácnosti.
V tomto smyslu tedy dochází k neefektivitě sociální práce a de facto plýtvání veřejnými prostředky.
V momentě, kdy by však klient mohl přejít z tréninkového či azylového bydlení, protože má již
stabilizovanou sociální situaci, je schopný případně řešit vzniklé sociální problémy a má rozvinuté
kompetence k bydlení, nepřemisťuje se logicky do levnějšího sociálního bydlení s individuálně
naplánovanou podporou sociální práce, ale často pouze do dalšího azylového domu, tréninkového
bydlení či systémů prostupného bydlení18. Z údajů neziskových organizací poskytnutých
Ministerstvu práce a sociálních věcí a rovněž z jednání pracovních skupin ministerstva vyplývá, že
je velmi složité zajistit bydlení pro ohrožené cílové skupiny. Jedna z brněnských organizací
zabývajících se hledáním bydlení na volném realitním trhu pro své klienty měla v roce 2014 121
klientů. Na komerčním trhu s bydlením bylo úspěšných 28 klientů, z toho 15 mimo sociálně
vyloučenou lokalitu. V roce 2015 to bylo 115 klientů, 27 bylo úspěšných na komerčním trhu s byty a
14 jich našlo bydlení mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Jedním z hlavních důvodů je nedostatek
bytů, kam by mohli lidé z azylových domů či tréninkového bydlení mířit. V tomto smyslu je vznik
systému sociálního bydlení, který je založen na sociálních bytech, nezbytný. Ten zajistí, aby lidé
procházející azylovými domy, tréninkovým bydlením či systémy prostupného bydlení, směřovali do
bydlení, které nebude nadměrně zatěžovat státní rozpočet a prohlubovat již existující sociální
vyloučení a zvyšovat počet sociálně vyloučených lokalit v ČR.
Sociální práce v sociálním bydlení musí být adresná a zacílená na řešení konkrétních problémů
jednotlivců a domácností v bytové nouzi. Je určena především těm domácnostem, které řeší kromě
příjmových problémů i další sociální problémy, které brání v jejich úplné integraci do společnosti. Za
tyto problémy lze považovat např. zadlužení a exekuce, sociální vyloučení, vyloučení z ekonomického
života, nedostatky v péči o děti, psychiatrické diagnózy nebo násilí v rodině. Za specifický problém lze
označit také absenci kompetencí k bydlení či problémy v této oblasti. Tento typ problémů se dotýká
osob v extrémním sociálním vyloučením nebo lidi, kteří žili dlouhodobě na ulici. Kontakt sociálního
pracovníka s klientem bude mimo jiné důležitý i pro navázání vztahu k bytu a převzetí odpovědnosti
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Interní průzkum MPSV mezi neziskovými organizacemi, realizace 2016.
Kocman, D., Klepal (2014). Bydlení a sociální začleňování: kvalitativní analýza trajektorií prostupného bydlení. Praha: Úřad
vlády, Agentura pro sociální začleňování.
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za něj. Analýzy a zkušenosti z oblasti řešení problému bezdomovectví či sociálního bydlení ukazují, že
k řešení přispívá právě intenzivní a velmi osobně zaměřená sociální práce. Zpravidla platí, že potřeba
sociální práce se u většiny domácností snižuje, nicméně jsou i domácnosti, které ji potřebují trvale.19
Výsledky přístupu Housing First, kdy jsou byty přidělovány lidem s mnoha velmi složitě řešitelnými
problémy (např. aktivním uživatelům drog), ukazují, že klienti jsou schopni si bydlení s podporou
udržet v běžném stavu. Postup v případě ničení výbavy bytu může být ošetřen ve smlouvě o
sociálním nájmu bytu, kterou bude obec či SFRB uzavírat s nájemníkem. Zkušenosti ze Skotska, kde
funguje vlemi rozsáhlý systém sociálního bydlení založený na bydlení v bytech a posuzování
závažnosti bytové nouze bez složky zásluhovosti, ukazuje, že v systému není schopno setrvat pouze
minimum domácností.20 Výzkumy z České republiky ukazují, že ničení bytů souvisí do velké míry
s frustrací, která je spojena s blížícím se vystěhováním z bytu v kombinaci s vysokým předlužením.
V takových situacích zároveň často dochází k nadhodnocování počtu lidí, kteří se chovají obdobným
způsobem. V rámci situační analýzy Agentury pro sociální bydlení na Žluticku výzkumníci zjistili, že
v dané oblasti je několik osob, které se chovají obdobným způsobem a migrují z místa na místo,
v krátkých časových intervalech. Aktéři sociálního začleňování počet těchto lidí z důvodu závažnosti
problémů i rychlé migrace přeceňovali21.
Klientům sociálního bydlení s podporou sociální práce bude sociálním pracovníkem poskytována
intenzivní a individuální podpora. Tím by mělo být zabráněno ničení bytů či jeho vybavení, k němuž
dnes v některých případech dochází.
1.2.2.9

Vymezení působnosti jednotlivých aktérů v sociálním bydlení (stát, kraje, města a
obce, poskytovatelé sociálního bydlení atp.)

Zákon o sociálním bydlení jasně vymezuje povinnosti a kompetence jednotlivých aktérů sociálního
bydlení, tedy státu, krajů, měst a obcí a dalších subjektů při poskytování sociálního bydlení.
V budoucnu tak nebude docházet k obcházení odpovědností jednotlivých aktérů sociálního bydlení
a rovněž jim zákon pro plnění těchto povinností nabídne finanční prostředky a metodickou podporu,
která v současné době chybí nebo je distribuována necíleně a neefektivně s ohledem na rozvoj
bytového fondu a území. Města a obce se stávají jedněmi z hlavních poskytovatelů sociálního bydlení
a rovněž jeho správci. Zákon posiluje jejich postavení při rozhodování i podobě a umístění
sociálního bydlení na jejich území. Rovněž definuje i další možné poskytovatele sociálního bydlení,
s kterými mohou obce spolupracovat, a vymezuje jejich roli. Sociální bydlení bude rovněž zajišťovat
stát prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení.

1.2.3 Stanovení finančních mechanismů pro rozvoj sociálního bydlení v České republice
Zákon o sociálním bydlení přináší garantované finanční mechanismy pro realizaci a rozvoj systému
sociálního bydlení v České republice. Stát prostřednictvím zákona o sociálním bydlení poskytne
finanční prostředky nejen v podobě sociálních dávek na bydlení, ale rovněž posílí:
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Např. Beyond Housing: New Approaches in Community Services Are an Opportunity for Social Workers, The New Social Worker (2011),
Busch-Geertsema, V. (2013). Housing First Europe. Final Report. Belgium, Brussels, atp.
20
Robert Aldridge, Homeless Action Scotland (Velká Británie), konference k tématu sociálního bydlení, která se konala v Praze 27. 5. 2014.
Expert uvedl, že v Glasgow se to týká pouze několika desítek jednotlivců.
21
Hurrle, J., Kučera, T., Trlifajová, L. (2016). Situační analýza – Žlutice. Praha: Agentura pro sociální začleňování.
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sociální práci – dojde k navýšení finančních prostředků na výkon sociální práce v rámci
sociálního bydlení (dotace),
metodickou podporu obcím v oblasti sociálního bydlení (činnost Ministerstva práce
a sociálních věcí),
provozní a investiční prostředky na sociální byty.

Zákon o sociálním bydlení navrhuje, aby výdaje na investice a provoz sociálních bytů a na výkon
sociální práce byly mandatorními výdaji státu ve prospěch obecních úřadů, které tento systém budou
zajišťovat. Rovněž dojde k posílení těchto navrhovaných výdajů prostředky z evropských fondů,
především z programu OP Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu.

1.2.4 Sjednotit a zjednodušit dávkovou úpravu bydlení v České republice
Sociální dávky poskytované do oblasti bydlení jsou nastaveny tak, že jejich příjemcům pomáhají
uhradit část nákladů na bydlení a v odůvodněných případech, kdy osoby bydlí v přiměřeném
standardním bydlení (bytech), mohou, jsou-li tyto dávky kombinovány, pomoci uhradit i celé
skutečné náklady. Východiskem dávkových systémů přitom je, aby si osoby mohly přiměřené
standardní bydlení zaplatit a nepřišly o něj pouze z důvodů finanční nedostatečnosti, neboť ztráta
přiměřeného standardního bydlení představuje významné riziko bytové nouze a sociálního vyloučení.
Tato úprava, která je v souladu s konceptem sociálního bydlení, tj. že bydlet se má v prostorech
k tomu určených (v bytech), platí od počátku 90. let minulého století. Sociální dávky jako přímá
podpora bydlících osob (poptávky) tak po tuto dobu představovaly a představují jeden z mála
funkčních nástrojů pro udržení osob v situaci, kdy v České republice chybí komplexní a rozvinutý
systém sociálního bydlení.
Pro plnohodnotnou účinnost podpory na straně poptávky je však zároveň nutné, aby vůči této
poptávce existovala dostatečná nabídka vhodných bytů. Řešení otázek bytové nouze pouze
za pomoci systému sociálních dávek je ve své podstatě pasivní a ne zcela účinné. To dokládá i několik
let trvající trend rozmachu tzv. podstandardního bydlení (tedy bydlení mimo byty či bydlení
v hygienicky a technicky nevyhovujících prostorách), reprezentovaného ubytovnami a nebytovými
prostory. Tento trend se dotýká i příjemců dávek ve standardním bydlení, kteří bydlí v bytech ve
špatném technickém nebo hygienickém stavu, nebo se jejich byty nachází v segregovaných lokalitách,
ve kterých je pro ně těžké se ze závislosti na sociálních dávkách vymanit a prohlubuje se tak jejich
sociální vyloučení. Výplata doplatku na bydlení a příspěvku na bydlení do těchto forem bydlení
a lokalit sice příjemcům zajišťuje bydlení, čímž je chrání před absolutním bezdomovectvím, zároveň
ale legitimizuje stav, kdy příjemci dávek zůstávají v prostorách nevhodných pro dlouhodobé bydlení.
Konkrétní opatření proti nevyhovujícímu a nekvalitnímu bydlení byla v nedávné minulosti provedena
pouze v rámci problematiky sociálních dávek. Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím
zákona č. 252/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, od 1. 1. 2015 stanovilo stavebně technické a hygienické podmínky pro přiznání
doplatku na bydlení do podstandardních forem bydlení a zároveň do těchto forem bydlení omezilo
maximální výši poskytovaného doplatku na bydlení. Dále Ministerstvo práce a sociálních věcí
připravilo návrh změny zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, který ruší problematickou kompetenci „souhlasu obcí“, kdy v rámci samostatné působnosti
zasahovaly do rozhodnutí o individuálním právu jednotlivce na hmotné zabezpečení a stanoví rámec
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posouzení případu hodného zvláštního zřetele pro přiznání doplatku na bydlení do podstandardních
forem bydlení. Návrh byl 8. března 2017 schválen Senátem a čeká na podpis prezidenta.
Ukazuje se, že integraci osob v nevyhovujícím a nekvalitním bydlení nelze úspěšně řešit pouze
sociálními dávkami, které jsou nákladné a zaručují, za současných nedostatečných podmínek, jen
nízkou úspěšnost osob pobírajících sociální dávky v získávání vhodných bytů (tržních i obecních).
Koncentrace chudých domácností v okrajových lokalitách na ubytovnách nebo v ne/bytových
domech pak způsobuje velké problémy na lokální úrovni zejména místním samosprávám, které se
potýkají s konflikty na úrovni sousedského soužití. Větší koncentrace těchto excesů může narušit
sociální smír a eskalovat do pouličních nepokojů, jak se již v posledních letech v některých lokalitách
(např. Litvínov, Rumburk, České Budějovice) stalo. Z výše uvedeného je patrné, že stát a samosprávy
musí začít klást důraz na podporu nabídky a vybalancovat proces integrace v podobě vyplácení
sociálních dávek zajištěním dostatečných kapacit vhodného bydlení a zároveň s lidmi v bytové nouzi
v rámci sociální práce intenzivně pracovat. Jen tak bude možné vymanit nízkopříjmové domácnosti
z nevhodného bydlení a zamezit neefektivnímu vyplácení sociálních dávek na bydlení, které
v konečném důsledku vedou k prohlubování sociálního vyloučení skupin obyvatel.
V současné době je poukazováno na neúčelnost a nízkou adresnost příspěvku na bydlení. Příspěvek
na bydlení je na rozdíl od doplatku na bydlení dávkou obecnou, která má jednoduchým a co nejméně
administrativně zatěžujícím způsobem podpořit osoby a rodiny, které mají nedostatečné finanční
zdroje na krytí nákladů na udržení jejich stávajícího bydlení. Tento princip ale neumožňuje
dostatečně reflektovat reálnou situaci osob a rodin, které o příspěvek na bydlení žádají. V praxi se
tak stává, že je pobírán osobami a rodinami, jejichž sociální a majetková situace neodpovídá
nutnosti pobírat sociální dávku.
Z praxe jsou známy případy, kdy příspěvek na bydlení pobírají i osoby a rodiny disponující několika
nemovitostmi, které si v krajním případě pronajímají mezi sebou, na což taktéž čerpají příspěvek
na bydlení. Dále dochází k účelovému odhlašování trvalého pobytu z bytu (podmínka pro určení
okruhu společně posuzovaných osob), zejména pracujících členů domácnosti, za účelem získání
nároku na příspěvek na bydlení pro zbývající nepracující členy domácnosti. Zároveň při splnění
podmínek nároku je poskytován příspěvek na bydlení i do zdevastovaných, vybydlených a hygienicky
závadných bytů.
Neúměrné zatížení sociálních dávek s nedostatečnou podporou návazných opatření integrace
v posledních letech dokládají i statistiky. Počet příjemců obou dávek na bydlení a výdajů na ně
postupně rok od roku narůstá, zejména pak u doplatku na bydlení je tento nárůst v poměru let 2011,
2012, 2013 a 2014 značný. Vývoj průměrného počtu příjemců s nárokem na doplatek na bydlení
v roce 2011 byl 26,5 tis. příjemců, v roce 2012 narostl na 41,5 tis. příjemců, v roce 2013 na 65,1 tis.
příjemců a v roce 2014 na 70,2 tis. příjemců. Obdobně vzrostly i celkové náklady na tuto dávku v roce 2011 činily 850 mil. Kč, v roce 2012 se zvýšily na 1 673 mil. Kč, v roce 2013 na 2 814 mil Kč
a v roce 2014 na 3 249 mil. Zastavení nárůstu doplatku na bydlení můžeme na základě dat
pozorovat až v roce 2015, tedy po účinnosti novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, která
stanovila pravidla pro přiznávání doplatku na bydlení do podstandardních forem bydlení a omezila
maximální náklady, které lze do těchto forem bydlení poskytnout (počet příjemců doplatku na
bydlení narostl v roce 2015 pouze nepatrně na 70,7 tis a celkové náklady na tuto dávku se dokonce
snížily na částku 3 126 mil).
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Nárůst je markantní i u příspěvku na bydlení, kde průměrný počet příjemců byl v roce 2011 142,6 tis.
příjemců, v roce 2012 narostl na 164,5 tis. příjemců, v roce 2013 na 195,9 tis. příjemců a v roce 2014
na 221,5 tis. příjemců. Vzrostly i celkové náklady na tuto dávku - v roce 2011 činily 4 641 mil. Kč,
v roce 2012 se zvýšily na 5 733 mil. Kč, v roce 2013 na 7 403 mil Kč a v roce 2014 na 8 844 mil. Na
rozdíl od doplatku na bydlení ale nárůst příspěvku na bydlení pokračuje i v roce 2015 - počet příjemců
příspěvku na bydlení narostl na 224,4 tis. a celkové náklady na tuto dávku se zvýšily na částku 9 186
mil.
Tabulka 2 – Vývoj nákladů na sociální dávky poskytované do oblasti bydlení (v mil. Kč/rok)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Příspěvek na bydlení

1 619

2 280

3 521

4 641

5 733

7 403

8 844

9 186

Doplatek na bydlení

473

512

686

850

1 673

2 814

3 249

3 136

Tabulka 3 – Vývoj průměrného počtu příjemců sociálních dávek poskytovaných do oblasti bydlení

2008

2009

Příspěvek na bydlení

86 482

97 891

Doplatek na bydlení

20 258

19 885

2010

2011

122 726 142 626
23 396

26 527

2012

2013

164 505 195 974
41 479

65 138

2014

2015

221 496

224 384

70 176

70 673

Důvodů tohoto nárůstu je mnoho, patří mezi ně např. dopady ekonomické krize a zvýšení
nezaměstnanosti, růst nákladů na bydlení včetně nákladů na energie a služeb souvisejících
s bydlením, možnost poskytování doplatku na bydlení do nevyhovujícího bydlení a s tím spojená
přílišná administrativní zátěž v rámci vyhodnocování nároku a výše doplatku na bydlení, naopak příliš
obecné podmínky a nedostatečná reflexe sociální a majetkové situace osob a rodin pro získání
nároku na příspěvek na bydlení, nedostatek vhodných bytů s přiměřenými náklady na bydlení
a omezená podpora osob v bytové nouzi při integraci do přiměřeného standardního bydlení.
Návrh je proto předkládán s cílem upravit dávkovou podporu bydlení v souvislosti s připravovaným
systémem sociálního bydlení a zároveň reflektovat současné poznatky z praxe ohledně adresnosti
a efektivnosti dávek na bydlení. Jelikož je dlouhodobě patrná společenská poptávka po co možná
největším zpřehlednění systému dávek na bydlení, navrhuje se zavést pouze jednu dávku na
bydlení – příspěvek na bydlení, který bude reflektovat principy obou současných dávek na bydlení
tak, aby v situaci postupně se rozvíjejícího systému sociálního bydlení mohl dostatečně pokrýt
potřeby všech rizikových skupin občanů. Příspěvek na bydlení by tak měl být provázán
s jednotlivými opatřeními systému sociálního bydlení a měl by být poskytován jen osobám, které
jsou skutečně potřebné, jak ve smyslu nízkých příjmů, tak ve vztahu k nedostatečnosti majetku.
Zároveň by měl být poskytován pouze v přiměřené výši do prostor vhodných pro bydlení (bytů,
pobytových sociálních služeb).
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1.2.4.1

Zlepšení situace v oblasti sociálních problémů občanů v bydlení a prevence ztráty
bydlení

Mezi skupiny domácností ohrožených sociálním vyloučením v oblasti bydlení a ztrátou bydlení
patří zejména lidé na začátku a po skončení své profesní kariéry, samoživitelky a samoživitelé
(v 90 % se jedná o ženy)22, lidé znevýhodnění na trhu bydlení z důvodu své národnosti, rasy či
náboženství, mladiství a mladí, kteří opouštějí ústavní výchovu nebo pěstounskou péči, osoby
odcházející z vězení, senioři, osoby se zdravotním postižením, lidé bez domova, nízko-příjmové
domácnosti a další. Sociálním vyloučením jsou ohroženi také cizinci či lidé s mezinárodní ochranou.
Jedním z hlavních problémů v oblasti bydlení je vysoké zatížení některých domácností výdaji na
bydlení. Výdaje na bydlení nejvíce zatěžují domácnosti s nízkými příjmy; ohrožené jsou zejména
domácnosti s jedním příjmem (neúplné rodiny, rodiny s nezaměstnanými členy) a domácnosti
jednotlivců, zejména seniorů. Nejvyšší zátěž vykazují domácnosti, které žijí ve velkých městech,
s vyšší úrovní nájmů, a domácnosti žijící v pod/nájmu. Do vysokého zatížení domácností výdaji na
bydlení se promítá energeticky náročný provoz bytového fondu. Z celkových výdajů na bydlení
připadá asi polovina právě na energie a provoz. Vysoká energetická náročnost bydlení je problém
zejména u staršího bytového fondu.
Nárůst počtu ekonomicky neaktivních osob v seniorské kategorii bude v budoucnu pravděpodobně
znamenat – pokud nedojde k zásadnímu snížení diskriminace z důvodu věku na trhu práce, poklesu
nákladů na bydlení či nárůstu ve výši důchodů – i nárůst počtu osob, které vynakládají na bydlení
podstatnou část svých příjmů a tedy i osob ohrožených ztrátou bydlení. Součástí procesu
demografického stárnutí je rovněž téma chudoby. Makroekonomickými a sociálními procesy,
sociální exkluzí jsou zvláště zranitelní senioři – hlavně ti, kteří žijí sami, vdovy, méně vzdělaní,
nejstarší a chudí. Často nedisponují dostatečnými zdroji, které by mohli mobilizovat a případně
kombinovat k udržení přijatelné životní úrovně a střechy nad hlavou. Bydlení přitom nabývá ve stáří
mimořádné důležitosti23.
Se zvyšující se intenzitou úmrtnosti ve vyšším věku se jako důsledek ztráty partnera zvyšuje počet
domácností jednotlivců a klesá podíl osob žijících v páru. S věkem přibývá seniorů využívajících
možnost bydlení spolu s jinou domácností nebo bydlení institucionálního24. Rodiny seniorů, zvláště
pak osamělých seniorů, jsou skupinou, která je zásadně ovlivněna intenzivním ekonomickým
zatížením náklady na bydlení. Z částky, která zbude po odečtení výdajů na bydlení, mohou někteří
z nich stěží uhradit ostatní elementární životní potřeby. Osaměle žijící seniorky mají navíc často
nižší důchody. Z toho vyplývá, že si nemohou zachovat nebo dosáhnout na “přiměřený způsob
bydlení”.

22

23

Dubská, D. (2015). „Sama s dětmi.“ In Statistika a my. Praha: Český statistický úřad.

Sýkorová, D., Nytra, G., Tichá, I. (2014). Bydlení v kontextu chudoby a stáří. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě:
Fakulta sociálních studií.
24
Sýkorová, D., Nytra, G., Tichá, I. (2014). Bydlení v kontextu chudoby a stáří (str. 11). Ostrava: Ostravská univerzita
v Ostravě: Fakulta sociálních studií.
Domácnosti seniorů. 2013. Praha: ČSÚ.
Dostupné na http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/c/6B004993AF/$File/1804130523_24.pdf.
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Tabulka 4 – Počet dospělých osob a dětí v domácnostech ohrožených ztrátou bydlení – náklady na bydlení vyšší než 40 %
25
26
disponibilních příjmů a reziduální příjmy do 1,6 násobku životního minima (četnosti):

Počet dětí

Počet dospělých v domácnosti

Počet dětí

v domácnosti
1

2

3

4

celkem

0

183 639

5 5457

10 100

1 225

250 421

0

1

25 576

2 9817

5 838

0

61 231

61 231

2

7 885

15 555

3 373

1 935

28 748

57 496

3

3 036

2 065

0

0

5 101

15 303

4

933

2 462

618

1 207

5 220

20 880

5

0

1 180

528

0

1 708

8 540

7

454

0

0

0

454

3 178

celkem

221 523

106 536

20 457

4367

352 883

166 628

počet dospělých

221 523

213 072

61 371

17 468

513 434

680 062

Další skupinou, která může pociťovat problémy v oblasti bydlení, jsou rodiny s dětmi. Ty
zaznamenávají vyšší náklady v oblasti bydlení především v době ekonomické neaktivity jednoho
z rodičů související s mateřskou a rodičovskou dovolenou. Vyšší náklady na bydlení však mohou do
rodinných rozpočtů intenzivněji zasáhnout i po skončení tohoto období. Především se tento stav
může projevit ve snížených možnostech rodičů investovat do volnočasových a rozvojových aktivit pro
děti, v případech extrémnějšího sociálního vyloučení a chudoby i do školního stravování a dalších
životních potřeb.
Samostatnou skupinu pak tvoří lidé či domácnosti, u kterých dojde k dočasnému či trvalému
výpadku finančních prostředků z důvodů nemoci, narození dítěte, ztráty zaměstnání,
nezvladatelných dluhů (dluhová spirála neumožňuje řadě lidí systematicky hradit běžné osobní či
rodinné výdaje), odchodu do starobního nebo invalidního důchodu apod.
Další skupinu osob představují oběti trestných činů, konkrétně pak domácího násilí. Rychlým
poskytnutím bydlení pro oběti domácího násilí dojde k významné ochraně těchto osob, potažmo

25

Příjem po uhrazení nákladů na bydlení.
Šimíková, J., Vyhlídal, J. (2015). Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu
sociálního bydlení (na základě analýzy dat EU-SILC 2013 a databáze příjemců dávek hmotné nouze 2014). Praha: VÚPSV.
26
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dojde k poklesu násilných trestných činů a traumatizace dětí, které jsou mnohdy svědky, ale i oběťmi
domácího násilí.
Existuje i skupina domácností, které jsou na trhu bydlení znevýhodněny, protože jsou pronajímateli
vnímány jako velké riziko – např. lidé bez přístřeší, lidé žijící v azylových a krizových formách
bydlení, domácnosti žijící v sociálně vyloučených lokalitách, některé domácnosti národnostních
menšin a imigrantů.
Na území České republiky odhadují obce s rozšířenou působností/správní obvody téměř 119 tis. osob
ohrožených ztrátou bydlení27, které by potřebovaly okamžitou pomoc. Nejvyšší počet osob byl
odhadnut v Moravskoslezském (cca 28 tis.) a dále Ústeckém kraji (cca 14 tis.). Naopak nejnižší počty
ohrožených osob byly odhadnuty v obcích Královéhradeckého kraje (2 tis.). V České republice bylo
celkem odhadnuto 11,8 ohrožených osob na 1 000 obyvatel k 1. 1. 2014. Výrazně nadprůměrný
počet osob byl zaznamenán v Karlovarském kraji, a to 32,5 ohrožených osob na 1 000 obyvatel. Mezi
kraje, na jejichž území byl odhadnut významně nadprůměrný počet ohrožených osob na 1 000
obyvatel, patří Ústecký (23,6), Moravskoslezský (23,2) a Liberecký kraj (21,5). V Královéhradeckém
kraji bylo odhadnuto pouze 3,7 ohrožených osob na 1 000 obyvatel. Mezi kraje s nejnižším počtem
ohrožených můžeme zařadit Jihomoravský (5,0), Zlínský (5,6) a Středočeský kraj (5,8).

27

(2015). Vyhodnocení průzkumu řešení bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností. Průzkum pro Ministerstvo práce a
sociálních věcí, Praha.
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Tabulka 5 – Odhad počtu osob ohrožených ztrátou bydlení dle obcí s rozšířenou působností

Území

28

Počet osob ohrožených ztrátou

Počet osob ohrožených ztrátou bydlení na

bydlení

1 000 obyvatel

Hlavní město Praha

10 604

8,5

Středočeský kraj

7 431

5,8

Jihočeský kraj

7 436

12,5

Plzeňský kraj

4 501

7,8

Karlovarský kraj

8 250

32,5

Ústecký kraj

14 141

23,6

Liberecký kraj

9 441

21,5

Královéhradecký kraj

2 021

3,7

Pardubický kraj

5 360

10,8

Kraj Vysočina

4 102

8,4

Jihomoravský kraj

5 869

5,0

Olomoucký kraj

8 203

14,8

Zlínský kraj

3 268

5,6

Moravskoslezský kraj

27 937

23,2

Česká republika

118 564

11,8

Výše uvedené problémy jsou opakujícího se rázu a vyžadují tedy celostní řešení. Sociální dávky na
bydlení sice mohou pomoci řešit v individuálních případech problém finanční dostupnosti bydlení,
nemohou jej však samy vyřešit a nemohou vyřešit problém znevýhodnění. Dalším problémovým
faktorem je, že dochází k zvyšování výdajů na dávky na bydlení – především pak v oblasti příspěvku
na bydlení.

28

(2015). Vyhodnocení průzkumu řešení bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností. Průzkum pro Ministerstvo práce a
sociálních věcí. Praha.
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Tabulka 6 – Výdaje v oblasti státní sociální podpory a dávek v hmotné nouzi v oblasti bydlení

Dávky na bydlení

Průměrný měsíční počet
vyplacených dávek (v tis.)
Výdaje (v mil. Kč)

Příspěvek na bydlení

29

Doplatek na bydlení

2013

2014

2015

2013

2014

2015

194

220

225

65

73

71

7 403

8 844

9 186

2 814

3 249

3 134

Trajektorie bytové nouze a bezdomovectví a typy bytové nouze
Návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení se zaměřuje na dva typy cílové skupiny.
Tyto dvě skupiny se však z části překrývají. Část osob bez bydlení – tedy lidí v ubytovnch, azylových
domech, spadá i do kategorie lidí, kteří vynakládají více jak 40 % svých příjmů na bydleí a nezbývá jim
více jak 1,6 násobek životního minima. Ve statistikách ani jiných dodatečných analýzách to není
možné oddělit. Bezdomovectví je extrémní formou sociálního vyloučení. A jednou z forem bytové
nouze, na kterou reaguje návrh předkládaného zákona. Koncepce prevence a řešení problematiky
bezdomovectví v České republice do roku 2020 vychází z premisy, že bezdomovectví je komplexní
proces multifaktoriální povahy – často je způsobeno více faktory a příčinami, které vyžadují zaměření
se na situaci člověka bez domova v celé její šíři. Nelze konstovat, že bezdomovectví je především
volbou životního stylu, i když u části lidí bez domova, to platit může. Dosavadní poznatky ukazují, že
mezi rizikové faktory pro vznik bezdomovectví na straně osob patří dluhy, nezaplacené nájemné nebo
hypotéky, rodinné konflikty a rozvraty rodin, propuštění z institucionální péče (dětský domov, vězení,
psychiatrická léčebna, nemocnice), nízký sociální status, obecně nízké sociální kompetence a
nedostatek sociálně podpůrných sítí, problémy s duševním zdravím, sexuální a psychické zneužívání v
dětství, zneužívání drog a alkoholu, delikventní chování či zkušenost s vězením. Mezi nejvýznamnější
strukturální faktory patří vývoj na trhu práce a trhu s byty, politika v oblasti sociálních dávek a
síťování sociálních služeb, nedostatky ve vzdělávací soustavě, rostoucí míra chudoby, nedostatky ve
vytváření rovných příležitostí, regionální rozdíly nebo změny v oblasti rodinného života. Při prevenci a
řešení bezdomovectví je zapotřebí vycházet z individuálního přístupu, v žádném případě nelze
paušalizovat ať už při hledání příčin problematické situace, nebo při nalézání způsobů jejího řešení.
Mezi skupiny domácností ohrožených sociálním vyloučením v oblasti bydlení patří nízkopříjmové
domácnosti a osaměle žijící jedinci zejména ze skupiny seniorů, osob se zdravotním postižením a
bezdomovci. Existují také skupiny, které jsou z běžného trhu s byty vyloučeny, protože jsou
pronajímateli vnímány jako riziko (jedná se např. o bezdomovce, osoby žijící v azylových domech a
krizových formách bydlení, domácnosti žijící ve vyloučených lokalitách, vícedětné domácnosti, ale
také příslušníci menšin a migranti). Trh s bydlením v současnosti nedokáže reagovat na potřeby výše
zmíněných skupin osob.

29

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, červenec 2015
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Některé výzkumy ukazují na to, že mezi skupinou skrytých bezdomovců přibylo mladých lidí do 25 let,
osob se zdravotním postižením a žen, i celých rodin s dětmi. Nepříznivá situace spojená s bydlením se
negativně projevuje zejména ve výchově dětí, které střídají pobyty v azylových domech a sociálních
ubytovnách. Absence dostupného stabilního bydlení je tak příčinou řady negativních sociálních jevů.
Dle dat z výzkumu Naděje o. s. provedeného mezi lety 2002 – 200430 třem z deseti klientů sdružení
nebylo ani 30 let. V ČR je bezdomovectvím mezi mladými lidmi ohrožena nejvíce skupina mladých
osob opouštějících institucionální péči. Ačkoliv není k dispozici přesná evidence, mládež a mladí
dospělí tvoří odhadem méně než 15 % bezdomovců. Nejčastěji se jedná o mladé muže s žádnou či
nízkou kvalifikací, bez rodinného zázemí, s užíváním drog v anamnéze a nízkými sociálními
dovednostmi 31. Téměř polovina bezdomovců byla svobodná, dalších 35 % osob je rozvedených. Přes
57 % bezdomovců nemělo žádné děti. Existující výzkumy potvrzují předpoklady o zhoršeném
zdravotním stavu oproti bydlící populaci. Mezi bezdomovci zjišťujeme vyšší výskyt chronických
onemocnění, vyšší prevalenci infekčních chorob i častější problémy s duševním zdravím.32
Ačkoliv se data o rozsahu a míře bytové nouze mezi mladými dospělými opouštějícími ústavní zařízení
sbírají pouze nárazově, indikativní informace o potřebách cílové skupiny nabízí do určité míry
výsledky průzkumu agentury Ipsos z roku 2015, podle kterých celých 93% mladých dospělých uvedlo,
že po opuštění dětského domova potřebovalo bydlení.33 Téměř polovina klientů (45%) dětských
domovů, která se v čase průzkumu agentury Ipsos připravovala na odchod ze zařízení, tvrdila, že
netuší, kde bude po opuštění zařízení bydlet. Podle Pazlarové a Matouška mladým opouštějícím
instituce relativně často zajištuje bydlení nezisková organizace (38 %).34 Možnosti bydlení mladých
dospělých jsou ale často determinované možnostmi v rámci jejich vztahových sítí, dostupností služeb
NNO a mírou informovanosti. Samotný proces bydlení je nadto provázen vysokou mírou nestability,
kterou ovlivňuje nízká finanční gramotnost, nízký věk v době opuštění instituce, negativní vliv
institucionalizace a absence podpory po odchodu.35 „V současnosti není pro mladé lidi opouštějící
zařízení institucionální výchovy v České republice vytvořen komplexní systém, finančně podporovaný
a odborně garantovaný státem, který by překlenoval podporu a péči v zařízení a zároveň poskytoval
oporu v samostatném životě po jeho opuštění,“ uvádí Běhounková.36
Podle zahraničních výzkumů, děti/mladí opouštějící náhradní rodinnou péči čelí oproti svým
vrstevníkům z ústavních zařízení nižší míře ohrožení na trhu s bydlením. Stejně jako jim ale vlivem
temporální povahy institutu náhradní péče, vztahům s biologickou rodinou (či jejich úplné absenci),
vlivům ranné institucionalizace a absenci systému následné péče hrozí bytová nouze. Podle Pazlarové
a Matouška pouze desetina dětí žijících u pěstounů plánovala u nich zůstat po 18 roce života.37

30

PRUDKÝ, Libor a Michaela ŠMÍDOVÁ. Kudy ke dnu: analýza charakteristik klientů Naděje, o.s., středisko Praha, Bolzanova. Vyd. 1. Praha:
Socioklub, 135 s. Sešity pro sociální politiku. ISBN 978-808-6140-681.
31
Disdarevič S. M., Šloufová R. National Report on Youth Homelessness and Youth at Risk of Homelessness in the Czech Republic. Praha:
FHS UK, 2009.
32
Barták, M. Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty. II. vyd. Kostelec nad Černými lesy: IZPE, 2005.
33
Str. 17 http://2017.mimodomov.cz/data/File/Pruzkum_Integrace-deti-z-detskych-domovu-do-spolecnosti.pdf
34
https://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/2436105a-9b56-467e-a103-b4c05e9aaec4/Peer-Research-CzechRepublicCZ.pdf?ext=.pdf
35
https://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/2436105a-9b56-467e-a103-b4c05e9aaec4/Peer-Research-CzechRepublicCZ.pdf?ext=.pdf
36
Str. 166 http://www.nuv.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/Fenomen_odchodu.pdf
37
Str. 11 https://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/2436105a-9b56-467e-a103-b4c05e9aaec4/Peer-Research-CzechRepublicCZ.pdf?ext=.pdf
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Přitom již osamostatnění „mladí lidé se nejčastěji vidí jako připraveni na odchod z péče ve 20 letech
(33 %). Ke skutečnému odchodu však obvykle dojde o dva roky dříve.“
Největší etnická menšina žijící na našem území, Romové, se mezi zjevnými lidmi bez domova
vyskytuje méně často, než by odpovídalo demografickému poměru. Ve Zprávě o stavu romské
menšiny v ČR za rok 2011 i v dalších pramenech se však hovoří o rozmáhajícím se segmentu
nestandardního bydlení nízké kvality za vysokou cenu (ubytovny). Sestěhováním obyvatel do těchto
míst, a to nejen Romů, vznikají sociálně vyloučené lokality produkující další negativní jevy s tím
spojené (lichva a další majetková trestná činnost, vliv na bezpečnost uvnitř i v okolí lokality,
mezigenerační přenos chudoby). V ČR podle dostupných informací existovalo v roce 2016 cca 600
sociálně vyloučených lokalit a jejich počet nadále roste.
Dostupná data ukazují též na existující problém bezdomovectví LGBT mládeže. Jako primární důvod
pro bezdomovectví příslušníků této skupiny, který s sebou nese další přidaná rizika, jako například
rizika spojená s drogovou závislostí a sexuální zneužívání mladistvých osob, které se ocitají bez
domova, byly rozeznány závažné rodinné konflikty. Celých 94% subjektů38, které se účastnily
průzkumu občanského sdružení PROUD provedeného v lednu 2013, mělo zkušenosti s LGBT
bezdomovci. Dále 38% subjektů identifikovalo souvislost mezi sexuální orientací klientů a jejich
bezdomovectvím. Podrobné informace o vztahu bezdomovectví a sexuální orientace v ČR dosud
neexistují.39
Studie s názvem „Zpátky ze dna: Zaostřeno na ženy“ z roku 2013 odhalila, že ženy ohrožené akutní
chudobou a nouzí svůj propad do života na ulici oddalují, i za cenu setrvávání v násilných a jinak
nevyhovujících vztazích, přespáváním u známých či vytvářením účelových krátkodobých vztahů.
Důvodem skrývání své situace pak může být stigmatizace a větší míra společenské kritičnosti spojená
s genderově stereotypním pohledem na ženu, která (zejména ve spojení s mateřskou rolí) tzv.
„selhala“. Ze studie také vyplynulo, že ženy bez domova často pociťují obavy z navštěvování center
pomoci lidem bez domova z důvodu pocitu ohrožení ze strany mužů a jejich početní převahy.
Klíčovým tématem ženského bezdomovectví je právě dostupnost trvalého, bezpečného a finančně
sociálního bydlení, které mj. umožní ženám uplatnit se na trhu práce, kde jsou již tak oproti mužům
častěji diskriminovány.
Problematika seniorů v souvislosti s ohrožením bytovou nouzí nebyla doposud ve veřejných
politikách akcentována, přestože se jedná o skupinu populace, kde je riziko bytové nouze přítomno
latentně.
V roce 2011 bylo v České republice 1 069 505 domácností seniorů, ve kterých žilo celkem
1 762 993 osob. Nejvyšší podíl domácností seniorů byl podle očekávání zjištěn mezi domácnostmi
prarodičů s vnoučaty. Dále ze SLDB 2011 vyplývá, že lidé 70 a víceletí obývají byty v menší míře
než ostatní senioři: 95,0 - 95,1 % jich bydlí v bytech, zatímco u lidí ve věku 55-70 let činí tento podíl
97-97,7%. Nejstarší obyvatelstvo (70 a více let), pokud bydlí jinde než v bytě, využívá převážně
ubytovacích zařízení, tj. zejména rezidenční sociální služby – domovy pro seniory (těch bylo 507
v roce 2013) a domovy se zvláštním režimem (244 v roce 2013). Celkový počet lůžek v těchto
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Průzkum byl proveden v 50 zařízeních poskytovatelů sociálních služeb ve středočeském kraji a Praze: domy na půl cesty, azylové domy,
ubytovny pro osoby bez přístřeší, nízkoprahová zařízení, střediska Naděje a Arcidiecézní charity Prahy
39
Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020, str. 10-13
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zařízeních se podle údajů MPSV pohyboval kolem 48 tis., tj. 2,8% celkového počtu seniorů ve věku
65+.40
V rámci projektu HELPS (Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local
Partnership Strategies in Central Europe, 2009-2014), jehož hlavním cílem bylo porozumění
potřebám seniorů v oblasti bydlení a hledání nových, inovativních a udržitelných řešení v této oblasti
(například modelu sdíleného bydlení lidí v seniorském věku), proběhlo výběrové šetření. Jako hlavní
problémy seniorů byly identifikovány snižující se mobilita, zvyšující se disabilita, riziko institucionální
izolace, riziko osamocení a riziko zneužití. Výzkum také pojmenoval specifické potřeby seniorské
populace,na které by měly podpůrné nástroje reagovat: potřeba soukromí, uchování autonomie,
kontinuita identity, sociální interakce, pocit užitečnosti, pocit bezpečí a jistoty, dosažitelnost
zdravotní pomoci, bezpečnostní infrastruktura, odstranění barier pohybových i smyslových,
přiměřeně usnadněná péče o domácnost i o sebe sama a začlenění do společnosti.

1.2.4.2

Naplnění programového prohlášení vlády

Úkol pro zpracování „Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025“ a následného zákona
o sociálním bydlení byl nejprve definován vládou v Programovém prohlášení, kde je uvedeno:
„Vláda považuje za jednu ze svých priorit boj proti sociálnímu vyloučení. Bude prosazovat
provázané řešení sociálního bydlení a předcházení bezdomovectví, sociální pomoci a terénní práce,
poskytování dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, inkluzivního vzdělávání, politiky
zaměstnanosti, boje proti zadlužování, bezplatné právní pomoci a poradenství, zabránění zneužívání
sociálního systému, např. v podobě obchodu s chudobou v předražených ubytovnách.“
„Vláda také připraví nový zákon o sociálním bydlení, který bude definovat standard sociálního bytu
a vymezí osoby v bytové nouzi, které na něj mají při splnění stanovených podmínek nárok.“
„Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které
na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok. Zamezíme obchodu s chudobou, který spočívá
v pronajímání předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení.“
„Skoncujeme s byznysem, který vytváří sociálně vyloučené lokality a zhoršuje bezpečnostní situaci
v regionech, někteří takzvaní „podnikatelé“ si z dávky na bydlení dělají vlastní byznys.

40

Habartová, P.: Domácnosti seniorů, http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/c/6B004993AF
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1.2.5 Sociální bydlení v zemích Evropské unie a možnosti přenosu zahraničních
zkušeností do České republiky41
Na úrovni EU není k dispozici žádná společná definice sociálního bydlení, jednotlivé státy mají různé
definice, které souvisí také s různou úrovní veřejných intervencí v rámci tohoto sektoru. Následně má
v celé EU i míra bytových služeb velmi různou podobu. Obecně platí, že modely a politiky sociálního
bydlení charakterizují a rozlišují čtyři dimenze: jedná se o formu vlastnictví, poskytovatele služby,
příjemce a charakter financování.42
Všechny členské státy Evropské unie (dále EU) se při vymezení sociálního bydlení shodují na třech
prvcích: smyslem sociálního bydlení je obecný zájem, účelem je zvýšení nabídky cenově dostupného
sociálního bydlení a konkrétní cíle sociálního bydlení. Neexistuje žádná obecná definice výrazu
„sociální bydlení“ platná v celé Evropě, z níž by vyplýval právní status pronajímatele, režim
pronájmu, metoda financování či cílová populace v závislosti na dané zemi. Díky nejednotnosti
základních definičních pojmů vyplývají značné rozdíly i v úrovních sociálního bydlení v jednotlivých
zemích EU.
Bydlení hraje klíčovou úlohu v posilování sociální soudržnosti a odkazy na zajištění adekvátního
bydlení jsou již dlouho zahrnuty mezi univerzální práva ve více než stovce národních ústav. Důležitým
dokumentem v rámci EU se stala také Lisabonská smlouva, na jejímž základě vznikla Listina
základních práv EU, která právě obsahuje odkaz na právo na pomoc s bydlením. Většina Evropských
států souhlasí s tím, že „přístup ke kvalitnímu a dostupnému bydlení představuje základní potřebu
a právo“, ale i přesto toto hledisko dle dostupných statických údajů vychází, že cca 3 mil. občanů EU
nemá přístup ke slušnému bydlení.
I když sociální bydlení nezahrnuje pouze existenci „sociálního bytového fondu“, je zřejmá značná
rozdílnost v objemu sociálního bydlení v jednotlivých zemích EU. Pokud se podíváme na podíl
bytového fondu sociálního bydlení na celkovém bytovém fondu, zjistíme, že Nizozemsko, Rakousko
a Dánsko dosahují nejvyšších hodnot (32 %, 23 % a 19 %) oproti průměru EU (8,3 %), zatímco země
z východní Evropy a Středozemí mají podíl sociálního bydlení na celkovém bytovém fondu nižší než
5 %. Řecko a Lotyšsko pak dokonce mají zcela nulový podíl.
Rozdílnost v jednotlivých formách sociálního bydlení v zemích EU je také spatřována v různých
modelech podpor. Tyto modely lze rozdělit do čtyř oblastí: jedná se o formu vlastnictví,
poskytovatele služby, příjemce a charakter financování.
Pokud jde o formu vlastnictví, poskytuje se sociální bydlení ve většině zemí jako nájemní bydlení,
prodej bytů je však v mnoha zemích též možný. Dále některé země nabízejí přechodovou možnost
sdíleného vlastnictví, kdy si nájemníci zakoupí podíl na bytu a platí nájem za zbývající část. Tento
přístup je stále více uplatňován ve Spojeném království. Jiné země, včetně některých zemí ze
Středozemí (například Kypr, Řecko a Španělsko), poskytují sociální bydlení jako bydlení, které se
prodává za nízkou cenu.

41

Podkladovým materiálem této kapitoly je zejm. dokument „Sociální bydlení v EU“ zpracovaný Evropskou komisí v lednu
roku 2013. BRAGA, Michela a Pietro PALVARINI. EVROPSKÁ KOMISE. Sociální bydlení v EU. Brusel, 2013, 61 s. Dostupné z:
https://www.mmr.cz/getmedia/c73c2300-eb55-4274-9a38-da1d1e89cd45/Socialni-bydleni-v-EU.pdf
42
(2012). Sociální bydlení v EU. Belgie: Generální ředitelství pro vnitřní politiku.
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Do poskytování sociálního bydlení jsou v současné době zapojeny různé zúčastněné subjekty: místní
orgány veřejné správy, veřejné korporace, neziskové asociace a společnosti, případně asociace
a společnosti s omezeným ziskem, družstva a v některých případech dokonce i soukromí developeři
a investoři počítající se ziskem. Nejnovější trend v tomto sektoru naznačuje stále větší zapojení
mnoha zúčastněných osob. Soukromý i veřejný sektor má však v této oblasti jasně stanovené úlohy.
Orgány místní veřejné správy spravují stávající bytový fond sociálního bydlení, zatímco soukromý
sektor odpovídá za vznik nového sociálního bydlení. V některých zemích také hrají klíčovou úlohu
družstva, především v Rakousku, Belgii, Estonsku, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, Portugalsku,
Španělsku a Švédsku. V Dánsku a v Nizozemí je poskytování sociálního bydlení doménou
soukromého neziskového sektoru.
Významné geografické rozdíly nalezneme též v oblasti případných příjemců služeb sociálního bydlení.
V některých zemích představuje sociální či veřejné bydlení univerzální službu namířenou potenciálně
na všechny občany, přičemž veřejný sektor hraje v této službě úlohu regulátora trhu a v souladu
s místními politikami vylepšuje sociální nabídku.
V některých zemích pak na druhou stranu představuje sociální bydlení cílenou službu, přičemž sektor
funguje odděleně od soukromého nájemního trhu a přínos ze sociálního bydlení je určen pouze pro
ty domácnosti, které nemohou získat bydlení na trhu. Obvykle je v některých zemích způsobilost
k získání sociálního bydlení testována formou příjmových limitů, v jiných zemích cílová populace
konkrétně zahrnuje nejzranitelnější skupiny domácností. Příjmové limity představují nejčastější
kritérium při definování způsobilosti pro získání sociálního bytu.
Charakter financování využívaného pro sociální bydlení má různé podoby. V některých zemích je
tento sektor téměř výhradně financován z veřejných prostředků, jinde bývají poskytovatelé bydlení
do velké míry závislí na půjčkách získávaných na finančních trzích.
V zemích EU je stále větší část obyvatelstva ohrožena vyloučením v oblasti bydlení, což se
projevuje rostoucí poptávkou po sociálním bydlení: počet lidí zapsaných na čekacích seznamech
sociálního bydlení vykazoval vzestupný trend prakticky ve všech zemích EU, kde je systém
sociálního bydlení legislativně ukotven.
Počet lidí, kteří potřebují bydlení poskytované místními orgány veřejné správy, se např. v Irsku zvýšil
od roku 2008 o 75 % (z 56 000 žadatelů na 98 004). V Anglii rostly čekací seznamy žadatelů o bydlení
nepřetržitě od roku 1997 do roku 2011 (z 1 milionu na 1,8 milionu domácností) a bytová družstva
sídlící v jižní a jihozápadní Anglii vykázala mezi roky 2008 a 2009 nárůst žadatelů o 200 %. V roce 2012
bylo na čekacích seznamech na sociální bydlení zapsáno ve Francii 1,2 milionu žadatelů, v Itálii to bylo
630 tisíc žadatelů. Nedávné průzkumy prováděné v Itálii odhalují, že je třeba postavit přibližně milion
jednotek sociálního bydlení.
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Graf 2 - Výdaje na sociální bydlení jako procento HDP – EU27

Náklady na sociální bydlení vyjadřované jako procento HDP zažily prudký nárůst v letech 2007 a 2008.
Následoval méně rychlý, ale stále pozitivní růst v období od roku 2008 do roku 2009, jak ukazuje
obrázek 2, kde jsou údaje vyjádřeny jako průměr pro celou Evropu. V průměru představovaly v EU27 náklady na sociální bydlení 1 % HDP.
Členské státy nedávno zjistily, že se nacházejí v situaci rostoucí poptávky po sociálním bydlení
a omezení tradičních zdrojů financování. Změny ve společnosti navíc působí na diverzifikaci potřeb
populace v oblasti bydlení, což přináší nové problémy v otázce sociálního bydlení. Zaprvé,
zranitelnost na trhu s bydlením již dále nepostihuje pouze ty nejvíce znevýhodněné, ale také
domácnosti s nízkými a středními příjmy, přičemž pro posledně jmenované je v důsledku
hospodářské krize stále obtížnější nést náklady na bydlení. Zadruhé, problém ekologické udržitelnosti
a úspora energií hrají v programu EU stále důležitější roli, uplatňují se konkrétními opatřeními
a účelovými zdroji financování a souvisí s opatřeními k potírání energetické chudoby nájemníků
sociálních bytů. Zatřetí, hledání alternativních zdrojů financování jiných než zdrojů veřejných nabývá
na významu. Toho lze dosáhnout prostřednictvím partnerství se soukromými zúčastněnými stranami
a neziskovým sektorem. Z výše uvedených důvodů musí členské státy přijmout nové přístupy
a originální opatření, která by reagovala na tyto výzvy. Mezi nové přístupy patří mj. Přístup „Housing
First“, tj. Bydlení především. V rámci tohoto přístupu je lidem bez domova okamžitě poskytnuto
bydlení v bytě a nepřerušovaná podpora.
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Hlavní výsledky pilotních projektů přístupu „Housing First“ v Evropské unii jsou 43:








Vysoká míra udržení bydlení ve 4 z 5 testovaných měst pohybující se mezi 74 % a 97 %, pouze
v Budapešti byla míra udržení nižší než 50 % (zde hrála roli malá finanční a institucionální
podpora z relevantních míst). Bydlení si udržely i osoby, které měly kombinovanou závislost
a další problémy.
Zkušenosti z Kodaně ukázaly, že koncentrace většího množství lidí s komplexními problémy
přispívá k vytváření problematického prostředí, konflikty a neočekávané negativní sociální
dopady. Z těchto důvodů by mělo být podporováno především rozptýlené sociální bydlení
(sociální mix).
Zkušenosti z projektu ukázaly spíše pozitivní vliv na mentální zdraví a zvládání závislostí uživatelů.
Standardní bydlení snižuje stres a zvyšuje jistotu a umožňuje tak snadnější přístup k normalizaci
života.
Housing first přístup ukázal méně pozitivní výsledky v oblasti nezaměstnanosti, finančních
problémů a zvládání samoty (ačkoliv je nutné uvést, že tento přístup sám si nečiní nároky na
vyřešení těchto problémů – je přístupem k řešení bezdomovectví).
V průběhu projektu se v Kodani, Glasgow a Lisabonu objevovaly konflikty a problémy s obyvateli
pouze v minimu případů a nehrály tak zásadní roli. V Amsterdamu se i opakovaně objevovaly
stížnosti na třetinu uživatelů bydlení. Většina stížností však byla vyřešena velmi rychle a uživatelé
si své bydlení udrželi. Další získali druhou šanci v jiném bytě a pouze se 3 uživateli byla ukončena
spolupráce.
1.2.5.1 Jaká je inspirace pro Českou republiku a které prvky přebírá český zákon o
sociálním bydlení?










Je klíčové zaměřovat se na prevenci ztráty bydlení a zajistit kvalitní sociální práci.
Součástí sytému sociálního bydlení musí být funkční výkon sociální práce, která je
zaměřena na podporu lidí s obtížemi spojenými s bydlením.
Jako efektivnější se jeví systémy, které mají ucelenou koncepci sociálního bydlení, která
přináší definici sociálního bydlení, oprávněných skupin na čerpání podpory a rovněž
jednoznačně definované odpovědnosti a práva jednotlivých subjektů.
Efektivnější při řešení problémů sociálního vyloučení a bezdomovectví jsou systémy, které
jsou zaměřené nejen na poptávkovou stranu (systém sociálních dávek), ale rovněž na
podporu nabídky v oblasti bydlení (investiční programy pro rozvoj nájemního a sociálního
bydlení).
Výzkumy ukazují, že efektivní jsou především tzv. housing led nebo housing first přístupy,
které se zaměřují na poskytování bydlení, které je doplňované poskytováním intenzivní
sociální práce zapojeným domácnostem. Tyto systémy vycházejí z analýz jako úspěšnější než
poskytování “tréninkového” bydlení mimo byty.
Je nutné zajistit garanci pokrytí nákladů subjektů, které realizují sociální bydlení a zaměřují
se i na rizikovější skupiny obyvatel.
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Busch-Geertsema, V. (2013). Housing First Europe. Final Report. Belgium, Brussels. Jde o shrnutí výsledků pilotních
programů Housing first v pěti evropských městech v letech 2011 – 2013, realizováno a financováno v programu Progress.
Testování probíhalo v těchto městech: Amsterodam, Budapešť, Kodaň, Glasgow, Lisabon.
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
1.3.1 Základní právní rámec
Na mezinárodní úrovni je právo na bydlení součástí práva obvykle označovaného jako právo na
přiměřenou životní úroveň.
Všeobecná deklarace lidských práv upravuje v čl. 25 tzv. právo na přiměřenou životní úroveň jako
právo každého „na takovou životní úroveň, která zajistí jeho zdraví a blaho i zdraví a blaho jeho
rodiny, včetně potravy, ošacení, bydlení, lékařské péče a nezbytných sociálních služeb.“
Přestože je deklarace spíše doporučujícím dokumentem, Ústavní soud zdůraznil, že „(…) má nesporně
značný právně interpretační význam i význam pro formulaci univerzálních standardů lidských práv.“
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který toto ustanovení prakticky
přebírá, je svou povahou mezinárodní smlouvou, která je ve smyslu čl. 10 Ústavy součástí právního
řádu České republiky. Výslovně se v Mezinárodním paktu článku 11, odst. 1 uvádí: „Státy, smluvní
strany Paktu, uznávají právo každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu,
zahrnujíce v to dostatečnou výživu, šatstvo, byt, a na neustálé zlepšování životních podmínek. Smluvní
státy podniknou odpovídající kroky, aby zajistily uskutečnění tohoto práva, uznávajíce pro dosažení
tohoto cíle zásadní důležitost mezinárodní spolupráce, založené na svobodném souhlasu.“
Nejvýznamnějším nástrojem ochrany sociálních práv na evropské úrovni je pak dokument Rady
Evropy, Evropská sociální charta publikovaná pod číslem 14/2000 Sb. m. s. Charta, ratifikovaná ČR,
upravuje právo rodiny na sociální, právní a hospodářskou ochranu následovně: „S cílem zajistit
nezbytné podmínky pro plný rozvoj rodiny, která je základní jednotkou společnosti, se smluvní strany
zavazují podporovat ekonomickou, právní a sociální ochranu rodinného života takovými prostředky
jako jsou rodinné dávky, daňová opatření, poskytování bydlení pro rodiny, dávek novomanželům,
a jinými vhodnými prostředky.“ (článek č. 16)
V dodatkovém protokolu Charty je pak podobně právo na bydlení formulováno
pro staré osoby: „S cílem zajistit účinné uplatnění práva starých osob na sociální ochranu se smluvní
strany zavazují přijmout nebo podporovat přímo nebo ve spolupráci s veřejnými nebo soukromými
organizacemi vhodná opatření zaměřená zejména k tomu: „ (…) umožnit starým osobám, aby si
svobodně zvolily způsob života a vedly, jak dlouho chtějí a mohou, nezávislý život v jim známém
prostředí poskytnutím: a) bydlení přiměřeného jejich potřebám a jejich zdravotnímu stavu nebo
poskytnutím dostatečné podpory na přizpůsobení jejich bydlení; (…).“
Přestože Česká republika ve svém katalogu základních práv výslovně právo na ochranu přiměřené
životní úrovně neuvedla, lze z výše uvedených dokumentů ochranu bydlení jako základního práva
v České republice dovodit. Tento závěr jasně vyplývá z dosavadní judikatury Ústavního soudu: „Je
pravdou, že Listina, coby ústavní zákon, neuvedla mezi vyhlášenými sociálními právy výslovně právo
na ochranu přiměřené životní úrovně, včetně bydlení. Tato okolnost však nikterak nediskvalifikuje
ústavní relevanci tohoto práva zakotveného ve výše uvedených mezinárodních smlouvách.“
V souladu s ustáleným principem jsou ústavní a smluvní katalogy lidských práv komplementární
a působí ve vzájemné harmonii. Tento princip explicitně vyjadřují jak jednotlivé mezinárodní smlouvy
o lidských právech, tak i moderní ústavy. Z uvedeného principu plyne, že neuvedení určitého práva
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(v tomto případě práva na ochranu přiměřené životní úrovně, včetně bydlení) v Listině nesmí být
vykládáno jako omezení tohoto práva zaručeného jednotlivci podle mezinárodních smluv
o lidských právech a základních svobodách, přičemž má jednotlivec zaručeno „příznivější zacházení“
(v tomto případě podle mezinárodní smlouvy).
Také Úmluva o právech osob se zdravotním postižením přiznává ve svém čl. 28 právo všem osobám
se zdravotním postižením na přiměřenou životní úroveň, což zahrnuje i právo na bydlení a na
odpovídající životní podmínky. Toto právo se vztahuje i na členy jejich rodiny. Osoby se zdravotním
postižením mají mít právo na přístup k programům sociálního bydlení (čl. 28 odst. 2 písm. D).
K mezinárodnímu právnímu rámci viz též část 3.2.
Kompetenční předpisy:
•
•
•
•
•

zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů,
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,
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

Nájem, vlastnictví a další úpravy:
•
•
•

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného
nájemného obvyklého v daném místě,
nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících
s bytovým spoluvlastnictvím,

Správně – procesní předpisy:
•

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Investiční podpora bydlení:
Obecná norma:
•

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,
• zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č.171/1991 Sb., o
působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu
národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Podpora poskytovaná MPSV:
•
•

zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
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•
•
•

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podpora poskytovaná MF:
•

zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní
rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné zakázky, ceny:
•
•

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

Daňové předpisy:
•
•
•
•

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Stavebně-technické předpisy:
•
•
•
•
•

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.,
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012
Sb.,
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb,
nařízení hl. M. Prahy č. 10/2016 Sb. hl. M. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na
využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze

Další související předpisy:
•

•
•
•
•
•

zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování, ve znění
pozdějších předpisů,
zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
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•
•
•
•
•
•

zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), 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. 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,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř
Unie,
další ratifikované mezinárodní úmluvy.

Z Pekingské deklarace a akční platformy, ke které Česká republika přistoupla v roce 1995, vyplývá
mimo jiné závazek zhodnocovat a přijímat makroekonomická opatření a strategie rozvoje, které
reagují na potřeby žen ohrožených chudobou, včetně bezdomovectví.
Z Úmluvy pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), ke které Česká republika přistoupila
v roce 1980, vyplývá pro Českou republiku povinnost přijmout veškerá příslušná opatření
k odstranění diskriminace žen ve venkovských oblastech, a dále zajistit ženám přiměřené životní
podmínky, zejména pokud jde o bydlení, sanitární zařízení, dodávky elektřiny a vody, dopravu
a spoje.
Právo na bydlení je jednoznačně právem požívajícím ochrany ze strany státu. Nutno však uvést, že
již z formulace tohoto práva vyplývá, že toto právo není absolutní. Ve všech výše uvedených
dokumentech je spojováno s určitými sociálními skupinami, s rodinami, starými osobami atp.
Zároveň nemůže být vykládáno jako povinnost státu zajistit každému přiměřenou životní úroveň,
včetně bydlení. Úkolem jednotlivých států je „pouze“ vytvořit takové podmínky, které umožní
maximální možnou realizaci tohoto práva. V rámci právní úpravy vzniká osobám, které splní
podmínky cílové skupiny, právo na pomoc státu pro vyřešení své bytové nouze.
Toto právo bude v praxi realizováno pomocí nástrojů sociální politiky (sociální služby, sociální práce
a sociální dávky) a nástrojů politiky bytové (dvou forem sociálního bydlení: sociální byty a sociální
byty s podporou sociální práce).
Podpora bydlení v České republice, kterou stát přispívá nízkopříjmovým skupinám osob k úhradě
nákladů spojených s bydlením, je řešena v rámci nepojistných dávkových systémů. Pomoc je
prováděna prostřednictvím opakujících se sociálních dávek. Základní, obecnou a nejvíce využívanou
dávkou je příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory. Další více individuálně specifickou
dávku představuje doplatek na bydlení. Obě dávky administrativně řeší a vyplácí tentýž státní orgán
– Úřad práce ČR. Každá dávka reaguje na jinou situaci, má stanoveny vlastní podmínky nároku, při
rozhodování se posuzují a dokládají odlišné skutečnosti a za jiná časová období.
Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory poskytovanou podle zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 117/1995 Sb.), kterou stát
přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Na příspěvek na
bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30
% rozhodných příjmů rodiny (v Praze 35 % rozhodných příjmů rodiny) nestačí na pokrytí nákladů
na bydlení. Zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) rozhodného příjmu rodiny nesmí být vyšší než částka
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normativních nákladů na bydlení daná zákonem č. 117/1995 Sb., kterou ovlivňuje počet osob
v rodině a umístění daného bytu, resp. velikost obce, v níž se daný byt nachází. Poskytování příspěvku
na bydlení podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí.
Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti
s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady (vyčíslené v zákoně) a u všech
typů bytů náklady za plyn, elektřinu, vodné a stočné, odpady, vytápění a náklady na pevná paliva. Pro
nárok a výši příspěvku na bydlení se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí
kalendářní čtvrtletí. Výše příspěvku na bydlení tak činí rozdíl mezi příslušnými normativními náklady a
30 % (v Praze 35 %) příjmu rodiny. Jsou-li skutečné zjištěné náklady na bydlení nižší než normativní
náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení do výše skutečných nákladů na bydlení.

Příspěvek na bydlení je dávkou obecnou, tzn. dávkou, která má jednoduchým a co nejméně
administrativně finančně zatěžujícím způsobem zachytit osoby a rodiny, které mají nedostatečné
finanční zdroje na krytí nákladů na udržení jejich stávajícího bydlení. Proto okruh společně
posuzovaných osob vychází z trvalého pobytu, u dávky se sledují příjmy osob a rodin a jejich náklady
na bydlení, ale již se netestuje majetek těchto domácností ani důvody, proč jsou jejich příjmy nízké.
Pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši obsahuje zákon č. 117/1995 Sb. taxativně
vymezené pevné částky nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají jako náklad
za pevná paliva, a částky normativních nákladů. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány
jako průměrné náklady na bydlení pro příslušný počet osob v domácnosti a s ohledem na velikost
obce.Tyto normativní náklady jsou zároveň stanoveny i jako horní hranice přiměřených nákladů na
bydlení, na které stát občanům v rámci příspěvku na bydlení přispívá. Tyto částky jsou platné vždy
pro aktuální kalendářní rok. K jejich úpravě je podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb. zmocněna vláda,
která svým nařízením stanoví výši uvedených částek pro další období. Návrhy na úpravy těchto
částek, které předkládá Ministerstvo práce a sociálních věcí vládě, vychází vždy z aktuálního vývoje
cen sledovaných komodit.
Doplatek na bydlení je dávkou pomoci v hmotné nouzi, poskytovanou podle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 111/2006 Sb.). Tato dávka řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení v případech, kde
nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení. Na doplatek na bydlení má
v současné době nárok vlastník bytu, který jej užívá, nebo jiná osoba, která užívá byt na základě
smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, a který má nárok na příspěvek na živobytí. Zároveň
musí žadatel splňovat podmínku, že příjem rodiny je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení
nižší než částka živobytí této rodiny. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení
odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky
energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí (zpravidla částka životního minima).
U této dávky se vedle příjmu, odůvodněných nákladů na bydlení a počtu osob testuje i majetek a
sociální poměry dané osoby či rodiny, zkoumá se fakticita soužití společně posuzovaných osob.
Vzhledem k tomu, že dávkový systém pomoci v hmotné nouzi je zaměřen na řešení individuálních
situací, je umožněno, aby podmínky, které jsou v zákoně č. 111/2006 Sb. stanoveny v obecnější
formě, byly v jednotlivých výjimečných případech, kdy je to skutečně odůvodněné, změkčeny. Jedná
se například o situaci, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na živobytí, nicméně jde o rodinu s nižším
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příjmem, který nepřesáhne 1,3 násobek částky živobytí. Toto opatření umožňuje pobírat doplatek na
bydlení zejména seniorům, jejichž výše důchodu je těsně nad hranicí částky živobytí. Další výjimka je
stanovena i pro předepsanou formu bydlení. Zákon č. 111/2006 Sb. umožňuje orgánu pomoci
v hmotné nouzi poskytnout doplatek na bydlení po splnění stavebně technických standardů kvality
bydlení vlastníkovi stavby pro individuální či rodinnou rekreaci a v případech hodných zvláštního
zřetele rozhodnout o přiznání doplatku na bydlení do části bytu, po splnění hygienických podmínek
do ubytovacího zařízení a po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení do jiného než
obytného prostoru. Jako případ hodný zvláštního zřetele se vždy považuje ubytování v pobytových
sociálních službách (např. azylový dům, domov pro seniory, chráněné bydlení), protože tato forma
bydlení poskytuje svým klientům kromě přístřeší i navazující služby, které pozitivně působí na jejich
nepříznivou sociální situaci.
V obou dávkách na bydlení se zohledňuje přiměřenost bydlení vzhledem k počtu osob, které v bytě
společně bydlí. Přiměřené velikosti bytů pro patřičný počet osob v nich trvale bydlících byly
stanoveny pro účely normativních nákladů na bydlení podle poslední platné technické normy ČSN 73
4301 Obytné budovy, která tyto údaje stanovovala. Jsou to 38 m2 pro jednu osobu, 52 m2 pro dvě
osoby, 68 m2 pro tři osoby a 82 m2 pro čtyři a více osob. Opakující se sociální dávky by měly rodině či
jednotlivci přispět na úhradu nákladů na toto přiměřené bydlení a zajistit finanční zůstatek na výdaje
na potraviny a další základní osobní potřeby dotčených osob.
Také u obou těchto opakujících se dávek určených k úhradě nákladů na bydlení je možné aplikovat
nástroje k zamezení využití těchto dávek pro jiný účel. Jedná se o možnost stanovit zvláštního
příjemce dávek, kdy je tento zvláštní příjemce povinen dávky použít k úhradě nákladů na bydlení.
Dalším nástrojem je přímá úhrada nájemného nebo služeb spojených s bydlením, a to tak, že jsou
tyto dávky na bydlení přímo vypláceny pronajímateli nebo poskytovateli služeb. Tyto nástroje jsou
využívány převážně u osob, u kterých hrozí, že se výplatou dávky nedosáhne účelu, ke kterému má
dávka sloužit (tj. udržení bydlení příjemce a jeho domácnosti v důsledku nevyužití dávky k úhradě
nákladů na bydlení).

1.3.2 Investiční nástroje sociálního bydlení v České republice z pohledu veřejné podpory
Naplňování bytové politiky státu se neobejde bez podpory státu, resp. bez poskytnutí finančních
prostředků státem, v těchto případech mluvíme o veřejné podpoře. Základní pravidla pro veřejnou
podporu jsou obsažena v článcích 107 až 109 Smlouvy o fungování EU (dále jen „Smlouva“). První
odstavec článku 107 Smlouvy stanoví, že „Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze
státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují
určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy,
neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouva jinak.“ Pravidla veřejné podpory se týkají
opatření, při kterých jsou použity státní prostředky (může se jednat o prostředky národní, regionální,
obecní, prostředky veřejných bank, nadací atd.). Použití finančních prostředků představujících
poskytnutí veřejné podpory může mít různé formy, dotace, slevy na dani, záruky za úvěr, odpuštění
penále apod.
Zákaz veřejné podpory se týká „podniků“ a vztahuje je na jakoukoli tzv. „hospodářskou činnost“.
Obsah pojmu „hospodářská činnost“, jejímž nositelem je tzv. „podnik“, se však nekryje s pojmem
„podnikání“ a „podnik“, jak jej chápe český právní řád; evropské právo (zejména závazná judikatura
Soudního dvora EU) pojmy „hospodářská činnost“ a podnik vymezuje mnohem šířeji. Za
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„hospodářskou činnost“ evropské právo považuje jakékoli nabízení služeb či zboží na relevantním
trhu. Pojem „podnik“ podle evropského práva zahrnuje každou entitu, která provozuje
hospodářskou činnost, a to bez ohledu na její právní postavení nebo způsob jeho financování;
pojem podnik zahrnuje jak osoby v právním slova smyslu (subjekty), tak i případně jejich organizační
součásti (funkční celky), které danou hospodářskou činnost vykonávají. Za podnik tedy je považován
nejen právní „subjekt“ jako takový (IČ), ale též jeho organizační složka, či jiný funkční celek (např.
organizační složka obce apod.).
Pravidel veřejné podpory se tedy týká hospodářská činnost podniků v nejširším slova smyslu, ať už
jde o podnikání, výdělečnou, nebo dokonce i nevýdělečnou (ztrátovou činnost), bez ohledu na to,
kdo ji platí (zda ti, pro něž je určena, nebo někdo jiný – např. veřejný sektor), pokud je
provozována v prostředí, kde existuje relevantní trh s takovými činnostmi (soutěž mezi „podniky“).
Z tohoto pohledu je důležité, že za hospodářskou činnost ve smyslu pravidel veřejné podpory je
považován i pronájem nemovitosti nebo její části (bytu i nebytového prostoru), a to bez ohledu na
výši nájemného – tzn. bez ohledu na to, zda je vybírané nájemné ziskové, neziskové (nákladové)
nebo dokonce ztrátové, jakož i bez ohledu na to, kdo nájem ve výsledku platí, resp. na něj přispívá.
Subjektem provozujícím hospodářskou činnost (tj. podnikem) je podle ustálené judikatury Soudního
dvora Evropské unie každý subjekt pronajímající byty, ať se jedná o soukromou právnickou nebo
fyzickou osobu, neziskový subjekt, subjekt obecně prospěšný, charitativní. Tedy i podporu
poskytnutou veřejnoprávním subjektům (obcím) jako vlastníkům bytového fondu na tuto činnost
z veřejných zdrojů je třeba vnímat jako podporu pronájmu bytů, tj. podporu hospodářské činnosti.
Vedle toho nutno vzít v úvahu, že pravidel veřejné podpory se týká taková podpora, kde existuje
alespoň hrozba, že v důsledku jejího poskytnutí dojde k narušení existující soutěže mezi podniky, a
zároveň k potenciálnímu ovlivnění obchodu mezi členskými státy.
Pokud podrobíme podporu sociálního bydlení testu, zda jsou naplněny výše popsané znaky veřejné
podpory dle článku 107 Smlouvy, musíme dospět k závěru, že tomu tak je. Podpora na sociální
bydlení je podporou z veřejných zdrojů, tj. zdrojů ze státního rozpočtu či územních rozpočtů.
Subjekty nebo jejich součásti, které mohou být podpořeny a sociální bydlení nabízet, bude nutno
považovat za „podniky“, a jejich činnost za „hospodářskou činnost“, neboť díky realizovanému
přechodu k tržnímu systému bytové politiky vznikl v České republice poměrně široký trh s nabídkou
služeb bydlení, na němž se odehrává, byť dosud plně nerozvinutá, „soutěž“ mezi poskytovateli
takových služeb (prodejci, pronajímateli, poskytovateli sociálních pobytových služeb apod. z řad
veřejného, ale i soukromého sektoru). Podpora poskytnutá selektivně určitému subjektu, který
službu sociálního bydlení nabízí, pak může ve svém důsledku narušit volnou soutěž mezi existujícími
konkurenty.
Pokud jde o hrozbu ovlivnění trhu mezi členskými státy, právo EU tento znak považuje za naplněný,
pokud podpora může mít tzv. přeshraniční dopad, jinými slovy, pokud např. může ovlivnit chování
trhu ve vztahu k jiným členským státům EU. „Podniky“ profitující z podpory sociálního bydlení nelze
omezit pouze na subjekty tuzemské, neboť i zahraniční společnosti mnohou mít zájem na
poskytování bytového fondu pro účely sociálního bydlení; vedle toho politika sociálního bydlení
přímo či nepřímo dopadá i na osoby, které žijí na území ČR bez ohledu na jejich státní příslušnost.
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Proto nelze obecně vyloučit, že by podpora nemohla mít dopad na trhy a spotřebitele v sousedních
členských státech, případně nemohla přitahovat poptávky nebo investice do daného regionu oproti
regionům jiným.
Z výše uvedeného lze učinit jednoznačný závěr, že na podporu služeb sociálního bydlení je nutno
hledět očima pravidel veřejné podpory dle článku 107 – 109 Smlouvy. Nemusí však jít o podporu
zakázanou (nedovolenou), protože sociální bydlení lze poměrně snadno zahrnout do oblasti
výjimek, které Evropská komise vytvořila pro účel financování části hospodářských služeb, které
jsou veřejně prospěšné, potřebné a bez jejichž finanční podpory z veřejných zdrojů by nemohly být
dostupné jejich cílovým uživatelům.

1.3.3 Sociální bydlení jako služba obecného hospodářského zájmu 44
Zcela samostatnou skupinu výjimek z jinak zakázané veřejné podpory tvoří výjimky upravující
podporu tzv. služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ).
Základní právní úprava financování služeb obecného hospodářského zájmu je upravena v čl. 106
odst. 2 Smlouvy, dle něhož podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
podléhají pravidlům hospodářské soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel nebrání právně nebo
fakticky plnění zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny.
Evropská komise přijala revidovaný balíček právních předpisů, které regulují poskytování podpory
formou tzv. „vyrovnávací platby“ (kompenzace) za výkon služeb obecného hospodářského zájmu.
Nová pravidla nahrazují původní předpisy tzv. Altmarského balíčku. Nový balíček se skládá ze čtyř
právních aktů:
●

●

●

●

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
(dále SOHZ), 2012/21/EU (dále Rozhodnutí SOHZ), osvobozuje členské státy od povinnosti
oznamovat poskytnutí vyrovnávací platby za určité kategorie služeb obecného
hospodářského zájmu Evropské komisi.
Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby (2011), 2012/C 8/03 (dále Rámec SOHZ), stanoví, jak mají být posuzovány vysoké
vyrovnávací platby vynaložené na poskytnutí služeb obecného hospodářského zájmu.
Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací
platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, 2012/C 8/02 (dále
Sdělení SOHZ), objasňuje základní pojmy vztahující se ke službám obecného hospodářského
zájmu, např. „podnik“, “hospodářská činnost“, “služba obecného hospodářského zájmu“ atd.
Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012, o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby
obecného hospodářského zájmu (dále Nařízení de minimis SOHZ), zavádí podporu de minimis
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Poznámka: V následujícím textu je převážně čerpáno ze studie Bumbálek, M. (2014). „Analýza a metodika využití služeb
obecného hospodářského zájmu pro investiční podporu sociálního bydlení v České republice, Brno: Smart Aid, s.r.o., 3. 11.
2014“.
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ve výši 500 tis. EUR za tři účetní období pro poskytovatele SOHZ a pravidla pro její
poskytování. Výhodou Nařízení de minimis SOHZ jsou mírnější požadavky na obsah pověření
oproti požadavkům uvedeným v Rozhodnutí SOHZ, zejména není nutná kontrola překompenzace. Je požadováno pouze uvést přesnou povahu, rozsah a trvání uložené povinnosti
poskytovat SOHZ a totožnost pověřeného podniku.
Ačkoliv pojem „služby obecného hospodářského zájmu“ není přesně definován45, lze je vymezit
jako služby, které jsou určeny veřejnosti (především občanům), mají hospodářskou povahu, neboť
existuje pro jejich poskytování „relevantní trh“, avšak které by z hlediska svého komerčního zájmu
podnik neposkytoval, případně by je neposkytoval ve stejném rozsahu či za stejných podmínek
(kvalita, cena). Typickým znakem je, že poskytovatel služby obecného hospodářského zájmu
poskytuje službu s tím, že mu objednatel služeb (zpravidla veřejný orgán) kompenzuje případné
ztráty, které mu tímto vzniknou. SOHZ jsou součástí služeb obecného zájmu, které zahrnují širokou
skupinu služeb prováděných ve veřejném zájmu, a to jak hospodářských, tak i ne hospodářských.
Členský stát (příslušný veřejný orgán) má značnou volnost ve vymezení služeb, které považuje za
služby obecného hospodářského zájmu, přičemž jedním z podstatných znaků je existence tržního
selhání, tj. trh sám o sobě neposkytuje službu v požadovaném rozsahu či kvalitě, a současně
existuje zájem veřejného orgánu na poskytování dané služby.
Analýza tržního selhání v oblasti sociálního bydlení, které je nezbytnou podmínkou pro možnost
využití institutu služeb obecného hospodářského zájmu, je podrobněji rozpracována dále v této
kapitole.
Sociální bydlení lze označit za jeden z typických druhů služeb obecného hospodářského zájmu,
sociální bydlení je uvedeno přímo v čl. 2 písm. C) Rozhodnutí SOHZ46 ve výčtu služeb, jimiž se
uspokojují sociální potřeby.
Pro tyto služby jsou navíc s ohledem na jejich charakter stanoveny mírnější podmínky v podobě
neuplatnění maximálního limitu roční kompenzace ve výši 15 mil. EUR, který pro jiné druhy služeb
omezuje možnost využít Rozhodnutí SOHZ. Definici sociálního bydlení je možno nalézt v bodě 11
preambule Rozhodnutí SOHZ, a to jako poskytování bydlení pro znevýhodněné občany nebo
příslušníky sociálně méně zvýhodněných skupin, které nejsou z důvodů omezené solventnosti
schopny získat bydlení za tržních podmínek.
Uvedená definice je nicméně obecná a nechává členským státům dostatečný prostor pro vlastní
definici sociálního bydlení, což je pravděpodobně i záměrem EK, která si je vědoma rozdílné situace
v jednotlivých státech a regionech.
Pro správnou aplikaci bude nicméně nezbytné, aby chápání sociálního bydlení v České republice
maximálně odpovídalo pojetí sociálního bydlení Evropskou komisí.
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Smlouva tento pojem používá v článku 16 a 106 odst. 2, aniž by byl přesně definován.
Jedná se o citaci přímo použitelného předpisu EU publikovaného v českém překladu v Úředním věstníku EU 2013/C 44/09, ze dne 15. 2.
2013
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1.3.4 Tržní selhání
Jedním z definičních znaků SOHZ je, že se jedná o poskytování služeb, které by podnik z hlediska
svého komerčního zájmu neposkytoval, příp. by je neposkytoval ve stejném rozsahu nebo za stejných
podmínek, zejména vyšší ceny, snížení rozsahu či kvality služby. V případě, kdy by dané služby již byly,
příp. mohly být poskytovány podniky ve stejném rozsahu nebo za stejných podmínek, nemělo by se o
SOHZ jednat a případná podpora by představovala provozní podporu, která podléhá obecným
pravidlům pro poskytování veřejné podpory dle čl. 107 odst. 3 Smlouvy.
Tržní selhání v případě sociálního bydlení představuje dle Evropské komise zejména omezená
schopnost znevýhodněných občanů a méně zvýhodněných skupin získat bydlení za tržních
podmínek, a to především s ohledem na jejich omezené příjmy.
Výše uvedené nasvědčuje tomu, že Evropská komise preferuje spíše reziduální (selektivní) model
sociálního bydlení, který umožní odlišení sociálního bydlení od běžného nájemního bydlení. Tento
závěr podporuje rovněž shora uvedená definice sociálního bydlení dle bodu 11 preambule
Rozhodnutí SOHZ.
Vyjdeme-li z užší definice sociálního bydlení uvedené v Rozhodnutí SOHZ, bude tržní selhání
představovat nemožnost znevýhodněných osob a osob ohrožených sociálním vyloučením obstarat
si odpovídající bydlení za tržních podmínek. V obecné rovině lze tržní selhání spatřovat zejména ve
finanční nedostupnosti bydlení nízkopříjmové skupiny a ve vytváření sociálně a prostorově
vyloučených lokalit.
Na základě výše uvedeného se jeví, že v rámci České republiky obecně existuje tržní selhání v oblasti
bydlení, a to zejména ve větších městech, kde jsou vyšší tržní ceny nájmů a kde poptávka převyšuje
nabídku bydlení. Současně je nutno dodat, že tržní selhání existuje pouze ve vztahu k určitým
skupinám (zejména nízkopříjmovým a diskriminovaným domácnostem) a ve vztahu k vyloučeným
lokalitám. I přes výše uvedený závěr o obecné existenci tržního selhání v rámci České republiky, lze
jednoznačně doporučit vytvoření mechanismu pro zkoumání tržního selhání rovněž v konkrétních
regionech. Důvodem je požadavek uvedený v rámci Sdělení SOHZ, dle nějž není možno poskytovat
službu SOHZ v případě, pokud již tuto službu poskytují ve stejném rozsahu nebo za stejných
podmínek podniky fungující za běžných tržních podmínek, tj. bez podpory státu. Za tímto účelem lze
doporučit, aby poskytovatel před poskytnutím investiční dotace ověřil aktuální kapacity sociálního
bydlení v daném regionu, zejména jsou-li uvedené kapacity dostatečné pro potřeby daného
regionu.

1.3.5 Požadavky Rozhodnutí SOHZ
Vzhledem k tomu, že služby sociálního bydlení splňují kritéria pro jejich posouzení jako služeb
obecného hospodářského zájmu podle práva EU o veřejné podpoře, nabízí se možnost jejich
financování formou poskytování tzv. vyrovnávací platby v souladu s Rozhodnutím SOHZ. Výhodou
aplikace Rozhodnutí SOHZ oproti ostatním právním výjimkám ze zákazu veřejné podpory,
využitelných v oblasti sociálního bydlení, je především možnost poskytovat vyšší míru podpory na
předmětnou službu oproti ostatním postupům. Samotné Rozhodnutí SOHZ v čl. 2 odst. 1 písm. C) 65
uvádí, že pro podniky pověřené poskytováním sociálních služeb, nevyjímaje poskytování sociálního
bydlení pro znevýhodněné občany nebo příslušníky sociálně znevýhodněných skupin, kteří nejsou
z důvodu omezené solventnosti schopni získat bydlení za tržních podmínek, se v případě aplikace
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rozhodnutí SOHZ uplatní ustanovení článku 2 odst. 1 písm. C) Rozhodnutí SOHZ, a tedy je možno
poskytovat vyrovnávací platbu ve prospěch daného podniku přesahující roční částku 15 mil. EUR.
Rozhodnutí SOHZ stanovuje následující požadavky, po jejichž splnění je poskytnutá podpora
považována za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem bez nutnosti notifikace Komisí:
a) pověření podniku k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (toto pověření vydává
veřejná instituce, která zajištění služby „objednává“ u daného podniku (čl. 4),
b) stanovení vyrovnávací platby (čl. 5), tj. částky, která bude pověřenému podniku poskytnuta
k dokrytí nákladů, nezbytných k zajištění služby, a
c) kontrolu vyrovnávací platby, včetně zajištění případného vrácení nadměrné platby (čl. 6).
Obecná doba pověření je vymezena v čl. 2 odst. 2 Rozhodnutí SOHZ jako období nepřesahující 10 let.
Nicméně dobu pověření je možné stanovit i na delší dobu, pokud je delší doba pověření odůvodněna
potřebou velké investice ze strany poskytovatele služby, přičemž doba pověření by neměla být delší
než doba nutná k „umoření“ investice nezbytné k poskytování služby v obecném hospodářském
zájmu.
Podle článku 5 Rozhodnutí SOHZ nepřesáhne výše vyrovnávací platby rozsah nezbytný k pokrytí
čistých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby, včetně přiměřeného zisku. Čisté
náklady se zpravidla počítají jako rozdíl mezi náklady a výnosy plynoucí ze služby obecného
hospodářského zájmu. Náklady mohou zahrnovat jednak veškeré přímé náklady vynaložené na
službu, jednak i odpovídající podíl nákladů nepřímých (pokud tyto zahrnují i jiné činnosti než
samotnou službu). Rozhodnutí SOHZ počítá i s tím, že mohou být zohledněny i náklady spojené
s investicemi do infrastruktury, pokud jsou nezbytné pro poskytování dané služby. Je na
poskytovateli podpory, aby blíže vymezil, jaké náklady mají být z poskytnuté částky hrazeny (tzv.
způsobilé náklady z dané podpory). Rozhodnutí SOHZ tedy nevylučuje, aby vyrovnávací platba
zahrnula i pořizovací cenu dlouhodobého majetku nezbytného k poskytování služby. Tento postup
lze bez dalšího aplikovat tam, kdy doba Pověření pokryje dobu, za kterou bude pořízená investice
daňově účinně odepsána.
Základní problém postupu podle Rozhodnutí SOHZ jsou na jedné straně vysoké vstupní investiční
náklady na pořízení sociálního bydlení (jejichž krytí se předpokládá prostřednictvím dotace) a na
druhé straně relativně nízké provozní náklady kombinované s příjmy z nájemného. Tyto faktory
mohou vést k situaci, kdy období pro pověření by muselo být buď velmi dlouhé (za hranicí reálné
kontrolovatelnosti) či by bylo nezbytné založit závazek poskytovatele služby vrátit část dotace ve výši
zůstatkové hodnoty investice ke dni skončení pověření.
V případě investice do staveb, kdy doba daňově účinných odpisů přesáhne dobu pověření, lze situaci
řešit i tak, že investici k pořízení dlouhodobého majetku učiní sám poskytovatel služby (z vlastních
nebo cizích zdrojů) s tím, že vyrovnávací platba zahrne pro každý rok náklad odpovídající příslušnému
daňově účinnému odpisu (zcela nebo jeho alikvotní část).
Pro účely určení doby životnosti investice sloužící sociálnímu bydlení se však nejeví jako adekvátní
stanovení její délky na bázi daňově účinných odpisů (50 let). Investice sloužící zákonem předvídané
cílové skupině mohou podléhat výrazně vyššímu stupni zatížení než běžné investice. Proto by
stanovení doby životnosti investice mělo být řešeno na bázi „funkční životnosti“, která může
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výstižněji reflektovat socioekonomická specifika sociálního bydlení jako SGEI; takto stanovená doba
životnosti bude výrazněji kratší a bude daleko lépe korespondovat s možnou dobou pověření (ať již
základní, či dodatečně prolongovanou).
Výše uvedené možnosti kalkulace nákladů spojených s investicemi však nevylučují, aby objednatel
služby stanovil pro účely způsobilých nákladů v rámci příslušné podpory též určitou míru
kofinancování investice ze strany poskytovatele služby. Pokud je investice používána i pro jiné účely
než samotnou službu, vyrovnávací platba může zahrnout náklady (provozní i investiční povahy) pouze
ve vztahu ke službě v rozsahu pověření (viz článek 5 odst. 3 písm. B) Rozhodnutí SOHZ).
Pokud jde o příjmy, Rozhodnutí SOHZ předepisuje povinně zahrnout do kalkulace vyrovnávací platby
všechny příjmy plynoucí z dané služby (zejm. úhrady od uživatelů, relevantní úhrady od pojišťoven).
Členským státům je pak při stanovení výpočtu vyrovnávací platby dána na vůli možnost do příjmů
započítávat (zcela nebo zčásti) i zisk plynoucí z jiných činností, které poskytovatel služby provozuje
mimo službu obecného hospodářského zájmu; v praxi se tak někdy děje stanovením určitého podílu
kofinancování služby ze strany samotného poskytovatele služby.
Tento princip koresponduje i se zákonnou povinností neziskových organizací využít zisku z „vedlejších
hospodářských činností“ k podpoře své hlavní činnosti; u obchodních korporací lze princip zakotvit
smluvně, resp. v rámci pověření.
Podle Rozhodnutí SOHZ může být součástí vyrovnávací platby i tzv. „přiměřený zisk“, tj. částka
převyšující čisté náklady vynaložené při poskytování služby obecného hospodářského zájmu. Tento
zisk bude zpravidla určen k tomu, aby jej poskytovatel služby využil ve prospěch poskytování dané
služby (pokrytí souvisejících nákladů, investice apod.). Výše přiměřeného zisku se odvozuje od
obecného vzorce na základě aktuální swapové sazby navýšené o 100 bazických bodů, tj. o 1 %;
swapová sazba je rozdílná podle délky trvání závazku, tj. doby, na kterou je vyrovnávací platba
poskytována.47
Vedle toho lze do výše přiměřeného zisku kalkulovat i míru rizika, která je s poskytováním dané
služby spojena, zejména zda a jakým způsobem přejímá poskytovatel služby určitou míru rizika
financování. Dále lze nastavit i tzv. pobídková kritéria motivující ke zvýšení kvality služby či efektivity
(produktivity) při jejím poskytování.

1.3.6 Poskytovatelé sociálního bydlení
Příjemcem investiční podpory jsou primárně obce. Investiční a provozní dotace bude poskytovat
Státní fond rozvoje bydlení. Obec, která se do systému sociálního bydlení přihlásí, ale může skrze
veřejné zakázky nebo veřejnou soutěž vybrat dodavatele sociálního bydlení z řad nestátních
neziskových organizací, církevních organizací, soukromých subjektů apod. Státní fond rozvoje bydlení
také převezme plně agendu vydávání pověření k výkonu SOHZ a dále případné poskytnutí finančních
prostředků a přepočet vyrovnávací platby.

47

Viz http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html.
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Obecným požadavkem Evropské komise je, aby program veřejné podpory respektoval vedle
pravidel veřejné podpory rovněž další povinnosti vyplývající ze Smlouvy zejména svobodu
poskytování služeb či zásadu nediskriminace.

1.3.7 Shrnutí použití výjimek z pravidel veřejné podpory
Poskytování investiční podpory nezakládá nedovolenou veřejnou podporu pouze v případě, pokud
jde podpora přímo jednotlivcům – uživatelům sociálního bydlení. Pokud jde o investiční podporu
provozovatelům, je možno postupovat podle pravidel uvedených výše (viz článek 1.3.2) a podmínek,
které platí pro veškeré subjekty podnikající na trhu, tedy také pro obce:
1. Nařízení de minimis – je povolena kumulace podpor de minimis až do výše 200 000 EUR,
v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni
schválení dotace Rozhodnutím ministra, za jakékoli období tří účetních let.
Další podmínky: žádné
2. Nařízení de minimis SOHZ – je povolena kumulace podpor de minimis pro podnik pověřený
výkonem SOHZ až do výše 500 000 EUR, v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným
Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra, za jakékoli
období tří účetních let.
Další podmínky: nařízení SOHZ de minimis se vztahuje pouze na podporu udílenou na
poskytování určité služby obecného hospodářského zájmu. Přijímající podnik musí být pověřen
konkrétní SOHZ. Toto pověření nemusí obsahovat všechny informace požadované při podpoře
podle rozhodnutí SOHZ, z důvodů právní jistoty však musí mít písemnou podobu a musí podnik
informovat o SOHZ, na základě které se podpora udílí.
Výhoda oproti postupu podle Rozhodnutí SOHZ: mírnější požadavky na obsah pověření oproti
požadavkům uvedeným v Rozhodnutí SOHZ, zejména není nutné stanovení vyrovnávací platby a
kontrola míry překompenzace.
Nevýhodou je, že příjemce podpory de minimis podle nařízení SOHZ nemůže obdržet žádnou
podporu ve formě vyrovnávací platby na tutéž službu, což vyplývá z principu zákazu kumulace
podpor podle článku 2 odst. 8 nařízení SOHZ.
3. Rozhodnutí SOHZ – Vyrovnávací platba (kompenzace) za poskytování SOHZ: stanovuje se jako
rozdíl nákladů vynaložených poskytovatelem při plnění závazku veřejné služby po odečtení
veškerých souvisejících výnosů z tohoto závazku. V případě nadměrné kompenzace ji vrátí
příjemce zpět poskytovateli. Investiční dotace představuje součást kompenzace.
Další podmínky: prokázání tržního selhání, tj. nemožnost osob z cílové skupiny obstarat si
odpovídající bydlení za tržních podmínek (prokazuje žadatel o dotaci), vymezení náplně SOHZ a
doby trvání závazku veřejné služby (měla by odpovídat době umoření poskytnuté investiční
dotace; bude ovlivněna konkrétní výší investiční dotace a výší nákladů souvisejících
s poskytováním sociálního bydlení), stanovení vyrovnávací platby, pověření podniku
poskytováním služby obecného hospodářského zájmu (provede poskytovatel), kontrola
využívání sociálního bydlení pro účely SOHZ (předkládá provozovatel), závěrečná kontrola
vyrovnávací platby ke konci pověření SOHZ (provede poskytovatel na základě dat od
provozovatele).
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Pro poskytnutí vyrovnávací platby, ať už se jedná o provozní nebo investiční podporu oblasti
sociálního bydlení, bude nutné mít zpracovánu detailní analýzu nákladů na pořízení (investice) nebo
provoz. Tyto kalkulace by měly vycházet z obvyklých nákladů, včetně zhodnocení regionálních rozdílů.
Za účelem zajištění podmínek slučitelné veřejné podpory SGEI bude nezbytné vybavit poskytovatele
dotace (vyrovnávací platby) nezbytnými personálními a administrativně organizačními standardy.
Povinností poskytovatele vyrovnávací platby totiž je:
● Zajistit vydávání pověření jako právního aktu;
● Stanovit mechanismus výpočtu vyrovnávací platby a jejích korekcí na základě některé
z metod použitelných podle SGEI, a to na základě metody očekávaných nákladů a výnosů,
nebo metody skutečných nákladů a výnosů nebo kombinace obou metod;
● Zajistit výplatu vyrovnávací platby v závislosti na vývoji služby v průběhu doby pověření na
bázi dotačního řízení podle rozpočtových pravidel;
● Zajistit průběžný monitoring k zabránění celkové nadměrné vyrovnávací platby včetně
jednotlivé „průměrné roční“ vyrovnávací platby;
● Zajistit kontroly u poskytovatele služby nejméně jednou za 3 roky.

1.4 Identifikace dotčených subjektů
Vzhledem k charakteru a povaze navrhovaného zákona jsou dotčenými subjekty na straně účastníků
systému sociálního bydlení osoby bez domova, ohrožené ztrátou bydlení a osoby a domácnosti
vynakládající nepřiměřené množství příjmů na bydlení (více jak 40 %). Cílová skupina je vymezena
prostřednictvím definice bytové nouze a/nebo prostřednictvím poměru příjmů osob a jejich výdajů
spojených s bydlením. Bytová nouze je posuzována v rámci kategorií, které vyplývají z definice
ETHOS. Tyto skupiny jsou dotčenými subjekty jako potencionální držitelé rozhodnutí o nároku na
podporu ze systému sociálního bydlení se všemi právy a povinnostmi vážícími se k tomuto
dotčenému subjektu. Dalšími dotčenými subjekty jsou sociální pracovníci pověřeného obecního
úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a úřadu práce v oblasti výkonu sociální práce.
Dále žadatelé a příjemci doplatku na bydlení a příspěvku na bydlení a majitelé bytů a nebytových
prostor.
Dotčenými subjekty jsou zároveň i ministerské resorty, správci systému, poskytovatelé sociálního
bydlení a další subjekty zapojené do realizace systému sociálního bydlení, především pak obce. Jsou
jimi gesčně příslušná ministerstva, především Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo
financí, Státní fond rozvoje bydlení a dále pak Úřad práce ČR.
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Tabulka 7 – Kompetence subjektů

Kompetence subjektů
Subjekt

Popis činností

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Je hlavním gestorem systému sociálního bydlení
v České republice po věcné stránce. Rovněž je
odvolacím orgánem a poskytuje metodickou podporu
v oblasti systému sociálního bydlení, výkonu sociální
práce, sociálních služeb nebo dotací na sociální
služby, sociální práci či dávek na bydlení dávek či
sociálního bydlení. Je ústředním orgánem státní
správy a odvolacím orgánem, vede přezkumná řízení,
zabezpečuje aplikační programy nepojistných
sociálních dávek. Poskytuje dotace určené na výkon
sociální práce.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Je gestorem stavebního řádu a propojení sociálního
bydlení s obecnou bytovou politikou.

Ministerstvo financí

Stanovuje metodické pokyny za účelem stanovení
výše sociálního nájemného v rámci systému
sociálního bydlení obcemi. Ve spolupráci s MPSV a
MMR připravuje podklady pro stanovení Nařízení
vlády.

Státní fond rozvoje bydlení

Jedná se o právnickou osobu zřízenou zákonem č.
211/2000 Sb., v platném znění ze dne 21. června
2000. Státní fond rozvoje bydlení zajišťuje podle
zákona o sociálním bydlení finanční prostředky na
vznik, provoz a správu pro místní rozvoj je Státní fond
rozvoje bydlení.

Kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky

Rozhodují v 1. instanci v systému sociálních dávek,
vyplácí sociální dávku na bydlení (příspěvek na
bydlení). V případě, že obec, ve které osoba žádá o
zařazen do systému sociálního bydlení, nestoupila do
tohoto systému dobrovolně, poskytuje příslušné
pracoviště ÚP prostřednictvím sociálních pracovníků
splňujících předpoklady pro výkon povolání dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
činnosti sociální práce za účelem rozhodnutí o bytové
nouzi a rozhodnutí o formě sociálního bytu. Dále
vykonávají sociální šetření a v případě potřeby
poskytují sociálně právní poradenství.
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Obce, které dobrovolně vstoupily do systému
sociálního bydlení

Spravují systém sociálního bydlení, jsou poskytovateli
sociálního bydlení, zpracovávají plán sociálního
bydlení, zajišťují byty pro držitele rozhodnutí a
spravují finanční dotace na provoz systému
sociálního bydlení na úrovni obcí. Obce do systému
vstupují dobrovolně.

Sociální pracovníci

Poskytují činnosti sociální práce v oblasti sociálního
bydlení. Sociální pracovníci splňují kvalifikační
požadavky dle zákona o sociálních službách.

Obecní úřady II. a III. typu

V oblasti
výkonu
sociální
práce
poskytují
prostřednictvím sociálních pracovníků splňujících
předpoklady pro výkon povolání dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Pro potřeby
rozhodnutí o bytové nouzi a doporučení formy
sociálního bytu vykonávají sociální šetření. Mezi
preventivní činnosti lze zařadit především depistáž a
sociálně právní poradenství, a pokud byla osobě
poskytnuta forma sociálního bytu s podprou sociální
práce, poskytuje činnosti sociální práce vyplývající
z individuální situace osoby za účelem nápravy
stabilizace nepříznivé životní a sociální situace osoby.

Majitelé bytů a nebytových prostor, nebo další
organizace např. zřízené obcemi za účelem
poskytování nájemních obecních bytů

Majitelé bytů jsou potencionálními dodavateli
sociálního bydlení. Majitelé bytů a nebytových
prostor jsou dotčenými subjekty rovněž v rámci
nastavení příspěvku na bydlení.

Bytová družstva

Krajské úřady

Bytová družstva mohou fungovat jako dodavatelé
sociálního bydlení.

Prostřednictvím sociálních pracovníků splňujících
předpoklady pro výkon povolání dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách metodicky vedou
a kontrolují výkon činností sociální práce
poskytované obecními úřady II. a III. typu a v případě
potřeby také poskytují činnosti sociální práce.
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1.5 Popis cílového stavu
Obecný právní předpis zavádí vůbec poprvé ucelený systém sociálního bydlení, který propojuje
posílení sociální práce, nabídku sociálních bytů, posílení postavení obcí při poskytování sociálního
bydlení a sjednocuje úpravu sociálních dávek na bydlení v podobě jedné dávky – příspěvku na
bydlení.
Cílem je dostáhnout stavu:
-

-

kdy je jednoznačně a jasně definován pojem sociální bydlení a oprávněné cílové skupiny,
které mají nárok na podporu ze systému sociálního bydlení,
kdy jsou jasně zákonně vymezeny povinnosti a práva aktérů sociálního bydlení, tedy státu,
krajů, měst a obcí, sociálních pracovníků, poskytovatelů sociálního bydlení a neziskových
organizací, církví a církevních organizací,
kdy jsou stanoveny technické normy pro sociální bydlení, které přispívají k efektivní podpoře
ze státního rozpočtu v oblasti sociálních dávek na bydlení a sociálního bydlení,
kdy jsou nastaveny finanční mechanismy pro realizaci systém sociálního bydlení, které
zaručují finanční udržitelnost systému sociálního bydlení,
sjednocení dávkové podpory v oblasti bydlení a zvýšit její efektivitu,
kdy jsou provázány jednotlivé nástroje podpory bydlení pro osoby v sociální a bytové nouzi
(sociální bydlení, investiční bytová politika, sociální dávky, sociální práce a sociální služby)
a jsou tak poskytovány efektivně.

Cílovým stavem sjednocující právní úpravy dávek na bydlení je poskytovat příspěvek na bydlení
v souladu s připravovaným zákonem o sociálním bydlení a zamezit neefektivnímu a neadresnému
vyplácení této dávky v některých případech.
Cílový stav v jednotlivých oblastech navrhované právní úpravy v oblasti sociálních dávek na bydlení
je následující:


Zrušení doplatku na bydlení a stávajícího příspěvku na bydlení a jejich nahrazení novou dávkou
na bydlení – příspěvkem na bydlení, mimo systém státní sociální podpory a pomoci v hmotné
nouzi.



Úprava nároku na příspěvek na bydlení pro všechny právní tituly k vymezeným typům bydlení
tak, aby právní úprava korespondovala s Občanským zákoníkem.



Příspěvek na bydlení bude vyplácen do prostor způsobilých k bydlení na základě předem
stanovených kritérií.
o

Prostory pro bydlení:
 byt (zkolaudovaný a způsobilý pro bydlení),

o

Zařízení sociálních služeb:
 pobytové zařízení sociálních služeb (registrované).
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Nově se stanovují tři kategorie normativních nákladů na bydlení (průměrné náklady dané
zákonem) podle právních titulů k bydlení:
o



pro nájemní, podnájemní nebo pachtovní smlouvy; tyto normativní náklady, resp.
jejich zákonem definovaná část, budou použity i pro zařízení sociálních služeb a
ubytovací zařízení;
o pro vlastnictví bytových družstev a fyzických osob;
o pro výpůjčky, výprosy, služebnosti a ostatní smlouvy a právní tituly.
Zrušení podmínky „povinné“ změny normativních nákladů na bydlení podle změny
spotřebitelských cen a imputovaného nájmu a jejich stanovení pro každý kalendářní rok a
zavedení do zákona valorizační podmínky pro změnu normativních nákladů
na bydlení jako možnost danou vládě, ke které lze přistoupit, pokud se alespoň
3 indexy spotřebitelských cen v jednotlivých komoditách v oblasti bydlení, z nichž jeden musí
být vždy index nájemného bytu, změní od poslední úpravy normativních nákladů alespoň
o 5 %.



Náklady na bydlení budou pro nový příspěvek na bydlení zohledněny v průměrné výši
s ohledem na příslušné normativní náklady na bydlení.



Osobám, kterým bude k datu účinnosti tohoto zákona vyplácen doplatek na bydlení do bytů
způsobilých k bydlení podle tohoto zákona, a které požádají o uznání za osobu v bytové nouzi
a jsou aktivní při hledání standardního, přiměřeného bydlení, mohou být náklady na bydlení
po dobu 36 měsíců od účinnosti tohoto zákona zohledněny nad rámec normativních nákladů
na bydlení až do skutečné výše (maximálně však v místě obvyklé). Ostatní podmínky nároku
na příspěvek na bydlení podle tohoto zákona budou muset být plněny.



Osobám, kterým bude k datu účinnosti tohoto zákona vyplácen příspěvek na bydlení nebo
doplatek na bydlení do prostor nezpůsobilých k bydlení podle tohoto zákona, mohou být
náklady na bydlení po dobu 36 měsíců od účinnosti tohoto zákona zohledněny do maximální
výše 80% příslušných normativních nákladů na bydlení. Ostatní podmínky nároku na
příspěvek na bydlení podle tohoto zákona budou muset být plněny.



Změna započitatelného příjmu pro příspěvek na bydlení, do kterého se započtou skutečné
čisté příjmy, tedy zruší se fikce příjmu minimálně ve výši životního minima rodiny. Dále se
omezí disponibilní příjem rodiny podle počtu členů domácnosti maximálně na úroveň 1,2 až
1,5 násobku životního minima rodiny.



Větší adresnost výplaty příspěvku na bydlení v podobě změny okruhu společně posuzovaných
osob podle skutečného soužití osob a zavedení hodnocení prodeje a jiného využití majetku
a uplatnění nároků a pohledávek oprávněné osoby a společně posuzovaných osob. Prodej a
jiné využití majetku se nebude vyžadovat u osob pobírajících starobní důchod.

66

1.6 Zhodnocení rizika
Nepřijetí zákona by znamenalo zakonzervování sociálně nepříznivé situace řady osob nacházejících
se bez domova, vynakládajících vysoké procento příjmů na bydlení nebo ohrožených ztrátou
bydlení. Současně by to znamenalo, že nebude systémově řešena absence vymezení práv
a povinností ve vztahu k zajištění sociálního bydlení osobám, které mají výrazné sociální problémy
a také problémy se zajištěním běžného standardního bydlení. S tím souvisí i rozvíjející se obchod
s chudobou, který v současné době státu a obcím způsobuje řadu problémů, které jsou nejviditelnější
v oblasti výše dávek na bydlení (především doplatku na bydlení) a rovněž v neutěšené situaci
zvyšujícího se počtu sociálně vyloučených lokalit a problémů spojených se sociálním začleňováním lidí
v nepříznivé bytové situaci, kdy jsou nejvíce ohrožené děti.
Nepřijetí zákona také bude znamenat, že se bude stále více zvyšovat počet osob, které se nebudou
moci uhradit nájem vlivem zvyšování nákladů na bydlení, bude se zhoršovat ekonomická i sociální
situace nízkopříjmových a středně-příjmových skupin obyvatel ČR, bude se zhoršovat sociální
napětí zejm. v oblastech s výskytem sociálně-vyloučených lokalit.
Pokud by nedošlo k přijetí předložené úpravy v oblasti změn sociálních dávek na bydlení, příspěvek
na bydlení se bude poskytovat bez vazby na vznikající zákon o sociálním bydlení, což neumožní
provázat systém sociálního bydlení s dávkou, se kterou se počítá jako s jedním z významných nástrojů
financování sociálního bydlení. Zároveň bude v praxi v některých případech nadále docházet
k neúčelnému a neadresnému vyplácení příspěvku na bydlení, protože nebudou přijata opatření,
která mají jeho adresnost a efektivitu zvýšit (viz výše).
Při zpracování návrhu byla identifikována tato rizika:
A. Možný konflikt na úrovni mezinárodního práva
Na mezinárodní úrovni je právo na bydlení součástí práva obvykle označovaného jako právo na
přiměřenou životní úroveň.
Všeobecná deklarace lidských práv upravuje v čl. 25 tzv. právo na přiměřenou životní úroveň jako
právo každého „na takovou životní úroveň, která zajistí jeho zdraví a blaho i zdraví a blaho jeho
rodiny, včetně potravy, ošacení, bydlení, lékařské péče a nezbytných sociálních služeb.“ 48 Přestože je
deklarace spíše doporučujícím dokumentem, Ústavní soud zdůraznil, že „(…) má nesporně značný
právně interpretační význam i význam pro formulaci univerzálních standardů lidských práv.“49 Návrh
zákona o sociálním bydlení na mezinárodní kontext podpory v oblasti bydlení reaguje.
B. Rozdílné zacházení s různými skupinami osob
V průběhu implementace zákona o sociálním bydlení bude nutné zajistit spravedlivé posouzení
intenzity bytové nouze, která bude klíčová pro uzavírání nájemních smluv k sociálním bytům a
sociálním bytům s podporou sociální práce. Tato pravidla musí být transparentní a nediskriminační.
Uzavírání sociálních nájemních smluv v systému sociálního bydlení bude nutné monitorovat a
vyhodnocovat, aby nedocházelo k znevýhodňování některých skupin obyvatelstva. Za tímto účelem

48
49

čl. 25, odst. 1 Všeobecné deklarace lidských práv
Nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2000. č.231/2000 Sb.
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bude zpracována Ministerstvem práce a sociálních věcí metodická příručka, která představí model
posuzování bytové nouze na základě posouzení různých aspektů bytové nouze.
Některé skupiny osob jsou dle zákona o sociálním bydlení vnímány jako zvláště zranitelné, u těchto
skupin je uváděn nárok na příznivější zacházení. V těchto případech jsou kritéria zařazení do skupiny
zvláště zranitelných osob známa, jsou transparentní a jsou definována již v návrhu zákona.
C. Zvýšená četnost rozhodování na základě neúplných informací
U obětí domácího násilí či diskriminace je vždy složité vytvořit úplnou definici příslušnosti k těmto
skupinám, protože jde o komplexní kategorie. Obě tyto skupiny zároveň patří mezi zvláště zranitelné
cílové skupiny sociálního bydlení s nárokem na příznivější zacházení. Aby bylo sníženo riziko
rozhodování na základě neúplných informací, jsou zvolena kritéria, která zamezují subjektivnímu
výkladu. Jako oběti domácího násilí jsou vnímány oběti trestného činu týrání osoby žijící ve
společném obydlí, viz Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Pro účely zákona bude použita verifikace cílové
skupiny na základě obdržení rozhodnutí o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu
násilí, která byla s účinností od 1. 1. 2014 zahrnuta do zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, konkrétně do ustanovení § 400 až 414. Za diskriminované pak budou považovány osoby, u
kterých soud rozhodl, že byly oběťmi diskriminace v oblasti sociálního začleňování na základě Zákona
o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů
(antidiskriminační zákon) č. 198/2009 Sb. Rizikem na straně samotných obětí je, že ne každá oběť
domácího násilí či diskriminace se obrátí na policii či soud. Soudní spory v případě diskriminačních
případů navíc trvají i několik let.
D. Zvýšení zátěže sociálních pracovníků obecních úřadů II. a III. typu a úřadů práce
Posuzování a sociální šetření spojená s posuzováním oprávněnosti zvýší zátěž a náklady na výkon
sociální práce. Tyto náklady budou kompenzovány účelovými dotacemi na výkon sociální práce
obecním úřadům II. a III. typu a finančními prostředky pro úřady práce. Zároveň vzniknou i náklady na
nové proškolení sociálních pracovníků, ty budou hrazeny v rámci systémového projektu zacíleného
na oblast sociálního bydlení (OP Zaměstnanost). Pozitivním efektem bude výrazné zvýšení
kompetencí sociálních pracovníků ve smyslu odborných znalostí a dovedností . To bude mít vliv i na
výkon dalších agend souvisejících s výplatou sociálních dávek a s jejich příjemci. Toto riziko je
snižováno navýšením finančních prostředků (dotací) na výkon sociální práce pro obecní úřady.
E. Nedostatečná legisvakance
Bez přiměřené legisvakance nemůže dojít k plynulé implementaci a tedy k plnému zavedení systému
sociálního bydlení do praxe. Za účelem snížení tohoto rizika byla v návrhu zákona stanovena
přechodná ustanovení. Přechodná ustanovení byla nastavena tak, aby umožnila přípravu obcí pro
poskytování sociálního bydlení a dotčených orgánů při přechodu na novou právní úpravu příspěvku
na bydlení a pro zajištění změn v rámci Státního fondu rozvoje bydlení. Po přechodnou dobu budou
rovněž připravovány investiční nástroje, aby mohly reagovat na skutečnou poptávku na základě
počtu vydaných rozhodnutí a požadavků ze strany obcí.
F. Rizika spojená s nečinností
V současné době se dlouhodobě zvyšují výdaje ze státního rozpočtu v oblasti dávek určených na
bydlení, přičemž tyto dávky jsou z části směřovány do podstandardního bydlení, které neumožňují
běžný život a psychosociální kontakty. Situace cílové skupiny zákona o sociálním bydlení, tj. osob bez
bydlení a osob ohrožených ztrátou bydlení by se nadále zhoršovala, tím by vznikly další náklady na
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řešení sociálně patologických situací (např. institucionální péče o děti odebrané z rodin a
vychovávané mimo rodinu, zvýšené nároky na zdravotní péči o seniory bez domova a v
nevyhovujícím bydlení, recidiva u osob opouštějících systém vězeňství, kterým se nezdařilo sociální
začlenění). Jakkoli je systém dávek významným nástrojem v oblasti bydlení a i do budoucna bude
tvořit jeden z pilířů bydlení pro chudší skupiny obyvatel, není to nástroj dostačující, který by byl
schopen reagovat na všechny situace vyloučení z bydlení nebo ohrožení ztrátou bydlení.
Při zachování stávajícího stavu by zároveň nedošlo k posílení práv obcí v systému sociálního bydlení.
Za současné právní úpravy obce nemají možnost zefektivnění financování (efektivnější distribuce
sociálních dávek na bydlení) a snížení toku finančních prostředků do nevyhovujícího podstandardního
bydlení.
Zároveň by nebyla posílena prevence ztráty bydlení prostřednictvím sociální práce na úrovni
obecních úřadů (terénní sociální práce a systematické řešení zadlužení domácností může přispět k
identifikaci obyvatel, kteří mohou mít či mají problémy s úhradou nákladů na bydlení). Prevence
ztráty bydlení má význam při snižování chudoby obyvatelstva plynoucí z intenzivního zadlužení v
oblasti bydlení a rovněž ke snižování nákladů spojených s řešením bezdomovectví.
Nepřijetí zákona o sociálním bydlení by znamenalo nesplnění Programového prohlášení vlády a
rovněž zmaření práce velké části odborníků z veřejné a státní správy, které se touto oblastí
dlouhodobě zabývají. Nepřijetí zákona by znamenalo prodloužení situace, kdy chybí systémové řešení
sociálního bydlení, na jehož potřebnost poukazují státní instituce již více než deset let. Dalším
předpokládaným důsledkem by byl přímý dopad na oblast čerpání z fondů Evropské unie, resp.
z Evropského sociálního fondu (ESF) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
G. Korupční rizika
Navrhovaná právní úprava je založena na definování jasných postupů při stanovení cílové skupiny pro
poskytování sociálního bydlení, pro výběr poskytovatelů sociálního bydlení i pro stanovení nároku na
investiční a provozní dotace. Rozhodování o vstupu do systému sociálního bydlení – vydání
rozhodnutí o bytové nouzi na obci nebo na krajských pobočkách úřadu práce bude probíhat na
základě objektivně stanovených kritérií (v režimu správního řízení) – více než 40 % příjmů
vynaložených na bydlení, příjmy nesmí přesáhnout 1,6 násobek životního minima po uhrazení
nákladů na bydlení a/nebo kritérium bytové nouze, vždy ale spojené s kritériem nejvyšší možné
příjmové hranice). Rovněž se budou přísně posuzovat majetková kritéria. Postup při samotném
posuzování bude analogický k již fungujícím systémům posuzování osob vzhledem k nároku na
sociální dávku. Přezkum rozhodnutí bude každých 24 po sobě jdoucích měsíců. Takto jednoznačně
stanovená kritéria zamezují tomu, aby bylo rozhodnutí o bytové nouzi udělováno a následně, aby
byla smlouva o sociálním nájmu uzavírána s neoprávněnými osobami pouze na základě klientelismu
či subjektivního posouzení. Uzavření smlouvy o sociálním nájmu v systému sociálního bydlení bude
probíhat na základě transparentních vstupních kritérií.
Obce vstupující do systému sociálního bydlení dobrovolně budou žádat o investiční a provozní dotace
Státní fond rozvoje bydlení a o dotace na sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí..
Poskytovatelé sociálního bydlení, tedy obce či Státní fond rozvoje bydlení, budou povinni zajištovat
zákonem stanovené standardy sociálních bytů a rovněž udržovat hladinu nájmu na úrovni sociálního
nájemného, které definuje tento zákon. To se bude týkat i bytů nasmlouvaných se soukromými
majiteli bytů.
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Rozhodování bude transparentní a podle předem daných kritérií. Rozhodnutí o bytové nouzi bude
vydávat obecní úřad či krajská pobočka Úřadu práce (v případě úřadů práce i rozhodnutí o formě
podpory), rozhodnutí o formě podpory a uzavírání smluv o sociálním nájemném bude řešeno obcí,
případné odejmutí Rozhodnutí bude opět na rozhodnutí obcního úřadu či krajské pobočky úřadu
práce.
Zákon o sociálním bydlení snižuje korupční rizika rovněž na straně měst a obcí a soukromých majitelů
bytů stanovením jasných kritérií pro vstup do systému (jasně stanoví oprávněné skupiny) a
stanovením sociálního nájemného či zajištění udržitelnosti sociálního bydlení v rámci řešení veřejné
podpory. Stanovení oprávněné cílové skupiny zajišťuje, že o uzavření nájemní smlouvy k sociálním
bytům nebude docházet na základě korupčního jednání nejasně vymezeným zájemcům i z řad osob,
které nejsou prioritní z hlediska státní podpory bydlení a sociálního zabezpečení.
Možným korupčním rizikem při přidělování sociálních bytů je, že obec v systému bude prioritně byt
přidělovat určitým osobám či skupině osob. Tomuto nepříznivému jevu zabrání metodika pro
posuzování bytové nouze, kterou vypracuje MPSV.
Zákon stanoví i povinnosti osob v bytové nouzi, které jsou mimo jiné povinny bezodkladně hlásit obci,
Státnímu fondu rozvoje bydlení či krajským pobočkám uřadů práce, že nepříznivá životní situace
pominula, dodržovat podmínky nájemní smlouvy a rozhodnutí, včetně spolupráce se sociálním
pracovníkem.
Výběr vhodných poskytovatelů sociálního bydlení bude v navrženém systému zajištěn v rámci
dotačního řízení podle Rozpočtových pravidel, dodavatelé budou dále vybirání prostřednictvím
výběrových řízení. Zde bude nezbytné nastavit objektivní, transparentní a nediskriminační kritéria
hodnocení dotačních žádostí a výběru poskytovatelů, kteří budou pověřeni službou SGEI a zařazeni
do systému financování vyrovnávací platbou. Z nejnovějšího vývoje rozhodovací praxe – rozhodnutí
rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 9 Ads 83/2014, vyplývá, že
není-li žadateli zcela vyhověno v žádosti o poskytnutí dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, musí mít takové rozhodnutí o žádosti
náležitosti správního rozhodnutí podle správního řádu a je přezkoumatelné jak v mezích řádného
opravného prostředku (v daném případě rozkladu), tak i v rámci soudního přezkumu).
V případě, že poskytovatel sociálního bydlení nebude disponovat dostatečnou kapacitou sociálních
bytů k plnění podmínek pověření službou SGEI, bude mu umožněno vhodný byt zajistit na trhu od
jiného vlastníka. Výběr takového „externího“ vlastníka může být realizován formou veřejné soutěže
o nejvhodnější nabídku podle § 1772 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato úprava
představuje velmi flexibilní formu soutěže, jejímž výsledkem je uzavření smlouvy obsahující
nejvhodnější nabídku. Úprava je navíc v zásadě tzv. „dispozitivní“, vyhlašovatel soutěže tedy může
stanovit řadu podmínek odchylně podle své potřeby. Veřejná soutěž navíc může být vhodným testem
pro zjištění tržní ceny nájmu (viz bod 3.4.2. výše).
Možnost výběru na základě veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle občanského zákoníku se
týká i obce nebo státní příspěvkové organizace, neboť koupě, nájem nebo pacht nemovitostí
nepodléhá povinnému veřejnému zadávání podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (viz výjimka - § 29 písm. h zákona).
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H. Rizika na straně obcí v oblasti financování
Povinnost zajišťovat sociální bydlení rozvíjí povinnost vyplývající již z jiných platných zákonů (např.
zákon č. 108/2006. Sb. o sociálních službách), tudíž nepřináší zcela novou povinnost. Jde však o nově
specifikovanou a definovanou povinnost pro zákonem vymezenou cílovou skupinu a tato skutečnost
přináší riziko zvýšené zátěže a nákladů na straně obcí a státu na zajišťování sociálního bydlení. Pokrytí
nákladů vzniklých s poskytováním sociálního bydlení je zajištěno ze strany státu v rámci nárokových
dotací MPSV určených na výkon sociální práce. Finanční prostředky zaručují navýšení sociálních
pracovníků, kteří jsou již dnes financováni z dalších zdrojů, o zhruba 2 500 osob. Pokrytí nákladů na
nové investice (výstavba, pořízení, rekonstrukce) a provoz sociálních bytů – tedy i zajištění personálu
pro fungování bytů v systému sociálního bydlení je obsaženo v provozních a investičních dotacích,
které mají být poskytovány Státním fondem rozvoje bydlení. Výpočet finanční náročnosti provozních
dotací ve formě vyrovnávací platby obsahuje i administrativní náročnost správy systému sociálního
bydlení na úrovni obcí. V návrhu financování jsou rovněž obsaženy finanční prostředky na rozvoj
nových kapacit sociální služby azylové domy ve výši 300 mil. Kč ročně. Všechny tyto náklady jsou ve
střednědobém a dlouhodobém horizontu pokrývány úsporami na straně sociálních dávek a
v oblasti sociální integrace a sociálního vyloučení v rámci systému sociálního bydlení.
I. Pomalý náběh systému sociálního bydlení a nenaplňování nároku osob v bytové nouzi
Jedním z možných rizik systému sociálního bydlení je jeho pomalý náběh a prodlevy na straně obcí či
Státního fondu rozvoje bydlení při uspokojování potřeb oprávněných cílových skupin zákona o
sociálním bydlení. Především v prvních letech lze očekávat přetlak na straně zájemců o vstup do
systému sociálního bydlení a pomalejší uspokojování žádostí o byt na straně obcí a Státního fondu
pro rozvoj bydlení. Zmírnění tohoto přetlaku je ošetřeno v přechodných ustanoveních zákona.
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2

Návrh variant řešení

2.1 Varianta 0 – současný stav
Varianta „nulová“, tzn. ponechání současného stavu, je nepřijetí zákona o sociálním bydlení
a ponechání současné podpory zajišťování bytových potřeb občanů v sociální a bytové nouzi, tedy
především prostřednictvím dávkového systému, který však nezachycuje všechny skupiny osob
v bytové nouzi.
Zachování současného stavu bude mít za následek zvyšování výdajů ze státního rozpočtu v oblasti
dávek určených na bydlení, cílová skupina systému sociálního bydlení se bude dále rozšiřovat a tím
se zvýší potřebnost a také potencionální náklady na pozdější zavedení systému sociálního bydlení.
Nevzniknou však požadavky na implementaci nového systému a z krátkodobého hlediska nebudou
zvýšeny náklady státního rozpočtu.
Současný stav také nereflektuje mezinárodní závazky, ke kterým se Česká republika přihlásila.
Při zachování stávající právní úpravy lze důvodně předpokládat zachování vývoje nákladů na
příspěvek na bydlení, který vychází jednak z vývoje cen v oblasti bydlení a jednak z chování
domácností popsaného v podkapitole 1.2 této zprávy. To znamená, že při malé změně cen v oblasti
bydlení lze odhadovat meziroční nárůst nákladů na příspěvek na bydlení ve výši 0,3 – 0,5 mld. Kč.
Větší nárůsty cen v oblasti bydlení by se mohly promítnout v nákladech na příspěvek na bydlení ve
výši 0,8 – 1,2 mld. Kč ročně. Tyto odhady nákladů vychází z dosavadního vývoje nákladů na příspěvek
na bydlení v letech, kdy docházelo k význačnějším změnám a v letech, kdy k zásadním cenovým
změnám nedocházelo. Doplatek na bydlení by částečně kopíroval tento trend nárůstu nákladů, i když
v nejbližších letech lze očekávat značnou kompenzaci tohoto nárůstu prováděním zvýšené kontroly a
šetření skutečné situace příjemců doplatku na bydlení ze strany Úřadu práce ČR, tak jak je to patrné
v roce 2015 (viz podkapitola 1.2.4 této zprávy).
Zachování současné varianty zakonzervuje současné postavení lidí, kteří se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci v oblasti bydlení. Tzn. že zůstane nedostatečně rozvinutý systém prevence
bezdomovectví a řešení ztráty bydlení v krizových situacích, např. rozpad rodiny (rozvod, úmrtí
jednoho z členů rodiny atd.), který je způsobem nedostatečným množstvím sociálních bytů,
nepříznivým vnímáním části lidí v bytové nouzi a nedostatečnou příjmovou situací na straně
domácností v bytové nouzi. V rámci současné právní úpravy je jen minimum oblastí, v kterých se
může angažovat stát a jeho instituce. Většina těchto lidí zůstane na ubytovnách či v obdobných
zařízení a také v azylových domech. Ty mají sloužit pro řešení krizové sociální situace maximálně po
dobu jednoho roku, nicméně lidé v sociální a bytové nouzi v nich zůstávají i několik let – až 60 %
podle výzkumu Armády spásy právě v důsledku nedostatku standardního nájemního bydlení. Menší
část osob i nadále bude pobývat v sociálních slubách typu noclehárny či přímo v sitauci „bez
přístřeší“, tedy na ulici. Jejich potřeby zůstanou i nadále pokrývány především sociálními službami a
sociální prací. Velkým rizikem této situace je přetrvávání a rozšiřování sociálně patologických jevů a
vznik sociálně vyloučených lokalit. Sociální práce bude i nadále poskytována v současné podobě a
nebude se specificky zaměřovat na oblast bytové nouze, i když její důležitost roste. Rovněž bude
přetrvávat vysoký počet případů na jednoho sociálního pracovníka, což zabraňuje adresnému a
intenzivnímu řešení problémů. Zachování současného stavu sebou nenese dodatečné vstupní náklady
na rozvoj systému sociálního bydlení na straně státu a obcí, ale zároveň lze očekávat, jak je již
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zmíněno výše, nárůst výdajů na sociální dávky na bydlení a především růst počtu osob vypadávajících
ze standardního bydlení z ekonomických a sociálních důvodů a tlak na systém sociálních služeb.
V situaci zachování stávajícího stavu je nutné se zaměřit na regulaci subsandardních forem bydlení,
posilování a rozvíjení sociálních služeb typu azylový dům či noclehárny a práci v sociálně vyloučených
lokalitách.

Dopady na dotčené subjekty
Subjekt

Státní správa: Ministerstvo práce a sociální věcí,
Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond rozvoje
bydlení, Úřad práce České republiky

Popis situace

Sociální bydlení zůstává nejasně vymezenou
agendou, která je roztříštěna mezi několik aktérů
státní správy, kteří nemají jasně definovaný
legislativní rámec. Bytová politika, dotační programy
na investice do rozvoje tzv. sociálního bydlení,
sociální politika a dávková podpora bydlení jsou
vesměs nepropojené. Na Ministerstvo práce a
sociálních věcí se obracejí občané ČR se žádosti o
řešení bytové nouze a stížnostmi na jednání jiných
aktérů, resortu práce a sociálních věcí však k řešení
této problematiky i nadále chybí kompetence.
Ministerstva také nemohou přímo řešit situace
koncentrovaného sociálního vyloučení na lokální
úrovni.

Obce

Jsou jedněmi z hlavních aktérů politiky bydlení v ČR,
poskytují i podporované bydlení či sociální bydlení,
na provoz sociálních bytů nemají stále finanční
prostředky garantované státem. Obcím chybí rovněž
garanční
mechanismy
v případě
řešení
problematických případů lidí v bytové nouzi. Chybí
nástroje, jak ovlivňovat podobu bydlení pro osoby
v bytové nouzi na územích obce a eliminovat vznik a
dopady sociálně vyloučených lokalit, které vznikají
v majetku soukromých osob. Obcím nevzniká
povinnost, ani dobrovolná, zajišťovat sociální bydlení.

Lidé v bytové nouzi

Možnosti pro získání sociálního bydlení se pro
občany liší podle místa trvalého pobytu, mohou
využívat sociální dávky na bydlení, které jsou však
vázané na určité právní tituly, část lidí nemá možnost
nahlásit si trvalý pobyt v místě svého skutečného
bydliště (např. pobyt v azylovém domě, v ubytovně,
podnájemní smlouva atd.).
Lidé žijící bez domova mohou využívat sítě sociálních
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služeb (převážně noclehárny, azylové domy –
omezení na 1 rok) či tréninkové bydlení nabízené
převážně neziskovými organizacemi. Chybí však
návazná možnost pro bydlení v dostupných bytech.
Systém sociálních dávek na bydlení zůstává zásadní
podporou lidí v sociální a bytové nouzi a rovněž
prevencí ztráty bydlení.
I nadále mají lidé v bytové nouzi možnost využívat
sociální práce, která však není často specificky
zaměřena na oblast sociálního bydlení a nemůže
zaručit nalezení vhodného bydlení.

2.2 Varianta I: vznik systému sociálního bydlení a sjednocení dávek na bydlení
Návrh nové právní normy řeší dlouhodobou absenci vymezení sociálního bydlení v České republice.
Návrh zákona definuje sociální bydlení, oprávněné cílové skupiny, subjekty, které jsou povinné
sociální bydlení poskytovat, a rovněž garantuje finanční mechanismy na zajištění realizace sociálního
bydlení. Na návrh systému sociálního bydlení navazuje i úprava dávkového systému na bydlení, který
reaguje na vývoj v oblasti sociální podpory v České republice.
Nově upravený příspěvek na bydlení, který je podstatnou součástí návrhu zákona, slučuje obě
dosavadní dávky poskytované do oblasti bydlení, a to příspěvek na bydlení ze systému státní sociální
podpory a doplatek na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi. Nová dávka zpřesňuje adresnost
jejího vyplácení, testuje nejen příjmy domácnosti, ale bere v potaz i možnosti a snahu získat
přiměřenější bydlení, uplatnění pohledávek, nároků a majetku. Návrh zákona počítá s přechodným
obdobím, po které bude zachován nárok všem stávajícím příjemcům současných dávek
na bydlení. S postupným náběhem systému sociálního bydlení bude posléze zcela utlumena výplata
do substandardních forem bydlení, tj. do nezkolaudovaných bytů, což by mělo zajistit přiměřené a
důstojné bydlení příjemcům sociální dávky. Podpora formou sociální dávky zůstává i nadále stěžejní
formou státní podpory v oblasti bydlení, a to na volném trhu s byty i v rámci sociálního bydlení.
Obce při zajišťování sociálního bydlení hrají primární a klíčovou roli, do systému mohou vstupovat
dobrovolně. Pokud tak učiní, jsou povinny dodržovat podmínky stanovené zákonem – tzn. vymezení
oprávněné skupiny osob, formy podpory, lhůty atd. Motivací obcí pro zapojení obce do systému je
možnost získání finančních prostředků na zajištění sociální práce a sociálního bydlení (investiční
či provozní prostředky), ale také reálná možnost řešit potřeby svých občanů v oblasti sociálního
bydlení
a
snižovat
míru
sociálního
vyloučení.
Pokud
se
obce
do systému sociálního bydlení nepřihlásí, nebudou mít možnost získat finanční prostředky na
výstavbu či rekonstrukci bytového fondu.
Pokud obec do systému nevstoupí, tak se občan takové obce obrátí na Úřad práce České republiky,
který
posoudí
jeho
sociální
situaci
a
bytovou
nouzi.
Sociální
byt
(s podporou sociální práce, nebo bez ní) pak občanovi zajistí Státní fond rozvoje bydlení a navazující
sociální práci zajistí obecní úřady obcí v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti. Dotace
na sociální práci bude obcím přidělovat Ministerstvo práce a sociálních věcí, dotace na výstavbu či
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rekonstrukce sociálních bytů spadají do kompetence Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu
rozvoje bydlení.
Sociální
byt
je
určen
pouze
lidem,
kteří
vynakládají
na
bydlení
více
než 40 % svých příjmů a jejich příjem nepřesahuje 1,6násobek životního minima. To mohou být
například rodiny s dětmi, zdravotně postižení nebo senioři, a také lidé, kteří jsou bez bydlení – tzn.
lidé z azylových domů, ubytoven či osoby žijící na ulici. S uživateli sociálních bytů bude uzavírána
smlouva o sociálním nájmu, která se bude s výjimkou některých ustanovení (např. smluvní strany)
řídit občanským zákoníkem. V sociálních bytech bude také muset být stanovenotzv. sociální nájemné,
které určí horní hranici nájmu tak, aby byl omezen obchod s chudobou. Osoby, které nemají
dostatečné kompetence bydlet samostatně, budou povinny spolupracovat se sociálními pracovníky a
plnit individuální plán podpory. Jeho cílem je integrovat tyto osoby zpět do společnosti, pomoci jim v
návratu na trh práce nebo s řešením jejich dluhové pasti. Za zvlášť důležitou považuji tuto práci
u rodin s dětmi.
Subjekt

Popis situace

Státní správa: Ministerstvo práce a sociální věcí,
Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond rozvoje
bydlení, Úřad práce České republiky

Návrh zákona jasně definuje pojem sociálního
bydlení, formy podpory (sociální byty s povinnou
sociální prací a bez povinné sociální práce),
oprávněné cílové skupiny, subjekty odpovědné za
poskytování sociálního bydlení, práva a povinností
lidí v bytové nouzi, práva a povinnosti státu a obcí
v této oblasti a rovněž poskytuje garanci v podobě
finančních mechanismů na podporu sociálního
bydlení.
Především ve startovních letech systému jsou nutné
investiční prostředky na rozvoj sociálního bytového
fondu. Ty jsou v dlouhodobém horizontu saturovány
úsporami na straně státního rozpočtu, ale především
eliminací negativních sociálních dopadů bytové
nouze a nevyhovujícího bydlení na českou
společnost.
Návrh zákona rovněž přináší sociální nájemné, které
reaguje na extrémně vysoké nájemné v bydlení pro
sociálně slabé v ubytovnách či nevyhovujících bytech.

Obce

Zůstávají jedněmi z hlavních aktérů politiky bydlení
v ČR, pro poskytování sociálního bydlení určeným
cílovým skupinám získávají nové finanční nástroje.
Pro stabilizaci sociální situace v obci mohou využívat
nový institut povinné sociální práce pro lidi v bytové
nouzi, kteří mohou získat možnost žít v sociálních
bytech s povinnou sociální prací. Obce získávají
garanční
mechanismy
v případě
řešení
problematických případů lidí v bytové nouzi, které
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jsou obsaženy např. ve smlouvě o sociálním nájmu či
ve finančním garančním mechanismu. Mohou
ovlivňovat, kdo bude poskytovat sociální bydlení na
území obce a za jakých podmínek a ovlivňovat
nesegregační charakter sociálního bydlení na území
obce.

Lidé v bytové nouzi

Získávají možnost pro řešení bytové nouze, která se
neliší podle místa jejich trvalého pobytu. Jejích
potřebu řeší obec, nebo stát. Zjednodušuje se systém
sociálních dávek na bydlení, vzniká jedna dávka
rešená jedním zákonem, nikoli dvěma jako doposud.
Získání sociálního bydlení přispívá k stabilizaci
sociální a ekonomické situace a zamezuje vzniku
sociálního vyloučení. K řešení krizových situací
v oblasti bytové nouze je možné využívat i nadále
systém sociálních služeb (především azylové domy),
které se finančně posilují. Lidé v bytové nouzi mají
také garantovou minimální kvalitu bydlení, bytů,
které reaguje na situaci v zneužívaní bytové nouze na
straně majitelů ubytoven či nevyhovujících bytů.
Lidé v bytové nouzi získávají také novou povinnost a
to přijmout podmínku sociální práce a plnění
individuálního plánu podpory, pokud získají možnost
bydlet v sociálním bytě s povinnou sociální prací.

Definice sociálního bydlení
Sociálním bydlením se rozumí zajištění základních životních podmínek souvisejících s bydlením
a důstojného bydlení osobě v bytové nouzi formou nájemního bydlení, které je poskytované této
osobě po dobu platnosti rozhodnutí o bytové nouzi za účelem předcházení jejímu sociálnímu
vyloučení. Sociální bydlení zajišťuje obec, která se dobrovolně přihlásí do systému sociálního bydlení,
nebo Státní fond rozvoje bydlení, pokud jde o občana s trvalým pobytem v obci, která se do systému
nepřihlásila. Sociální bydlení se zajišťuje formou smlouvy o sociálním nájmu bytu v sociálním bytě
nebo sociálním bytě s podporou sociální práce. Nachází-li se osoba v nepříznivé sociální situaci,
zejména je-li bez bydlení, může využít sociální služby azylový dům.
Vstup obce do systému je dobrovolný a jednotlivé formy sociálního bydlení nenásledují nutně za
sebou, po obdržení rozhodnutí je možné stěhování přímo do sociálního bytu, případně sociálního
bytu s podporou sociální práce. Systém je možné vnímat i jako prostupné bydlení či využívat přístupu
housing first. V případě neplnění požadavků spojených se sociálním bydlením je možný i opačný
postup a je možné i odejmutí rozhodnutí o bytové nouzi. Jedná se o flexibilní systém orientovaný na
potřeby jednotlivce nebo rodiny a rovněž na potřeby komunity, v které je sociální bydlení
realizováno. Jednotlivé formy sociálního bydlení jsou zvažovány na základě individuálního posouzení
životní a bytové situace žadatele. Zařazení do systému sociálního bydlení nevzniká automaticky, je
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nutné, aby zájemce o vstup do systému požádal obec nebo krajskou pobočku Úřadu práce a aktivně
vyjádřil svůj zájem o získání sociálního bytu.
Sociální byt je zkolaudovaný prostor určený dle příslušných zákonů k trvalému bydlení, který bude
splňovat zákonem stanovená technická a stavební kritéria a který je veden v rejstříku sociálního
bytového fondu. Podmínkou pro užívání sociálního bytu s podporou sociální práce je spolupráce se
sociálním pracovníkem. Osoby či domácnosti, kterým bude poskytnut byt s podporou sociální práce ,
budou muset plnit individuální plán podpory, který stanoví příslušný sociální pracovník ve spolupráci
s klientem na základě sociálního šetření a pravidelné spolupráce.
Cílem této intervence v podobě činností sociální práce je zejména stabilizovat sociální situaci, pomoci
osobám na otevřený, popř. podporovaný trh práce, řešit dluhovou past, podpořit osvojení běžných
sociálních kompetencí tak, aby byl těmto domácnostem nebo osobám umožněn návrat na běžný trh
s nájemními byty co nejrychleji, popř. nabídnout sociální byt. V případě sociálního bytu s podporou
sociální práce se rovněž očekává synergický efekt v případech sociálně-právní ochrany dětí. Ohrožené
děti v rodině tak získají vhodné bytové podmínky pro zajištění řádné péče i pro svůj rozvoj a
vzdělávání. Rovněž si budou moci osvojovat základní dovednosti, které není možné získat mimo
standardní bydlení.
Oprávněné osoby pro vstup do systému sociálního bydlení
Osobou v bytové nouzi je osoba, která:
a) je bez bydlení podle § 5, popřípadě po dobu nejméně 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích
užívá k zajištění svého bydlení pouze zařízení sociálních služeb1), ubytovací zařízení, ústavní
zařízení, zdravotnická zařízení lůžkové péče, popřípadě je v náhradní rodinné péči nebo
b) sama nebo společně s osobami, se kterými je posuzována, vynakládá na bydlení více než 40 %
započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu2), a to včetně příspěvku na
bydlení podle § 53, pokud zároveň těchto 40 % nepřekračuje výši normativních nákladů na
bydlení,
a zároveň její započitatelný příjem, popřípadě též s příjmem společně posuzovaných osob, po úhradě
nákladů na bydlení, nepřesahují 1,6 násobku životního minima podle zákona o životním a existenčním
minimu3). Provádí se také test majetkové situace. Majetková a příjmová situace vykazující kritéria
bytové nouze musí trvat nejméně 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
Obec, ve které je osoba v bytové nouzi přihlášena k trvalému pobytu, popřípadě zde má trvalý pobyt,
nemusí poskytnout formu podpory ze systému této osobě, jestliže dluží na nájemném vůči této obci,
přičemž neprojevuje snahu svoji dluhovou situaci řešit.
Okruh společně posuzovaných osob v bytové nouzi se posuzuje podle zákona o životním a
existenčním minimu2). Při vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob se postupuje podle zákona
o pomoci v hmotné nouzi.

1)
2)
3)

§ 34 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 7 zákona č. 110/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Indikátor „více než 40 % příjmů“ u skupiny „osoby, pro které jsou náklady na bydlení velkou zátěží“
vychází z doporučení, která jsou uvedena v dokumentu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.
v. i. „Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v ČR“. Obdobný indikátor je
doporučován i Evropskou komisí v dokumentu „Portfolio of indicators for the monitoring of the
European strategy for social and social inclusion“. Indikátor je nazván „míra přetížení náklady na
bydlení“.
Zvlášť zranitelné osoby v bytové nouzi:
Zvlášť zranitelným osobám jsou přidělovány sociální byty nebo eventuálně sociální byty s podporou
sociální práce v co možná nejkratší lhůtě. U zvláště zranitelných osob musí být zároveň naplněny
podmínky pro vydání rozhodnutí o bytové nouzi.
Zvlášť zranitelnými osobami jsou pro účely tohoto zákona osoby v bytové nouzi, jsou např. rodiny
s dětmi, lidé se zdravotním postižením a další osoby, které jsou prioritní pro pomoc ze strany obcí
či státu.
Graf 3 - Podporované osoby
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Průběh žádosti o vstup do systému sociálního bydlení
Na zajištění sociálního bydlení má nárok osoba v bytové nouzi, která je držitelem rozhodnutí o
bytové nouzi. Vstup občana do systému je dobrovolný, na základě písemné žádosti a při splnění
podmínek pro vznik nároku na podporu v systému sociální bydlení.
O nároku na podporu v systému sociálního bydlení může občan žádat dvěma způsoby. Obrací se na
obec, nebo na krajskou pobočku úřadu práce, pokud má trvalý pobyt v obci, která se do systému
sociálního bydlení dobrovolně nepřihlásila. Způsobilost pro vstup do systému prověřuje v případně
vstupu obce do systému obecní úřad v přenesené působnosti – vydává tedy rozhodnutí o bytové
nouzi, o formě podpory pak rozhoduje sama obec v samostatné působnosti.
Rozhodnutí se vydává na dobu platnosti na dobu určitou 24 kalendářních měsících. Poté se provádí
zjišťování zákonných podmínek opakovaně.
Povinností příjemců podpory je ohlásit příslušnému orgánu bytové nouze události mající vliv na
přiznání podpory ze systému sociálního bydlení (např. narození dítěte, úmrtí člena/ů domácnosti
atp.).
Nárok na podporu ze systému sociálního bydlení může být ukončen nejen v případě změny
ekonomické a sociální situace, ale i v případě, kdy osoba neplní individuální plán podpory, který si
stanovuje společně se sociálním pracovníkem v případech, kdy se jedná o umístění do sociálního bytu
s podporou sociální práce. Povinností klientů žijících v sociálních bytech či sociálních bytech
s podporou sociální práce je rovněž dodržovat podmínky nájemní smlouvy o sociálním nájmu.
Možnost získat sociálního bydlení je vázána na trvalý pobyt o minimální délce 24 měsíců. Obec může
na základě vlastního rozhodnutí poskytnout sociální bydlení i osobám, které mají kratší dobu trvalého
pobytu. Tato úprava reaguje např. na situace, kdy se jedná o nalezení nového zaměstnání či o péči o
rodinu.
Žádost o rozhodnutí o bytové nouzi je posuzována ve správním řízení dle správního řádu. Součástí
procesu žádosti o rozhodnutí o bytové nouzi je sociální šetření realizované sociálními pracovníky
obecního úřadu či úřadu práce, které dále stanoví prováděcí předpis k vymezení osob v bytové nouzi
a sociálnímu šetření. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí obecního úřadu nebo úřadu práce je
Ministerstvo práce a sociálních věcí. O opětovné vydání rozhodnutí může osoba požádat po uplynutí
nejméně 12 měsíců.
Pokud jde o posuzování skutečností rozhodných pro vydání rozhodnutí o bytové nouzi, obecní úřady
či krajské pobočky Úřadu práce posuzují příjmovou a majetkovou situaci a rovněž situaci bytové
nouze. Postup při samotném posuzování se stanoví analogicky k fungujícím systémům posuzování
osob při rozhodování o nároku na sociální dávky.

Předpoklad velikosti cílové skupiny
Specifika cílových skupin, pro které je určeno sociální bydlení, jsou popsány v kapitole 1. Následující
údaje vymezují maximální statistickou velikost cílové skupiny sociálního bydlení na základě dvou
hlavních kritérií: a) nepřiměřeně vysoké náklady na bydlení, b) osoby bez bydlení. Protože jde o nový
79

systém, nelze s přesností odhadnout skutečnou poptávku po systému sociálního bydlení, protože
rozhodování o vstupu do systému bude záviset na řadě faktorů - např. dostupnosti sociálního bydlení
v obci, spokojenosti s místem aktuálního bydliště v případě vysokého procenta vynakládaných příjmů
na bydlení, kvalitě stávajícího bydlení, stupni mobility dané osoby či domácnosti (omezenou mobilitu
lze očekávat u seniorů či osob se zdravotním hendikepem atp.).
1) Skupina „osoby, pro které jsou náklady na bydlení velkou zátěží“, tedy osoby, které vynakládají
na bydlení více než 40 % disponibilních příjmů:
Dle výzkumu mezi obcemi s rozšířenou působností a po zohlednění majetkové situace (tedy
nevlastnění nemovitostí k bydlení atp.) lze odhadnout, že sociální bydlení se v prvních letech může
týkat zhruba 118 564 osob ohrožených ztrátou bydlení či již nebydlících.50
Poptávku po vstupu do sociálního bydlení však lze očekávat z důvodu přísného majetkového testu
od domácností žijících v podnájemním bydlení či u příbuzných, známých atd., které jsou ohrožené
ztrátou bydlení či které důstojným bydlením nedisponují. Maximální statistická velikost cílové
skupiny je na základě dat 270 000 domácností, intenzivnější poptávku je možné kvalifikovaně
odhadnout u 192 000 domácností žijících především v podnájemních nebo nájemních bytech
a u příbuzných atp. Nicméně v těchto statistických údajích není zohledněna majetková situace,
kterou zohledňuje výzkum na úrovni obcí s rozšířenou působností. Kombinace vysokých nákladů na
bydlení a nízkých reziduálních příjmů se dotýká z velké míry domácností osamělých rodičů s dětmi a
domácností jednotlivců (např. osaměle žijících seniorů a seniorek). Navíc jde o domácnosti, které
jsou více zatíženy zadlužením či mají větší pravděpodobnost zadlužení než majoritní populace.

50

(2015). Vyhodnocení průzkumu řešení bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností. Průzkum pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Praha.
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služební,
domovnický
celkem

4.5%
100.0%
zdroj: EU-SILC 2013

28 213
1.7%
15.6%
25 359
2.0%
14.0%
20 883
4.9%
11.6%
99 369
12.8%
55.0%
6840
4.0%
3.8%
0
0.0%
0.0%
180 664

26 153
1.6%
15.2%
41 130
3.3%
23.9%
19 800
4.6%
11.5%
81 389
10.5%
47.3%
3745
2.2%
2.2%
0
0.0%
0.0%
172 217

5.4%

157 4279
95.2%
40.8%
117 2668
93.3%
30.4%
37 5503
88.1%
9.7%
580 037
74.8%
15.0%
155 650
92.0%
4.0%
1682
100.0%
0.0%
3 859
819
90.1%

4.2%

100.0%

100.0%

100.0%

ostatní

46 707
2.8%
20.2%
57 473
4.6%
24.9%
26 511
6.2%
11.5%
95 806
12.3%
41.4%
4 689
2.8%
2.0%
0
0.0%
0.0%
231 186

celkem

u příbuz.,
známých
apod.

32 032
1.9%
16.7%
26 503
2.1%
13.8%
24150
5.7%
12.6%
100 018
12.9%
52.2%
8 788
5.2%
4.6%
0
0.0%
0.0%
191 491

ostatní

pod/nájem

náklady 40% + a
rezid. příj. 1,0 –
1,6 ŽM

družstevní

náklady 40% + a
rezid. příj. Do 1,0
ŽM

byt ve
vlastnictví

náklady 30% + a
rezid. příj. 1,0 –
1,6 ŽM

dům ve
vlastnictví

náklady 30% + a
rezid. příj. Do 1,0
ŽM

Tabulka 8 – Struktura bydlení dle právního důvodu užívání a kategorizovaného podílu nákladů na bydlení na čistých
51
disponibilních příjmech domácnosti (četnosti, řádková a sloupcová %)

165 3019
100.0%
38.6%
125 6645
100.0%
29.3%
426 164
100.0%
10.0%
775 861
100.0%
18.1%
169 127
100.0%
3.9%
1682
100.0%
0.0%
4 282 498

4.0%

159 8653
96.7%
40.7%
119 0156
94.7%
30.3%
385 481
90.5%
9.8%
595 103
76.7%
15.1%
158 542
93.7%
4.0%
1682
100.0%
0.0%
3 929
617
91.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

51

Šimíková, J., Vyhlídal, J. (2015). Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení (na
základě analýzy dat EU-SILC 2013 a databáze příjemců dávek hmotné nouze 2014). Praha: VÚPSV.
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Tabulka 9 – Náklady na bydlení a čisté příjmy domácností bydlících v nájemních bytech celkem a s podílem nákladů na
bydlení na příjmech vyšším než 40 % hranice v letech 2009 – 2013

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

210 219

207 880

231 289

261 469

273 052

Průměrný počet členů
domácnosti

1,69

1,84

1,82

1,80

1,91

Průměrné čisté měsíční
příjmy v roce R-1 v Kč
(ČP R-1)

12 942

14 339

15 270

15 767

16 408

Průměrné měsíční
náklady na bydlení v Kč
(NnB)

6 794

7 684

8 222

8 684

8 995

NnB / ČP R-1 (%)

52,5

53,6

53,8

55,1

54,8

Počet domácností

zdroj: EU-SILC 2013
2) Skupina osob bez bydlení dle definice ETHOS52:
Zákon o sociálním bydlen se zaměřuje nejen na lidi přímo ohrožené ztrátou bydlení z důvodu
vysokých nákladů na bydlení a nízkých příjmů, ale také již na lidi bez bydlení. Lidé bez bydlení jsou
samozřejmě obsaženi již ve statistických odhadech velikosti cílové skupiny. Následující tabulka
ukazuje, jakému počtu lidí bude nutné poskytnout intenzivnější sociální práci. Následující tabulka,
která vychází z výzkumu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, uvádí velikost jednotlivých
skupin osob dle typu nouzového/krizového přístřeší či opouštěné instituce. Jednotlivé kategorie není
možné sčítat, kategorie se mohou překrývat. Velikost této cílové skupiny není ani možné jednoduše
přičíst k velikosti předchozí cílové skupiny, příslušníci těchto skupin se mohou překrývat.

52

Kuchařová, V., Peychlová, K. (2015). Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova a vyloučených z bydlení. Výstupy
z realizovaných šetření, analýzy statistických dat a resortních databází. Praha: VÚPSV.
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Velikost cílové skupiny dle typologie ETHOS53
Druh nouzového/krizového přístřeší –

Počet osob

Druh opouštěné institucionální péče dle ETHOS
Noclehárny – Počet uživatelů za rok 2014

48 443

Azylové domy – Počet uživatelů za rok 2014

5 554

Domy na půl cesty – Počet uživatelů za rok 2014

245

Sociální rehabilitace a krizová pomoc v pobytové formě – Počet uživatelů za rok 2014

566

Bydlící osoby mimo bytový fond (rekreační chaty, nouzové obydlí, přístřeší, mobilní obydlí).
(Údaje ze SLBD 2011)
54

53 239

Lidé žijící mimo byty (provozní budovy, ubytovny atp.) (Údaje ze SLBD 2011 )

32 408

Počty dětí, u nichž byla ukončena ústavní, ochranná výchova nebo umístění v zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2013

1 059

Počet osob využívajících opakovanou sociální práci po propuštění z vězení, často právě
v souvislosti s bydlením, v roce 2013

4 619

55

Osoby žijící v ubytovnách , rok 2014

48 445

Zajištění sociálního bydlení
Sociální bydlení je zajištováno na základě dobrovolného rozhodnutí obcí. Rozhoduje rada, v případě
obce, která nemá zřízenou radu, rozhoduje zastupitelstvo. Úmysl vstoupit do systému sděluje obec
ministerstvu do 15 pracovních dnů ode dne schválení příslušným orgánem obce, a to na
předepsaném tiskopisu. Do systému mohou vstoupit všechny obce České republiky bez ohledu na
svou velikost. Tato varianta byla zvolena z důvodu souladu s ústavním pořádkem České republiky a
na základě výsledků meziresortního připomínkového řízení. Pro občany těch obcí, které do systému
dobrovolně nevstoupí, zajišťuje jejich nárok stát prostřednictvím úřadů práce a Státního fondu
rozvoje bydlení. Lhůta pro zajištění sociálního bydlení je 24 měsíců u obcí a 36 měsíců u Státního
fondu rozvoje bydlení.
Zřízení sociálního bytového fondu
Obec, která vstoupí do systému sociálního bydlení, je následně povinna vyčlenit na svém území
odpovídající počet bytů ve svém vlastnictví jako byty sociální nebo byty sociální s podporou sociální
práce, a to v rozsahu stanoveném Plánem sociálního bydlení obce podle tohoto zákona na základě
počtu skutečně vydaných rozhodnutí na území obce. Pokud obec nemá na svém území dostatečný
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Kuchařová, V., Peychlová, K. (2015). Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova a vyloučených z bydlení. Výstupy
z realizovaných šetření, analýzy statistických dat a resortních databází. Praha: VÚPSV.
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Sčítání lidu, bytů a domů 2011.
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Šimíková, J., Vyhlídal, J. (2015). Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení (na
základě analýzy dat EU-SILC 2013 a databáze příjemců dávek hmotné nouze 2014). VÚPSV: Praha.
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počet bytů ve svém vlastnictví, je povinna zajistit stanovený počet bytů prostřednictvím svazku obcí
či ve spolupráci s dalšími obcemi, prostřednictvím soukromých majitelů bytů, nestátních neziskových
organizací, neziskových organizací, církví či církevních organizací nebo bytových družstev. Sociální
bytový fond a plán sociálního bydlení realizuje i Státní fond rozvoje bydlení.
Obce a Státní fond rozvoje bydlení budou údaje o sociálních bytech a jejich uživatelích vkládat do
rejstříku sociálního bytového fondu zřizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Obec bude
mít vždy plný přístup pouze k údajům vztahujícím se k jejímu území. Rejstřík je neveřejný a přístup do
něj mají jen instituce uvedené v zákoně, a to zpravidla na základě podané žádosti a vždy v souladu
s konkrétní osobou. Rejstřík slouží jako informační systém veřejné správy, je základním nástrojem pro
správu, posuzování a vydávání rozhodnutí o bytové nouzi a pro monitoring naplňování rozhodnutí o
bytové nouzi a podobě a využívání sítě sociálních bytů
Očekává se, že poměr mezi obcemi a Státním fondem rozvoje bydlení se bude vývojem v čase měnit.
Do systému budou pravděpodobně vstupovat obce s větším počtem obyvatel. Těch je sice méně co
do statistického počtu, nicméně reprezentují podstatné procento české populace. V obcích do 1 000
obyvatel je pouze 2,8 % bytového fondu České republiky, 199 383 bytů obecně a 5 058 obecních
bytů. Minimální počet obecních bytů v obcích do 1 000 obyvatel je 1 a maximální 120, průměr je 11 a
medián 5. V kategorii obcí od 1 000 do 4 999 obyvatel je průměrný počet obecních bytů 54 a
mediánový 26, u obcí od 10 000 do 49 999 obyvatel je průměr už 536 bytů a medián 47256.
Tabulka 10 – Obecní bytový fond dle velikostních kategorií v obcích ČR
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Velikostní kategorie obcí
méně než
1 000
obyvatel
Počet obecních bytů
zjištěných v
průzkumu

1 000 - 4 999
obyvatel

5 000 - 9 999
obyvatel

Celkem

10 000 - 49 999
obyvatel

50 000 a více
obyvatel

5 058

39 456

26 283

41 835

67 337

179 969

199 383

773 508

321 256

704 542

853 026

2 851 715

Rozložení obecního
bytového fondu dle
velikostních kategorií
obcí (%)

2,8

21,9

14,6

23,2

37,4

100,0

Podíl obecních bytů
na celkovém
bytovém fondu obce
(%)

2,5

5,1

8,2

5,9

7,9

6,3

Celkový počet bytů
v daných obcích
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(2016). Vyhodnocení kvantitativního výzkumu Analýzy struktury obecních bytů ČR (TB05MPSV008). Program Beta. Ostrava: Proces. Pro
MPSV.
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(2016). Vyhodnocení kvantitativního výzkumu Analýzy struktury obecních bytů ČR (TB05MPSV008). Program Beta. Ostrava: Proces. Pro
MPSV, str. 7 a 10.
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Počty obecních bytů v jednotlivých velikostních kategoriích obcí ČR

58

Velikostní kategorie obcí
méně než 1 000
obyvatel

1 000 - 4 999
obyvatel

5 000 - 9 999
obyvatel

10 000 - 49 999
obyvatel

50 000 a více
obyvatel

Min. počet
obecních bytů

1

1

5

54

356

Max. počet
obecních bytů

120

489

1 847

3 204

29 116

Průměr

11

54

266

536

4 209

Medián

5

26

192

472

1 561

Obrázek 1 - Počet domů a bytů obcí a měst
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Vyhodnocení kvantitativního výzkumu Analýzy struktury obecních bytů ČR (TB05MPSV008). Program Beta. Ostrava: Proces, 2016. Pro
MPSV.
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Smlouva o sociálním nájmu
Pronajímatel uzavírá s žadateli, u kterých rozhodne o formě podpory v podobě sociálního bytu či
sociálního bytu s podporou sociální práce , smlouvu o sociálním nájmu. Jde o smlouvu, kterou
definuje zákon o sociálním bydlení a která využívá některých ustanovení občanského zákoníku.
Smlouvou o sociálním nájmu bytu se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci byt, který je zařazen
do sociálního bytového fondu v příslušné obci, a nájemce se zavazuje platit mu za to sociální
nájemné. Smlouva o sociálním nájmu bytu definuje podmínky pro specifický typ bydlení. V tomto
typu bydlení není např. přípustný požadavek jistoty, nebo je možná zjednodušená forma výpovědi
z bytu, která je stanovena v zákoně a to minimální lhůtou 15 kalendářních dnů.
Sociální nájemné
Obec stanoví nařízením v souladu s předpisy o regulaci cen maximální sociální nájemné pro byty
ve svém sociálním bytovém fondu. Sociální nájemné se stanoví nařízením vlády.
Ministerstvo financí navrhuje svěřit rozhodování o výši maximálního nájemného v sociálních bytech
do působnosti obcí. Obce jsou vybaveny kompetencemi v cenové oblasti zákonem
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
Podle tohoto zákona mohou stanovit maximální ceny svým nařízením v rozsahu a za podmínek
stanovených v Nařízením vlády.
Státní fond rozvoje bydlení
Státní fond rozvoje bydlení zajišťuje tzv. záložní systém pro občany s trvalým pobytem v obcích, které
se dobrovolně nepřihlásí do systému sociálního bydlení. Státní fond rozvoje bydlení realizuje tyto
aktivity:
-

spolupracuje s MPSV, MMR a ÚP, specificky při řešení konkrétních případů bytové nouze
spolupracuje s obcemi, které poskytují sociální bydlení a poskytuje jim metodickou podporu
vyhledává poskytovatele sociálního bydlení, je příjemcem a poskytovatelem investičních a
provozních dotací na sociální bydlení (může také pořizovat či budovat a spravovat bytový
fond)

Lhůta pro poskytnutí sociálního bydlení Státní fond rozvoje bydlení je 36 měsíců. Požaduje se rovněž
minimální délka trvalého pobytu 24 měsíců. Tuto lhůtu však nelze zkrátit.
Stát prostřednictvím záložního systému zajišťuje rovný přístup k sociálnímu bydlení pro všechny
občany České republiky. Pokud obce dobrovolně nevstoupí do systému sociálního bydlení, poskytne
podporu sociálního bydlení stát prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení.
Sociální práce v systému sociálního bydlení
Sociální práce je zásadní a neodmyslitelnou součástí systému sociálního bydlení v České republice.
Jejím primárním úkolem je prevence ztráty bydlení, dalším pak doprovázení klientů a zvyšování jejich
kompetencí vzhledem k sociálním dovednostem souvisejícím s bydlení. Poskytování sociální práce je
zaměřeno na řešení nepříznivé sociální situace včetně potřeby vhodného bydlení. Sociální práce je
vykonávána v přenesené působnosti prostřednictvím obecních úřadů II. a III. typu nebo
prostřednictvím úřadů práce a to vždy prostřednictvím sociálních pracovníků.
86

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím systému sociálního bydlení musí
zachovávat lidskou důstojnost a základní lidská práva osob. Pomoc musí vycházet z individuálně
určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti,
motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování
nepříznivé životní situace, a posilovat jejich sociální začleňování.
Spolupráce se sociálním pracovníkem je podmínkou bydlení v sociálním bytě s podporou sociální
práce, odmítnutí sociální práce ze strany držitele rozhodnutí je důvodem pro odejmutí rozhodnutí.
Klienti systému sociálního bydlení mohou dobrovolně požádat o poskytování sociální práce. Sociální
práce je vykonávaná obcemi v přenesené působnosti, nebo ÚP. Obce a ‚ÚP zajišťují činnosti sociální
práce výhradně prostřednictvím zaměstnanců, kteří jsou v těchto úřadech zařazeni jako sociální
pracovníci a splňují předpoklady pro výkon tohoto povolání dled zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Obce, respektive obecní úřady poskytující činnosti sociální práce v rámci sociálního bydlení budou
příjemci dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 245 mil. Kč ročně dle zákona o
sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení. Výpočet dotace pro jednotlivé subjekty zohledňuje
náročnost výkonu sociální práce, tedy počty případů domácností v bytové nouzi a poskytovaných
činností sociální práce, stejně jako počty osob žádajaících o uznání za osobu v bytové nouzi. Tato
částka je optimalizována na vznik nových 2 500 pracovních míst sociálních pracovníků. Náklady na
výkon sociální práce budou ve střednědobém horizontu pokryty úsporami sociálních dávek v systému
sociálního bydlení, tedy sociálních bytů a sociálních bytů s podporou sociální práce.
Základem pro výkon individuální sociální práce a spolupráci se sociálním pracovníkem jsou
individuální plány podpory, které vznikají na základě spolupráce a dohody mezi sociálním
pracovníkem a klientem sociálního bytu, který je poskytován s podporou sociální práce. Sociální
práce a individuální plány podpory jsou zásadním nástrojem pro motivaci klientů sociálního bydlení
pro zlepšování jejich sociální situace a řešení sociálních problémů. Opakované porušování
dojednaného obsahu individuálního plánu podpory je důvodem pro návrh na odejmutí rozhodnutí o
bytové nouzi. Cílem systému sociálního bydlení je také usnadnit soužití v komunitách, kde vznikají
problémy spojené se sociálním vyloučením a chudobou. Tvorba individuálních plánů podpory a výkon
sociální práce v sociálním bydlení jsou ošetřeny prováděcím předpisem.
Individuální plán podpory
Sociální pracovníci budou vypracovávat společně s klienty – nájemci v sociálních bytech s podporou
sociální práce Individuální plán podpory (IPP), který musí reagovat na sociální potřeby osob v bytové
nouzi a definovat rozsah podpory sociálního pracovníka, rozsah spolupráce, identifikované cíle a
jednotlivé kroky vedoucí k jejich dosažení. Opakované neplnění individuálního plánu podpory a
porušování dalších pravidel vyplývajících ze smlouvy může být důvodem pro odejmutí rozhodnutí o
bytové nouzi.
Obsah Individuálního plánu podpory (IPP):
a) popis výchozí situace,
b) označení jednotlivých stran dohody, datum a místo sepsání, podpis soc. pracovníka a osoby
v bytové nouzi,
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c) stanovení dojednaných cílů spolupráce a jednotlivých kroků s uvedením termínů plnění a osob,
které kroky budou plnit (např. osoba v bytové nouzi, sociální pracovník, sociální pracovník
sociální služby, společně posuzovaná osoba apod.)
d) stanovení základních postupů pro rozvoj kompetencí k bydlení či jejich získávání (komunitní
soužití, řešení dluhové situace atp.), včetně stanovení základních podmínek k dodržování,
e) plán hledání bydlení mimo systém sociálního bydlení pro držitele rozhodnutí o bytové nouzi ve
spolupráci se sociálním pracovníkem (min. 6 měsíců před koncem dvouletého rozhodného
období),
f)

průběžné vyhodnocování stanovených cílů spolupráce stanovených v IPP ze strany sociálního
pracovníka obecního úřadu

Do dokumentace osoby v bytové nouzi jsou dále vloženy podklady (dokumenty), na jejichž základě
byl vytvořen IPP :
1. záznam ze sociálního šetření ,
2. popis nepříznivé sociální situace spojené s bytovou nouzí,
3. Rozhodnutí o bytové nouzi,
4. případně další související dokumenty.

IPP musí dostatečně reagovat na možnosti osoby a místní podmínky:
a) cíle, které budou v rámci IPP stanoveny budou nastaveny s ohledem na osobní kompetence,
sociální situaci osoby, mentální a fyzické schopnosti osoby, materiální podmínky a místní
(regionální) podmínky,
b) pří stanovování cílů se tedy vychází z možností osoby, nikoliv z popisu BN nebo nepříznivé
sociální situace související s bytovou nouzí,
c) v případě, že konkrétní cíl nebyl naplněn ve stanoveném termínu, bude situace odůvodněna
a termín změněn/cíl přeformulován apod.

Obsahem individuálního plánu podpory je rovněž řešení situace komunitního soužití v místě
umístění sociálního bytu a rovněž plán hledání bydlení na běžném trhu s bydlením. Jeho
nenalezení však není důvodem pro ukončení podpory v systému sociálního bydlení.
Role Ministerstva práce a sociálních věcí
Hlavním gestorem sociálního bydlení v České republice je z věcného hlediska Ministerstvo práce a
sociálních věcí. Je odpovědné za plnění „Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025“ a
naplňování zákona o sociálním bydlení. Poskytuje metodickou podporu obecním a krajským úřadům
v oblasti sociální práce a rovněž finanční prostředky na její výkon.
MPSV je metodickým orgánem ve věci strategického plánu, který bude schvalován orgány obce a
bude povinnou přílohou pro žádost o finanční podporu z veřejných zdrojů. MPSV v tomto ohledu
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bude poskytovat metodickou podporu jak tento plán sestavovat. MPSV již nyní vykonává metodickou
podporu krajům při sestavování střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb (dle Zákona o
sociálních službách), plány sociálního bydlení budou řešeny analogicky. MPSV má též metodickou roli
ve vztahu k výkonu sociální práce. MPSV rovněž posuzuje, zda obec plní své zákonné povinnosti ve
vztahu k poskytování sociálního bydlení držitelům rozhodnutí.
MPSV zřizuje agendový systém sociálních dávek a systém pro správu rozhodnutí o bytové nouzi a
zřizuje a vede rejstřík sociálního bytového fondu.
MPSV ve spolupráci s Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj zpracovává nařízení
vlády, které stanoví maximální výši a minimální výši sociálního nájemného pro sociální byty ve
spolupráci s MPSV a MMR a následně předloží ke schválení vládě ČR.
Role Ministerstva pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj je gestorem stavebního řádu a propojení sociálního bydlení
s obecnou bytovou politikou. V působnosti Ministerstva pro místní rozvoj je Státní fond rozvoje
bydlení, který poskytuje provozní a investiční dotace a realizuje plány bydlení, tj. zajišťuje záložní
systém sociálního bydlení v případech, ve kterých sociální bydlení v dané lokalitě nerealizuje obec.
Standardy sociálního bydlení
Sociální byty podle tohoto zákona musí splňovat dále uvedené minimální stavebně-technické a
hygienické standardy.
Standardem sociálního bytu v případě nové bytové výstavby jsou požadavky na minimální
a maximální podlahovou plochu bytu s ohledem na počet osob žijících v bytě podle přílohy č. 1
a požadavky na minimální vnitřní vybavení tohoto bytu.
Standardem sociálního v případě využití stávajícího bytového fondu jsou požadavky na minimální a
maximální podlahovou plochu obytných místností s ohledem na počet osob žijících v bytě a
požadavky na minimální vnitřní vybavení tohoto bytu.
Minimálním vnitřním vybavením sociálního bytu je jeho základní hygienické vybavení a základní
vybavení umožňující přípravu pokrmů.
Tabulka 11 – Plošné standardy sociálních bytů

Kategorie bytu

Počet osob
1

2

3

4 a více

2

Velikost (v m )
1+kk

23-37,9

23-37,9

x

x

2+kk (1+1)

x

38-51,9

38-51,9

x

3+kk (2+1)

x

x

52-67,9

52-67,9

4+kk (3+1)

x

x

x

68-82
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Kategorie bytu

Počet
Počet obytných
Minimální a maximální podlažní plocha
2
osob
místností
obytných místností [m ]
1 + kk*
1
1
16 – 24
1** + 1***
1
2
24 – 36
2 + kk****
2
2
28 – 42
2***** + 1
3
3
32 – 48
3 + kk
4
3
36 – 54
3+1
4
4
40 – 60
4 + kk
5
4
44 – 66
4+1
5
5
48 – 72
5 + kk
6
5
52 – 78
5+1
6
6
56 – 84
Pokud je byt užíván více osobami, než plyne z tabulky, zvětšuje se minimální a maximální podlažní plocha
2
obytných místností o 8 m na každou další osobu.
2
*
pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m
2
**
obytná místnost má nejmenší podlahovou plochu 8 m (jednolůžkový pokoj)
2
***
kuchyň (samostatná místnost menší než 12 m )
****
kuchyňský kout (kuchyňský kout je součástí obytné místnosti – plocha takové obytné
2
místnosti musí být minimálně 12 m )
2
*****
dvoulůžkový pokoj má nejmenší podlahovou plochu 12 m

Pokud orgán bytové nouze zjistí, že sociální byt neodpovídá stavebně-technickým požadavkům, podá
stavebnímu úřadu podnět k výkonu dozoru. Přiměřeně jako ve větě první se postupuje v případě
podání podnětu krajské hygienické stanici, pokud sociální byt neodpovídá hygienickým požadavkům,
popřípadě Hasičskému záchrannému sboru, pokud takový byt neodpovídá požárním požadavkům.
Sociální byt musí splňovat, tak jako každý jiný byt, stavebně technické, požární a hygienické
požadavky, a kromě toho standardy sociálního bytu.

Financování sociálního bydlení a veřejná podpora
Sociální bydlení zpravidla naplní kumulativně všechny znaky veřejné podpory podle článku 107 odst.
1 Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“).
V jednotlivých případech by bylo možno uvažovat o tom, že konkrétní podpora by měla pouze lokální
charakter bez dopadu na obchod mezi členskými státy EU. Vzhledem k tomu, že by však musel být
testu lokálního dopadu podroben každý jednotlivý případ před poskytnutím každé jednotlivé
podpory, jeví se jako neúčelné a nehospodárné o modelu podpory sociálního bydlení jako podpory
ryze lokální uvažovat. Navíc vždy bude existovat riziko, že na trhu poskytovatelů sociálních bytů může
působit i subjekt z jiného členského státu resp. osoba s takovým subjektem propojená. Proto lze
doporučit, aby celý systém podpory sociálního bydlení byl nastaven jednotně (obdobně jako je tomu
u zavedeného systému podpory sociálních služeb) a nebyl vystaven riziku nákladů posuzování dopadů
podpor ad hoc a riziku chybného posouzení; vhodným nástrojem se jeví financování sociálního
bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu.
Pokud jde o úvahu podřazení sociálního bydlení pod činnosti spadající do výkonu státní moci, existují
zásadní pochybnosti o možné aplikaci takového modelu. Jednak sama Komise EU sociální bydlení
výslovně zařazuje mezi služby obecného hospodářského zájmu, jednak podstata podpory spočívající
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zejména ve financování pořízení, provozu a technického zhodnocení dlouhodobého majetku
soukromým osobám – poskytovatelům sociálních bytů nelze podle našeho názoru ani v maximálním
extenzivním výkladu podřadit pod činnosti typické pro výkon státní moci.
Sociální bydlení představuje typický druh služby obecného hospodářského zájmu („SGEI“). Sociální
bydlení je uvedeno v čl. 2 písm. c) Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu (2012/21/EU, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012) („Rozhodnutí SGEI“), a to ve výčtu služeb, jimiž se
uspokojují sociální potřeby.
Definice sociálního bydlení je pak obsažena v bodě 11 preambule Rozhodnutí SGEI, a to jako
poskytování bydlení pro znevýhodněné občany nebo příslušníky sociálně méně zvýhodněných
skupin, které nejsou z důvodů omezené solventnosti schopny získat bydlení za tržních podmínek.
Dotace na zajištění výkonu sociální práce případně dotace na podporu procesu rozhodování o
zařazení občana do systému sociálního bydlení nebude zpravidla představovat veřejnou podporu ve
smyslu článku 107 odst. 1 SFEU, neboť půjde o podporu činnosti, která nemá hospodářskou povahu.
Dotace na sociální bydlení, a to jak provozní, tak investiční, bude zpravidla naplňovat znaky veřejné
podpory s možností aplikace režimu SGEI (viz výše). Aby dotace nepředstavovala nedovolenou
veřejnou podporu, bude nezbytné, aby byla poskytnuta v souladu s rozhodnutím SGEI.
V případě, kdy příjemce podpory nebude totožný s vlastníkem sociálního bytu, bude nezbytné zajistit,
aby nedošlo k přenesení nedovolené veřejné podpory na vlastníka bytu, a to jak v případě provozní
podpory (krytí nájemného), tak investiční podpory (technické zhodnocení bytu třetí osoby).
Podmínky nájmu bytu mezi příjemcem podpory a vlastníkem bytu musí odpovídat podmínkám nájmu
v místě a čase obvyklým. Při zajištění tržní ceny nájemného je zachováno tzv. kritérium subjektu
v tržním hospodářství a pronajímatel bytu neobdrží žádnou výhodu.
V případě investiční podpory je nezbytné zajistit, aby tato naplnila principy výpočtu vyrovnávací
platby podle Rozhodnutí SGEI (viz dále), nebo aby šlo o podporu de minimis.

Problematika investiční podpory v rámci systému sociálního bydlení a vyrovnávací platba
Poskytování podpory investic v rámci zajištění sociálního bydlení spadá pod pravidla veřejné podpory,
neboť zpravidla budou naplněny znaky čl. 107/1 SFEU.
Vyrovnávací platba může pojmově zahrnout i pořizovací hodnotu investice (viz článek 5 odst. 3
písm.d) Rozhodnutí SGEI. Doba Pověření v takovém případě může být i delší než 10 let (viz článek 2
odst. 2 Rozhodnutí SGEI).
Pro zohlednění investice na sociální bydlení z veřejných zdrojů lze doporučit aplikovat analogicky
článek 61 Nařízení Komise 1303/2013 a oddíl III Nařízení komise č. 480/2014, včetně Metodického
doporučení pro projekty vytvářením příjmy (MMR) a včetně Manuálu služeb SGEI (UOHS).
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Při této analogické aplikaci by bylo možno poskytnout podporu na pořizovací hodnotu investice
v rámci vyrovnávací platby s tím, že v posledním roce trvání Pověření (ideálně 15 let, aby byla
zachována i tzv. referenční doba) započítat do výnosů vyrovnávací platby zůstatkovou hodnotu
investice (/nebo Pověření prodloužit o další dobu).
Zůstatková hodnota investice by byla vypočtena ve smyslu článku 18 Nařízení 480/2014 jako NPV
(čistá současná hodnota) peněžních toků ve zbývajících letech životnosti investice. Z toho plyne, že
v případě, že provoz investice nebude generovat po dobu trvání Pověření (resp. referenční doby)
s ohledem na regulované nájmy čistý příjem, může být pro účely vyrovnávací platby zůstatková
hodnota investice po skončení projektu resp. uplynutí doby Pověření nulová.
Pojem doby životnosti není jasně definován, teorie se zatím kloní ke stanovení doby životnosti
v souladu s dobou účetního odepisování investice.
K zajištění omezení užívacího a dispozičního práva příjemce podpory s investicí pro účely služby SGEI
bude vhodné posílit balíček nástrojů SGEI o zápis věcného práva do katastru nemovitostí (užívání pro
účely SGEI) podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
V případě pověření poskytovatele sociálního bydlení s více bytovými jednotkami by bylo možno
zavést určité procento kapacity bytů jako závazný ukazatel dodržení podmínek SGEI (např. obec
obdrží dotaci na bytový dům, v němž bude 20 bytových jednotek; povinnost obce ve smyslu omezení
užívacího práva dle bodu 6.7. může být vyjádřena ke kapacitě např. 90% bytových jednotek; lze tedy
připustit určitou nevýznamnou kapacitu, u níž nebude nutno trvat na dlouhodobém využití pro službu
SGEI).
Zajištění transparentnosti systému
Při financování služeb v oblasti sociální péče nutno vyjít z obecného požadavku zadávací směrnice
(2014/24/EU bod 114 preambule) na dodržování zásad dostatečné publicity a postupů v souladu se
zásadami transparentnosti a nediskriminace.
Zásada transparentního nakládání s veřejnými prostředky na základě nediskriminačního přístupu
při dodržení dostatečné publicity znamená, že je nezbytné zajistit dostatečnou míru objektivního
výběru:
(i) poskytovatelů sociálního bydlení; a
(ii) majitelů sociálních bytů odlišných od poskytovatelů sociálního bydlení, kteří své byty
poskytnou do systému sociálního bydlení.
Výběr vhodných poskytovatelů sociálního bydlení bude v navrženém systému zajištěn v rámci
dotačního řízení podle Rozpočtových pravidel, dodavatelé, tedy další poskytovatelé sociálního
bydlení, budou dále vybirání prostřednictvím výběrových řízení. Zde bude nezbytné nastavit
objektivní, transparentní a nediskriminační kritéria hodnocení dotačních žádostí a výběru
poskytovatelů, kteří budou pověřeni službou SGEI a zařazeni do systému financování vyrovnávací
platbou. Z nejnovějšího vývoje rozhodovací praxe – rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího
správního soudu ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 9 Ads 83/2014, vyplývá, že není-li žadateli zcela vyhověno
v žádosti o poskytnutí dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů, musí mít takové rozhodnutí o žádosti náležitosti správního rozhodnutí podle
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správního řádu a je přezkoumatelné jak v mezích řádného opravného prostředku (v daném případě
rozkladu), tak i v rámci soudního přezkumu).
V případě, že poskytovatel sociálního bydlení nebude disponovat dostatečnou kapacitou sociálních
bytů k plnění podmínek pověření službou SGEI, bude mu umožněno vhodný byt zajistit na trhu od
jiného vlastníka. Výběr takového „externího“ vlastníka může být realizován formou veřejné soutěže o
nejvhodnější nabídku podle § 1772 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato úprava
představuje velmi flexibilní formu soutěže, jejímž výsledkem je uzavření smlouvy obsahující
nejvhodnější nabídku. Úprava je navíc v zásadě tzv. „dispozitivní“, vyhlašovatel soutěže tedy může
stanovit řadu podmínek odchylně podle své potřeby. Veřejná soutěž navíc může být vhodným testem
pro zjištění tržní ceny nájmu (viz bod 3.4.2. výše).
Možnost výběru na základě veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle občanského zákoníku se
týká i obce nebo Státního fondu rozvoje bydlení, neboť koupě, nájem nebo pacht nemovitostí
nepodléhá povinnému veřejnému zadávání podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (viz výjimka - § 29 písm. h zákona).
Princip financování sociálního bydlení se opírá o současný systém dávek v oblasti bydlení
kombinovaný s veřejnou podporou v podobě vyrovnávací platby.
Obcím jsou finanční prostředky na poskytování sociálního bydlení poskytovány prostřednictvím
provozních a investičních dotací. Tyto finanční prostředky jsou mandatorními výdaji státu pro
zajišťování sociálního bydlení a jsou poskytovány prostřednictvím dotace v částce 3 mld. Kč ročně,
tyto náklady se vrací ve střednědobém horizontu v úspoře sociálních dávek v systému sociálního
bydlení a také díky úsporám na sociální integraci. Obci je poskytnuta na potřebnou kapacitu
pravidelná průběžná vyrovnávací platba odpovídající zvýšenému riziku sociálního bydlení oproti
bydlení běžnému (včetně částky pokrývající rizik), části amortizace a zvýšeným nákladům na správu,
administraci a běžné opravy. Vyrovnávací platba je pravidelně revidována, aby reflektovala reálné
náklady bydlení v režimu sociálního bydlení. Amortizační část v průběžné vyrovnávací platbě je
možné poskytnout v podobě jednorázové dotace na rekonstrukci či pořízení se spoluúčastí obce.
Částka odpovídající této dotaci je odečtena z průběžné vyrovnávací platby na období odpisu
nemovitosti, aby nedošlo k dvojnásobnému pokrytí amortizační (odpisové) části nákladů.
Provázanost se systémem sociálních služeb
Zákon o sociálním bydlení definuje sociální bydlení v sociálních bytech a v sociálních bytech
s podporou sociální práce a navazuje na systém sociálních služeb upravený zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Sociální služba azylový dům je záchrannou sítí pro lidi v ohrožení života.
V souvislosti se vznikem zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení a přechodnými
ustanoveními v tomto zákoně se požaduje 300 mil. Kč ročně navíc na rozšíření kapacity azylových
domů.
Provázanost se systémem sociálních dávek
Na zákon o sociálním bydlení reaguje také úprava v systému sociálních dávek na bydlení. Ta spočívá
ve sloučení dvou stávajících dávek doplatku na bydlení obsaženém v zákonu č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, a příspěvku na bydlení, který je obsažen v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní
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sociální podpoře. Nová konstrukce příspěvku na bydlení je součástí tohoto zákona, ale neváže se
pouze k systému sociálního bydlení.
Varianta 1 nabízí provázání nového příspěvku na bydlení se systémem sociálního bydlení. Dochází ke
zrušení doplatku na bydlení a rozšíření nároku na nový příspěvek na bydlení pro všechny právní tituly
ke všem vymezeným typům bydlení v souladu s cílovým stavem popsaným v kap. 1.5.
Tato právní úprava počítá s testem majetku (kromě poživatelů starobního důchodu) a disponibilního
příjmu, se změněným okruhem společně posuzovaných osob dle skutečného soužití a omezenými
prostory vhodnými pro dlouhodobé bydlení oproti současnému stavu.
Vytvoření jedné sociální dávky – příspěvku na bydlení, s ponecháním podmínky spoluúčasti rodiny
domácnosti na krytí nákladů na bydlení dle současného stavu (ve výši 35 % pro hl. město Prahu
a 30 % pro zbývající část ČR).
V nové úpravě sociálních dávek na bydlení se předpokládá finanční spoluúčast rodiny na krytí
nákladů na bydlení v současné výši (35 % pro hl. město Prahu a 30 % pro zbývající část ČR). To
znamená, že by na dávku měly nárok všechny osoby z cílové skupiny, na kterou se zaměřuje systém
sociálního bydlení, a současně by nárok na dávku zůstal zachován i dalším osobám, které užívají byty
a nebytové prostory splňující standardy pro bydlení na volném trhu, avšak nesplňují podmínky pro
zařazení do systému sociálního bydlení, protože jejich spoluúčast na krytí nákladů na bydlení
nepřevyšuje 40 % jejich započitatelného příjmu. Je zachováno nastavení spoluúčasti rodiny na krytí
nákladů na bydlení ve výši používané v současné právní úpravě příspěvku na bydlení a nejméně tak
omezí současné příjemce příspěvku na bydlení. Jde o pro klientsky zaměřenou úpravu, navrhuje se
zejména pro období zavádění systému sociálního bydlení do praxe, aby nedošlo k ohrožení
současných nároků zejména nízkopříjmových domácností, jejichž členové jsou aktivní a pracují nebo
pobírají důchod.
Ekonomické dopady se projeví ve velmi mírném snížení výdajů díky omezení disponibilního příjmu
podle počtu členů domácnosti maximálně na úroveň 1,2 až 1,5 násobku životního minima rodiny, a
to okamžitě od jejich účinnosti. Zároveň však dojde k nárůstu nákladů na dávku vlivem rozšíření
nároku na příspěvek na bydlení pro všechny právní tituly ke všem vymezeným typům bydlení.
Ohraničení disponibilního příjmu rodiny na úroveň 1,2 až 1,5 násobku životního minima rodiny by se
dotklo cca 10 - 14 % příjemců současného příspěvku na bydlení (cca 22,5 - 31,8 tis. domácností), kteří
by nárok na dávku ztratili. V těchto případech však jde o rodiny, které pobírají příspěvek na bydlení
v nízké měsíční výši (většinou pouze v řádech několika sta Kč) a jejich příjem dostačuje ke krytí celých
nákladů na bydlení bez spoluúčasti státu. Rozšíření nároku na příspěvek na bydlení pro všechny
právní tituly ke všem vymezeným formám bydlení by mohlo založit nárok na tuto dávku cca 40 až 60
tis. domácností žijících v bytech na základě jiných právních titulů, než je nájemní smlouva či
vlastnictví bytu (tento odhad vychází z posledních dat publikovaných ČSÚ o počtech podnájmů a
jiného užívání bytů).
Lze predikovat, že nově navrhované rozšíření nároku na příspěvek na bydlení na všechny právní tituly
k užívání bytů bude kopírovat současný trend stanovování cen úhrad za užívání bytů pro osoby a
rodiny, u kterých je předpoklad, že splní nárok na státem poskytovanou sociální dávku.
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Celkové finanční dopady lze odhadovat na nárůst nákladů v prvních letech po zavedení nové právní
úpravy, s postupným nástupem úspor závislým na rychlosti zajištění sociálních bytů pro osoby a
rodiny z řad příjemců sociální dávky.
Účinnost a přechodná u stanovení
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. Zákon o sociálním bydlení a úprava sociální dávky
na bydlení – příspěvku na bydlení jsou komplexní úpravou v oblasti politiky bydlení a sociálního
kontextu bydlení. Aby byla zajištěna návaznost systému a umožněna příprava dotčených subjektů,
obsahuje zákon přechodná ustavení.
Tabulka 12 – Přehled účinnosti jednotlivých ustanovení zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení

Datum
účinnosti (od)

Obsah účinnosti

1.1.2018

základní účinnost/platnost zákona

1.1.2018

platnost prováděcího předpisu k sociální práci MPSV

1.7.2018

1. žádost o posouzení bytové nouze

1.6.2018

účinnost prováděcího předpisu k sociální práci MPSV

1.1.2018

Platnost nařízení vlády k stanovení sociálního nájemného

1. 1. 2019

Státní fond rozvoje bydlení je povinnen zpracovat první plán sociálního bydlení podle § 37.

1.7. 2019

Obce v systému jsou povinny zpracovat první plán sociálního bydlení podle § 37.

31.12.2019

konec účinnosti zákonů, které upravují dvě dávky na bydlení (HN/SSP)

1. 1. 2020

Obec v systému nebo Státní fond rozvoje bydlení získává povinnost zajistit osobě sociální byt
podle § 26 odst. 3.

1.1.2020

účinnost ustanovení pro novou dávku na bydlení, dle nového zákona

1.1.2020

účinnost nařízení vlády k normativním nákladům na bydlení
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3

Vyhodnocení nákladů a přínosů

3.1 Identifikace nákladů a přínosů
3.1.1 Varianta 0
U Varianty 0 se přímé náklady ve vztahu k zajištění systému sociálního bydlení v uvedených oblastech
právní úpravou oproti současnému stavu nezmění, neboť tato varianta nepředpokládá žádnou právní
regulaci ani jiné administrativní ukotvení.
Lze předpokládat, že při neřešení dané situace bude nadále přibývat sociálně vyloučených lokalit,
budou se zvyšovat náklady na zajištění oblasti prevence sociálního vyloučení, náklady na sociální
služby sociální prevence, náklady na zajištění sociální práce a další výdaje související se sociálním
zajištěním sociálně vyloučení lidí, zejména náklady podpory v nezaměstnanosti, hmotné nouze
a platby do zdravotního systému za státní pojištěnce. Dále se bude zhoršovat sociálně-ekonomická
situace osob a domácností, které mají v současné době závažné problémy se zajištěním bydlení na
běžném trhu s nájemními byty. Rovněž se budou prohlubovat problémy s využíváním nestandardních
forem ubytování (např. ubytovny, nebo rekreační objekty). Současně nebude řešena oblast osob,
které opouštějí registrované sociální služby sociální prevence (zejm. azylové domy), jelikož jejich
značná část nebude mít možnost zajistit si běžné bydlení na volném trhu a jejich sociální situace
a problémy se budou dále prohlubovat a potenciálně ovlivní jejich sociální a příjmovou situaci po celé
délce jejich životního cyklu s odpovídajícími náklady ze strany státního rozpočtu. Nadále budou
vzrůstat náklady státu na sanování sekundárních problémů, které mají osoby či domácnosti
v oblasti bydlení, resp. při ztrátě bydlení. Podobné náklady se mohou zvyšovat v čase, kdy bude
docházet k přesunu kohorty dětí v současnosti přítomných v nevyhovujícím bydlení do aktivního
věku, u kterých nedojde k prevenci hospodářského a sociálního vyloučení skrze komplexně řešený
systém.
Navrhovaný systém sociálního bydlení kromě svých přímých nákladů přinese navýšení příjmů
státního rozpočtu díky externalitám spojených s hospodářskou inkluzí. Výdaje na dlouhodobě
nezaměstnaného včetně ušlých daňových a odvodových příjmů se dnes pohybují okolo 260 tisíc Kč
ročně. V případě i velice omezeného pozitivního dopadu zajištění bydlení na zaměstnanost vzhledem
k teritoriálnímu začlenění a zajištění základních podmínek pro práci, dojde k dlouhodobým úsporám
státního rozpočtu v objemu kolem 1,6 mld. Kč kombinovaně na straně nižších výdajů (zejména
podpora v nezaměstnanosti a hmotné nouzi) a na straně příjmů (daně a odvody). Příjmy těchto
domácností by se pak zvýšily o další dvě miliardy.
Podobné efekty lze očekávat rovněž u integrace lidí bez bydlení. Přímé a nepřímé náklady státního
rozpočtu na práci s osobami bez bydlení dosahují průměrně 190 000 Kč ročně. I při relativně malém
efektu prevence bezdomovectví by se celková bilance pro rozpočet jen u osob bez domova měla
pohybovat okolo 1,3 mld. Kč, došlo by tedy k výrazné úspoře oproti současnému stavu. Mezi dané
osoby se navíc nepočítají osoby ohrožené ztrátou bydlení, u kterých lze očekávat podobné náklady
v momentě, kdy by přišly o přístřeší kvůli nemožnosti řešit svou bytovou situaci.
Další významnou úsporou státního rozpočtu by bylo snížení výdajů na péči o nezletilé děti odebrané
z péče rodičů z faktického důvodu nevyhovujícího bydlení (formální důvody musí být jiné). Zde lze na
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základě analýzy důvodů odebrání z péče očekávat dlouhodobou náklady v současném systému na
úrovni ca 0,1 mld. Kč.
Z hlediska systémového pojetí nedojde k adekvátní legislativní úpravě a dlouhodobému řešení
nedostatků v oblasti sociální agendy politiky bydlení. Lze předpokládat, že širší část společnosti,
zejm. senioři, lidé se zdravotním postižením, mladé rodiny s dětmi, oběti domácího násilí nebo
osoby opouštějící ústavní zařízení nebudou mít možnost získat nebo udržet běžné nájemní bydlení
a jejich sociálně-ekonomická situace se bude nadále zhoršovat.
Tato varianta zachová v oblasti sociálních dávek stávající právní předpisy, nevyžádá si žádné finanční
nároky na úpravu softwarového vybavení a školení pracovníků ÚP ČR a zachová stávající režim
sociálních dávek a nároku na ně. Zároveň však nepřináší žádný přínos a zachová i neefektivní
hospodaření s veřejnými prostředky, zejména neefektivní vyplácení příspěvku na bydlení v případech,
kdy by rodina zvládla hrazení celkových nákladů na bydlení ze svých zdrojů bez závažného dopadu na
její životní standard. U této varianty lze důvodně předpokládat i zachování vývoje nákladů na obě
dávky poskytované do oblasti bydlení, tzn. mírný meziroční nárůst finančních nákladů.
Při zachování stávající právní úpravy lze důvodně předpokládat i zachování vývoje nákladů na
příspěvek na bydlení, který vychází jednak z vývoje cen v oblasti bydlení a jednak z chování
domácností popsaného v podkapitole 1.2 této zprávy. To znamená, že při malé změně cen v oblasti
bydlení lze odhadovat meziroční nárůst nákladů na příspěvek na bydlení ve výši 0,3 – 0,5 mld. Kč.
Větší nárůsty cen v oblasti bydlení by se mohly promítnout v nákladech na příspěvek na bydlení ve
výši 0,8 – 1,2 mld. Kč ročně. Tyto odhady nákladů vychází z dosavadního vývoje nákladů na příspěvek
na bydlení v letech, kdy docházelo k význačnějším změnám a v letech, kdy k zásadním cenovým
změnám nedocházelo. Doplatek na bydlení by částečně kopíroval tento trend nárůstu nákladů, i když
v nejbližších letech lze očekávat značnou kompenzaci tohoto nárůstu prováděním zvýšené kontroly
a šetření skutečné situace příjemců doplatku na bydlení ze strany Úřadu práce ČR, tak jak je to patrné
v roce 2015 (viz podkapitola 1.2.4 této zprávy).

3.1.2 Varianta I – vznik systému sociálního bydlení a sjednocení dávek na bydlení
Systémové pojetí sociálního bydlení, které reaguje na výzvy v propojení sociální a bytové politiky
v podobě poskytování veřejných prostředků do provozu sociálního bydlení, systému sociálních dávek
a investic, se snaží komplexně řešit nedostatky uvedené ve Variantě 0. Systém sociálního bydlení
vyžaduje na start a provoz systému alokaci finančních prostředků, především na provozní a investiční
dotace týkající se samotného bytového fondu a na realizaci intenzivní sociální práce. V dlouhodobém
horizontu 20 let by se díky systému sociálního bydlení měly stabilizovat náklady na podporu lidí
v bytové nouzi v oblasti sociálních výdajů státu na bydlení a na další oblasti s ní související na
fiskálně efektivnější úrovni, přičemž pozitivní fiskální dopad by měl být patrný od roku 2023 (ve
středním scénáři). Dopady sociálního bydlení mají obecně mít pozitivní dopad na situaci v oblasti
sociálního začleňování a snižování negativních externalit sociálního vyloučení.
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Návrh zákon o sociálním bydlení se inspiruje ve fungujících systémech sociálního bydlení v městech
a obcích ČR, ale zároveň i v zahraničí (Velká Británie, Skotsko, Německo, Rakousko, Belgie).
Hlavním poskytovatelem a správcem systému sociálního bydlení mají být města a obce a Státní fond
bydlení. Ty mají poskytovat sociální byty s podporou sociální práce v případě hlubších sociálních
problémů a sociální byty, kde bude sociální práce možná na vlastní žádost klientů sociálního bydlení.
Bydlení v sociálním bytě s podporou sociální práce či v sociálním bytě je zvláštním typem nájemního
bydlení, bude uzavírána smlouva o sociálním nájmu, kterou definuje právě zákon o sociálním bydlení.
Sociální bydlení má být přístupné pro lidi a) bez bydlení, tedy lidi žijící na ulici, v sociálních zařízeních,
např. azylových domech nebo noclehárnách, či na ubytovnách, b) pro lidi, kteří vynakládají více než
40 % svých příjmů na bydlení (náklady jsou limitovány tzv. normativy na bydlení, aby se předcházelo
tomu, že o sociální byty budou žádat lidé s nájmem běžným pro luxusní bydlení) a zároveň nemají
příjmy vyšší než 1,6 násobek životního minima po odečtení nákladů na bydlení. Důležitý je také
majetkový test, který je nastaven přísně.
Zájemce o vstup do systému sociálního bydlení se dostaví na příslušnou obec, pokud se dobrovolně
do systému přihlásí, nebo na krajskou pobočku úřadu práce, pokud jde o občana obce, jehož obec
v systému není. Vazba je na základě trvalého pobytu o minimální délce 24 měsíců. Nezůstane tak v
situaci, kdy ztratí možnost pomoci od státu i obce.
Celkové náklady státu se dnes pohybují na úrovni cca 13 miliard Kč ročně jen na systém dávek
v oblasti bydlení. Další náklady týkající se neřešených sociálních a hospodářských externalit
spojených s nevyhovujícím bydlením, kterým lze předejít, jsou odhadovány na úrovni minimálně
8,5 miliardy Kč ročně (viz kapitola 3.2.9 Úspory na vnějších nákladech). Absence komplexního
řešení v oblasti bydlení tak stojí jen na příjmech a výdajích státního rozpočtu kolem 21 mld. Kč, což
je každoroční náklad na úrovni 2 % výdajů státního rozpočtu. Úspora v rámci stabilizovaného
a integrovaného systému sociálního bydlení se v dnešních cenách odhaduje na rok 2025 na 4,3
mld. Kč každý rok a v horizontu roku 2035 na 7,1 mld. Kč ročně při ročních nákladech od roku 2020
4,3 mld. Kč. Tyto výpočty berou v potaz jen omezené množství nepřímých pozitivních dopadů
legislativní úpravy sociálního bydlení. Pouze u dávek oblasti bydlení by mělo v rámci systému
sociálního bydlení (tedy sociálních bytů a sociálních bytů s podporou sociální práce ) dojít k úspoře
v objemu 2,1 mld. Kč k roku 2025 a 4,1 mld. Kč k roku 2034 (v dnešních cenách).
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Obrázek 2 – Jak Funguje systém sociálního bydlení
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Změna vyplácení příspěvku na bydlení omezuje nadužívání současných sociálních dávek v ne zcela
odůvodněných případech. Zajistila by se finanční pomoc státu i osobám a rodinám v případech, kdy
k bydlení využívají byt na základě jiného právního titulu, než je nájemní vztah a vlastnictví, při
zachování nároku na novou dávku téměř všem příjemcům stávajících dávek. Na základě přechodných
ustanovení by byl zachován nárok i osobám užívajícím substandardní formy bydlení a pobírajícím
doplatek na bydlení.
Nicméně vznikne potřeba novelizace právních předpisů, finančních prostředků, které se budou muset
vynaložit na úpravu softwarového vybavení a školení pracovníků. Vzhledem k administrativní
náročnosti dávky – nově definovaného příspěvku na bydlení se předpokládá převedení zaměstnanců
ÚP ČR z agendy doplatku na bydlení na tuto novou agendu. Úsporou pro stát na druhou stranu bude
částečné omezení stávajícího okruhu příjemců dávky a snížení výše dávky.
Celkové finanční dopady lze odhadovat na částečný nárůst nákladů v prvních letech po zavedení nové
právní úpravy, s postupným nástupem úspor závislým na rychlosti zajištění sociálních bytů pro
osoby a rodiny z řad příjemců sociální dávky.

3.2 Náklady
3.2.1 Shrnutí systému financování sociálního bydlení
Financování sociálního bydlení spadající do kategorie veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem je
možné na základě Rozhodnutí Komise (EU) č. 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 SFEU na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu Úřední věstník L 7, 11. 1. 2012
(Rozhodnutí SGEI), a to formou vyrovnávací platby.
Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 - 2025 a zákon o sociálním bydlení počítá se zajištěním části
potřebné kapacity bydlení ze strany obcí, které dobrovolně vstoupí do systému sociálního bydlení,
a Státním fondem rozvoje bydlení. Obec za asistence nových finančních zdrojů zajišťuje sociální
bydlení skrze svůj vlastní bytový fond či skrze dlouhodobý nájem soukromého bytového fondu a jeho
správu. Státní fond rozvoje bydlení postupuje do doby zajištění vlastního bytového pouze skrze
dlouhodobý nájem soukromého bytového fondu. V případě poskytnutí vlastního bytového fondu
obce či nebo i Státního fondu rozvoje bydlení jsou celkové náklady na bydlení i výsledný nájem
definován metodikou nákladového nájemného založeného na hodnotě nemovitosti a souvisejících
nákladů. V případě využití soukromého bytového fondu je maximální cena za jeho poskytnutí
vypočtena na základě v místě obvyklého nájemného a vybrána v otevřené soutěži.
Princip financování sociálního bydlení se opírá o současný systém dávek v oblasti bydlení
kombinovaný s veřejnou podporou v podobě vyrovnávací platby. Obci či Státnímu fondu rozvoje
bydlení je poskytnuta na potřebnou kapacitu pravidelná průběžná vyrovnávací platba odpovídající
zvýšenému riziku sociálního bydlení oproti bydlení normálnímu (včetně částky pokrývající riziko
neplacení nájmu a odpovídajících služeb a energií), části amortizace a zvýšeným nákladům na správu,
administraci a běžné opravy. Vyrovnávací platba je pravidelně revidována, aby reflektovala reálné
náklady bydlení v režimu sociálního bydlení. Amortizační část v průběžné vyrovnávací platbě je
možné poskytnout v podobě jednorázové dotace na rekonstrukci či pořízení se spoluúčastí obce.
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Částka odpovídající této dotaci je odečtena z průběžné vyrovnávací platby na období odpisu
nemovitosti, aby nedošlo k dvojnásobnému pokrytí amortizační (odpisové) části nákladů v rozporu
s veřejnou podporou.
Částka celkových nákladů na bydlení po odečtení vyrovnávací platby je výsledným nákladem na
bydlení v režimu sociálního bydlení pro konečného uživatele. Na základě této částky snížených
nákladů na bydlení konečný uživatel (domácnost) může žádat o přidělení dávky v oblasti bydlení.
Kromě těchto finančních zdrojů jsou poskytovány prostředky na přidruženou sociální práci formou
dotací poskytovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí.

3.2.2 Veřejná podpora a vyrovnávací platba
Podle Rozhodnutí SGEI je nezbytné, aby poskytovatel sociálního bydlení byl ze strany příslušné
veřejné instituce pověřen službou obecného hospodářského zájmu („Pověření“). Pověření a
vyrovnávací platbu vydává MPSV.
Za hospodářskou činnost ve smyslu pravidel veřejné podpory je považován i pronájem nemovitosti
nebo její části (bytu, nebytového prostoru), a to bez ohledu na výši nájemného – tzn. bez ohledu na
to, zda je vybírané nájemné ziskové, neziskové (nákladové) nebo dokonce ztrátové, jakož i bez ohledu
na to, kdo nájem ve výsledku platí, resp. na něj přispívá. Subjektem provozujícím hospodářskou
činnost (tj. podnikem) je podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie každý subjekt
pronajímající byty, ať se jedná o soukromou právnickou nebo fyzickou osobu, neziskový subjekt,
subjekt obecně prospěšný, charitativní. Tedy i podporu poskytnutou veřejnoprávním subjektům
(obcím) jako vlastníkům bytového fondu na tuto činnost z veřejných zdrojů je třeba vnímat jako
podporu pronájmu bytů, tj. podporu hospodářské činnosti.

3.2.3 Obecné principy financování sociálního bydlení
Zákon o sociálním bydlení si klade za cíl vytvoření významné kapacity cenově dostupného nájemného
bydlení spojeného v případě sociálních bytů se sociální prací. Kromě naplnění této kapacity
existujícím obecním a soukromým bytovým fondem podporované skrze systém dávek v oblasti
bydlení, předpokládá investiční náklady na rekonstrukce současného bytového fondu a v případě
nedostatku cenově dostupného bydlení splňujícího standardy sociálního bydlení i pořízení bytového
fondu. Podpora sociálního bydlení si dále klade za cíl napravit vyšší reálnou či pozorovanou rizikovost
sociálního bydlení, a naplnit tak jeho provozní náklady nad rámec přiměřené platby uživatele. V
systému tedy vzniknou kromě nákladů v systému dávek i investiční a průběžné náklady bydlení v
podobě kompenzační (vyrovnávací) platby.
Systém si vzhledem k úsporám v oblasti sociální politiky a politiky bydlení klade za cíl dlouhodobou
rozpočtovou neutralitu. Investiční a průběžné prostředky věnované do podpory sociálního bytového
fondu by tedy měly být vykompenzovány úsporami na současném systému podpory a větší sociální a
ekonomické integraci obyvatel. Následující kapitola předpokládá ověření tohoto předpokladu.
Výpočty jsou uvedeny v současných cenách a vstupní parametry koncepce neobsahují standardní
odchylky, které by mohly přímo stanovit pravděpodobnost realizace daných scénářů. Jedná se tedy o
analýzu deterministickou, kde pravděpodobnost je analyzována citlivostně.
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3.2.4 Určení parametrů fondu sociálního bydlení pro účely zjištění nákladovosti
Pro určení pravděpodobných nákladů sociálního bydlení a potřebných zdrojů je třeba zjistit počet a
náklady sociálního bydlení a rychlost, s jakou bude poptáváno. Tato kapitola se věnuje vyčíslení
průměrné plochy bytu odpovídající velikosti domácnosti, struktuře domácnosti cílové skupiny (počtu
členů neboli velikosti dané domácností) a rychlosti pravděpodobné obměny bydlení dané
domácnosti, které budou určovat objem poptávky ze strany cílové skupiny v prvních letech realizace
sociálního bydlení. Výsledkem výpočtů této kapitoly je počet a typ (velikost) poptávaných bytů v čase.
Následující kapitola se zabývá náklady na jednotlivé typy bydlení. Výsledkem jsou celkové náklady
zajištění poptávky po sociálním bydlení v čase.
3.2.4.1

Plošný standard sociálního bydlení

Plošný standard je definován pomocí výstupních standardů „Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 –
2025“ pomocí stavu současného bytového fondu, uznávaných standardů a expertních stanovisek
(výsledek práce Pracovní skupiny ke standardům sociálního bydlení). Výsledkem předpokládané
plochy a kompozice bytu pro účely tohoto zákona je následující kompozice a plošnost bytů.
Tabulka 13 – Kompozice a plošnost bytů a potenciální obsazení

Kompozice bytu

Plocha (m²)

Počet osob

Min

∅

Max

Min

∅

Max

1+kk

23

30,45

37,9

1

2

2

2+kk (1+1)

38

44,95

51,9

2

3

4

3+kk (2+1)

52

59,95

67,9

3

4

5

4+kk (3+1)

68

74,95

81,9

4

5

6

Výsledkem je průměrná plocha standardního sociálního bydlení odpovídající velikosti dané
domácnosti.
Tabulka 14 – Přepočet plochy bytů dle počtu členů domácností

Velikost
domácnosti

Plocha (m2)

Plošný standard na osobu

Přepočtená
kompozice
bytu

Min

∅

Max

∅ na
osobu

∅ na každou
další osobu

Kumulativní ∅
na každou další
osobu

1

23

30,45

37,9

30,5

-

-

1+

2

23

37,45

51,9

18,7

7,00

7,00

1,47+

3

38

52,95

67,9

17,7

11,25

9,13

2,5+

4

38

59,95

81,9

15,0

9,83

9,36

2,97+

5

52

66,95

81,9

13,4

9,13

9,30

3,43+

6

68

74,95

81,9

12,5

8,90

9,22

3,97+
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3.2.4.2

Struktura skupiny uživatelů sociálního bydlení

Potenciální skupina s nárokem na sociální bydlení se bude odvíjet od základního předpokladu výdajů
více než 40 % příjmů na náklady na bydlení s reziduálním příjmem59 nižším než 1,6 násobek životního
minima a lidí v bytové nouzi rovněž s reziduálním příjmem 1,6 násobku životního minima. Konečná
poptávka však bude krátkodobě utvářena reálnými potřebami domácností, a tedy nejenom splněním
požadavků cílové skupiny, ale i urgencí jejich bytové a příjmové nouze, kterou lze přizpůsobit
zahrnutím domácností pod úrovní relativní chudoby (tj. pod 60 % mediánových příjmů). Pro účely
výpočtu potenciální kompozice bytového fondu v rámci sociálního bydlení je kombinovaná
kompozice průměrné domácnosti potenciálně poptávající sociální bydlení s přihlédnutím nejenom
k minimálním požadavkům pro získání nároku na sociální bydlení, ale i pravděpodobně větší poptávce
ze strany domácností v ohrožení chudobou. Pro samotnou realizaci poptávky jsou pak určující
rychlejší nástup skupiny ohrožené ztrátou bydlení (pro účely výpočtu struktury domácnosti
aproximované jako skupina ohrožená chudobou) a dále zbytek způsobilých domácností, které nejsou
v přímém ohrožení ztrátou bydlení, u kterých bude poptávka nastupovat pomaleji a postupněji (viz
kvantifikace rychlosti obměny bydlení v následující kapitole).
Tabulka 15 – Rozložení počtu členů domácností cílové skupiny

Počet osob
v domácnosti

Pravděpodobná kompozice uživatelské domácností
sociálního bydlení
Z toho pod 60 %
mediánového
příjmu

Z toho nad 40 %
nákladů na bydlení

Celá skupina

Průměrný
počet
nezletilých
dětí

1

18,4 %

52,0 %

35,2 %

0,00

2

19,8 %

23,0 %

21,4 %

0,32

3

18,3 %

13,5 %

15,9 %

0,95

4

22,4 %

7,3 %

14,8 %

1,80

5

15,3 %

1,8 %

8,5 %

2,62

≥6

5,9 %

2,4 %

4,1 %

3,90

Zdroj: EU-SILC, Eurostat, výpočet

3.2.4.3

Míra a časové rozložení poptávky po sociálním bydlení

Kromě případů domácností v zásadně nevyhovujícím bydlení bude tedy poptávka přicházet
v časovém rozložení průměrné obměny bydlení dané skupiny. Ta se v roce 2013 pohybovala
v průměru celé populace na úrovni 2,23 %. S přihlédnutím k vyšší problematičnosti bydlení u cílové
skupiny sociálního bydlení a vzhledem k neschopnosti statistik zachytit vnitřní stěhování uvnitř obce
je míra, kterou je nutné uvažovat pro uživatele sociálního bydlení, striktně vyšší než průměrná.

59

Příjem po uhrazení nákladů na bydlení.
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Rychlost postupného nabývání reálné poptávky přesto bude spíše omezená vzhledem k rigiditě
bydlení jako takového a to zvláště u skupiny mimo bezprostřední ohrožení ztrátou bydlení, kde
nástup do systému sociálního bydlení bude časově odpovídat míře její průměrné obměně bydlení
(část domácností tedy zvolí nástup do systému sociálního bydlení v čase, kdy by učinila rozhodnutí se
stěhovat i bez existence systému sociálního bydlení). U skupiny bezprostředně ohrožené ztrátou
bydlení bude tento nástup rychlejší s postupným zpomalením až na dobu jejich průměrné obměny
bydlení (větší část domácností v ohrožení ztrátou bydlení nastoupí v prvních letech zavedení systému
sociálního bydlení, avšak naplnění dlouhodobé poptávky ze strany této skupiny bude stejně dlouhé
jako celkové obměna bydlení dle jejich míry stěhování).
Jeden z nejvíce určujících faktorů míry stěhování a tedy předpokládaného složení domácností,
u kterých bude vyvstávat rychlejší poptávka po bydlení, je věk jejich členů. Dle věku členů vyplývá až
dvojnásobná než průměrná míra stěhování u mladých domácností s malými dětmi a obecně
u mladých lidí zakládajících rodinu (věk 25-34). U cílové skupiny zákona je míra stěhování však jen
mírně vyšší (tj. 2,45 %).

Graf 4 - Míra změny bydliště v ČR dle věku
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Míra obměny bydliště pro cílovou skupinu je přitom více určena samotnou specifickou situací této
skupiny, přičemž lze předpokládat výrazně vyšší míru stěhování než u průměrné populace. Pro
účely této koncepce je uvažována míra stěhování této skupiny za dvojnásobnou oproti průměrné
populaci po přizpůsobení věkového složení této skupiny (tj. 4,9 %) a pro skupinu ohroženou ztrátou
bydlení třikrát vyšší (tj. 7,4 %) než tento vzorek průměrné populace při odpovídajícím věkovém
složení. Z těchto výsledků je možné odvodit i předpokládaný čas obměny bydlení pro tuto skupinu
v letech po uvedení zákona v platnost (viz Tabulka 16 – U skupiny ohrožené ztrátou bydlení však
pravděpodobně dojde k nárazové poptávce v prvních letech uvedení relevantních částí zákona
v platnost.
Objem nutných prostředků pro provoz a investice do sociálního bydlení a jeho rozložení v čase
bude určovat celkový počet domácností poptávajících sociální bydlení. Vzhledem k charakteru
bydlení jako relativně rigidní služby s vysokými transakčními náklady změny (transakční náklady
stěhování, změna návyků a prostředí, jiná dostupnost veřejných služeb, konzervativní přístup ke
změně v bydlení) však nelze uvažovat, že velikost cílové skupiny, která statisticky splňuje kritéria
pro žádost o sociální bydlení, bude totožná s reálnou poptávkou po sociálním bydlení dlouhodobě
po uvedení v platnost, a to i přes pravděpodobnou vyšší míru mobility cílové skupiny vzhledem
k problematičnosti jejího bydlení (tj. nikoli všichni způsobilí využijí systému sociálního bydlení). V
systému dávek v oblasti bydlení rovněž dochází pouze k částečné realizaci existujícího nároku u
celkové skupiny, která splňuje kritéria přidělení dávky v oblasti bydlení, přičemž transakční náklad
žádosti o dávku je výrazně nižší než žádosti o byt v systému sociálního bydlení dohromady s
přestěhováním.
V systému sociálního bydlení se tedy oproti systému dávek jedná o výraznější obměnu podmínek
uživatele v podobě náhrady bydlení, což bude snižovat celkový počet poptávaných realizovaných
nároků, a to i v dlouhodobém horizontu. Přesné určení míry horní hranice dlouhodobé poptávky je
však za dnešních podmínek a za použití existujících dat nemožné. Pro účely modelace nákladů se tedy
uvažuje citlivostně, že o sociální bydlení požádá ve střednědobém výhledu až 70-90 % domácností
ohrožených ztrátou bydlení (se střední hodnotou 80 %) a 60-80 % domácností, které se kvalifikují na
základě nákladů na bydlení a reziduálního příjmu (se střední hodnotou 70 %). Tento konečný stav
poptávky bude nastávat postupně s tím, jak rychle bude nastávat potřeba obměny u této skupiny,
daná především měrou stěhování (viz výše). Naplněním kapacity až na plnou úroveň u obou skupin
(tedy o dalších 10-40 %), se jeví jako vysoce nepravděpodobné vzhledem k rigidnosti bydlení
a vysokým transakčním nákladům přestěhování. Dlouhodobý horizont (tři a více desetiletí) jde tedy
nad rámec výhledu zákona. Odhady na úrovni 70 % pro celou cílovou skupinu a 80 % u přímo
ohrožených ztrátou bydlení je ve střednědobé perspektivě možné vzhledem k charakteru nabízené
služby považovat spíše za horní hranici, přestože model s nimi počítá jako se středním scénářem.
Velká část skupiny s nárokem na sociální bydlení patrně nebude o sociální bydlení žádat vůbec, např.
u velké části seniorů nad 74 let, u nichž relativně vyšší míra frekvence změny bydliště odpovídá
stěhování do ústavní péče nebo ke zbytku přímé rodiny více než do nového vlastního bydlení.
Spolu s výše zmíněnou měrou obměny bydlení pak lze vyvodit následující velikost cílové skupiny
a rychlost naplnění sociálního bydlení, která odpovídá struktuře skupiny a předpokládatelné míře
obměny bydlení této skupiny, ze které lze vyvodit i míru roční realizace skupiny mimo bezprostřední
ohrožení ztrátou bydlení.
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Rychlost naplnění poptávky na střednědobý stav tedy bude u této skupiny nepřímo úměrná míře
obměny bydlení (frekvenci stěhování). Výsledná doba naplnění poptávky přirozenou cestou obměny
bydlení cílové skupiny bude u osob přímo ohrožených ztrátou bydlení 13,6 a u ostatních 27,5 let.

Tabulka 16 – Potenciální poptávka a doba do jejího vytvoření (počet domácností)

Skupina s
nárokem

Počet

Střednědobé poptávka (průměr)
Poměr

na SB

Min

∅

Max

na

Míra
obměny
bydlení

Počet let do
vytvoření
poptávky

celkové
skupině

Domácností
celkem

180 758

0,60

0,70

0,80

126 531

0,049

20,4

z toho přímo
ohrožených
ztrátou bydlení

61 523

0,70

0,80

0,90

49 218

0,074

13,6

ostatní

119 235

0,55

0,65

0,75

77 312

0,036

27,5

Zdroj: Šimíková & Vyhlídal, Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 - 2025, výpočet

Jak bylo zmíněno výše, u skupiny bezprostředně ohrožené ztrátou bydlení bude poptávka
realizována rychleji a nárazověji, než by odpovídalo každoroční míře stěhování této skupiny. Pro
účely modelace je počítáno s normálním rozložením (statisticky) s naplněním poloviny veškeré
dlouhodobé poptávky ze strany této skupiny do tří let a při plném naplnění v době celkové obměny
bydlení (tj. do 13,6 let), zatímco u skupiny mimo bezprostřední ohrožení ztrátou bydlení bude
docházet k naplnění poptávky lineárně (tak aby odpovídalo její průměrné míře obměny bydlení,
zvýšené vzhledem k horší sociální situaci této skupiny vůči většinové populaci). Modelovaná a
kumulativně vyjádřená realizovaná poptávka, která se řídí právě obměnou bydlení dané skupiny, je
zobrazena níže.
Vzhledem k omezené vlastní kapacitě ubytování, které bude realizovat Státní fond rozvoje bydlení,
může dojít ke zpomalení plnění celého systému a to zejména u osob, které jejichž poptávka bude
méně saturována ze systému dobrovolného začlenění obcí. Předpokládáme v následujícím zobrazení
(a na rozdíl od původně zvažovaného systému, ve kterém bylo sociální bydlení poskytované ze strany
obcí povinně), že dojde menší schopnosti odpovědět na poptávku zejména u domácností, které dnes
nejsou primární cílovou skupinou obecního bydlení, oproti předpokládané nárazové poptávce
v prvních letech. Jedná se o efekt daný zpožděným rozjezdem nutným pro realizaci investičních
opatření v rámci Státního fondu rozvoje bydlení, které však dlouhodobě postupně dosáhne až
hodnoty odpovídající průměrné obměně bydlení dané skupiny a její poptávka tedy bude naplněna za
dobu průměrné obměny bydlení celé skupiny. U skupiny, která se nenachází v silné bytové nouzi je
předpokládán nástup lineárně odpovídající míře obměny.
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Graf 5 - Předpokládaná poptávka po sociálním bydlení dle míry obměny bydlení dané skupiny (kumulativně)
Domácnosti ohrožené ztrátou bydlení v systému SB

Ostatní domácnosti v systému SB

Domácnosti v SB (celkem)
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Zdroj: Model sociálního bydlení.

3.2.5 Nákladové nájemné a vyrovnávací platba
V případě soutěže soukromého bytového fondu by sociální bydlení a jeho nákladová část dle
„Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025“ měla být založena na nákladovém výpočtu nájemného
a nájemném v místě obvyklém (stanoveném podle závazné metodiky výpočtu stanovené MF) a na
vyrovnávací platbě kryjící rizika, správu fondu a částečné investiční podpoře. Následující kapitola
modeluje náklady a vypočítává vyrovnávací platbu na základě současných cen. Ve výpočtu
nákladového nájemného pro specifické požadavky sociálního bydlení je počítáno s vyšší mírou
amortizace (opotřebení bytu), vyšší rizikovou přírážkou (např. z důvodu potencionálního rizika
neuhrazení nájemného či dalších služeb, poničení bytu atp.) a vyšším fondem běžných oprav, které
vycházejí z účetních dat současně existujících projektů (Centrom – Ostrava, konzultace s obcemi,
které poskytují sociální bydlení atp.).
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3.2.6 Nájemné a vyrovnávací platba v obecním bytovém fondu
Následující tabulka shrnuje výpočet nákladového nájemného pro případ obecního fondu
vypočteného na základě průměrných hodnot současného bytového fondu a jeho nákladovosti
ekonomickou metodou nájemného.60

Tabulka 17 – Nákladové nájemné (v Kč)

Počet
členů v
domácn
osti

Amorti
zace

Kapitál
ový
výnos

Daň z
nemovi
tosti

Základní
pojištění

Údržba
a
běžné
opravy

Správa
nemovi
tostí

Riziková
prémie
(nájemné)

Nájemné

1

577,2

626,1

11,4

62,6

469,6

253,8

300,1

2300,7

2

709,9

770,0

14,0

77,0

577,5

312,1

369,1

2829,6

3

1003,8

1088,7

19,9

108,9

816,5

441,3

521,8

4000,8

4

1136,5

1232,6

22,5

123,3

924,5

499,6

590,8

4529,7

5

1269,2

1376,5

25,1

137,7

1032,4

557,9

659,8

5058,6

6

1420,8

1541,0

28,1

154,1

1155,8

624,6

738,7

5663,1

Zdroj: Výpočet dle Bradáč et al. (2004); ČSÚ.

Součástí nákladů na bydlení je i riziková prémie a má být dle „Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 –
2025“ součástí konečné platby ze strany uživatele obci.

Tabulka 18 – Celkové náklady na bydlení ekonomickou metodou (v Kč)

Velikost
domácnosti

Základní
nájemné

Služby a
energie

Riziková prémie
(služby a energie)

Celkem

1

2300,7

1618

243

4161

2

2829,6

2489

373

5692

3

4000,8

3360

504

7865

4

4529,7

4231

635

9395

5

5058,6

4978

747

10783

6

5663,1

5600

840

12103

60

Bradáč et al. (2004). „Studie metodiky znaleckého výpočtu ekonomického nájemného z bytu a některých principů při stanovení
obvyklého nájemného z bytu.“ Časopis Soudního inženýrství 15(2004). Str. 101-128.
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Vyrovnávací platba by měla pokrývat kromě rizika asociovaného se sociálním bydlením i investiční
prostředky, které budou poskytovány za stejných podmínek jako investiční dotace, tzn. v podobě
50-100 % amortizace. Následující tabulka shrnuje výpočet a výslednou hodnotu vyrovnávací platby
pro obecní fond. Výsledná průměrná vyrovnávací platba (daná průměrnou velikostí domácnosti
cílové skupiny) v případě obcí, vypočtená touto metodou, je zhruba 2 798 Kč (následující tabulka).
Vyrovnávací platba se přitom bude měnit v závislosti na reálných a pravidelně revidovaných
nákladech.
Tabulka 19 – Vyrovnávací platba pro bytový fond obcí v Kč

Vyrovnávací platba v obecním bytovém fondu
Velikost
domácnosti

Celkem
Amorti
zace

Správa
nemovitosti

Údržba a
běžné
opravy

Riziková
prémie
(nájem)

Riziková prémie
(služby)

1

433

254

615

300

243

1845

2

532

312

757

369

373

2344

3

753

441

1070

522

504

3290

4

852

500

1212

591

635

3789

5

952

558

1353

660

747

4269

6

1066

625

1515

739

840

4784

Zdroj: Bradáč et al. (2004), ČSÚ, Model RIA

3.2.7 Využití soukromého bytového fondu
V případě použití soukromých zdrojů by tyto měly být soutěženy na základě v místě obvyklého
nájemného (MON), avšak upraveného procentuálně tak, aby odpovídalo části reálně poskytované
soukromým subjektem. Oproti bytovému fondu obcí nelze poskytovat vyrovnávací platbu na
amortizaci (investiční náklady), protože nemůže dojít k dlouhodobé vázanosti nemovitosti v
soukromém bytovém fondu. Pro poskytnutí ze strany soukromého fondu činí průměrná
vyrovnávací platba (vzhledem ke složení cílových domácností) 2 279 Kč.
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Tabulka 20 – Vyrovnávací platba obci při využití soukromého bytového fondu v Kč

Vyrovnávací platba obci při využití soukromého bytového fondu
Velikost
domácnosti

Riziková prémie
(nájem)

Údržba a běžné
opravy

Správa
nemovitosti

Riziková prémie
(služby)

1

381

615

254

243

1493

2

469

757

312

373

1911

3

662

1070

441

504

2678

4

750

1212

500

635

3096

5

838

1353

558

747

3495

6

938

1515

625

840

3917

Zdroj: Model výpočtu, viz příloha.

3.2.8 Určení investičních nákladů
Následující část zhodnocuje metodiku pro určení investičních nákladů uváděnou jako nezbytnou pro
splnění cílů zákona o sociálním bydlení. Investiční náklady jsou zde stanoveny na úrovni, která by
měla zajistit uvedení současného bytového fondu do odpovídajícího stavu či standardu. Následující
investiční náklady ekonomickou metodou slouží zhodnocení realističnosti naplnění především
nabídkové strany.
Určení ročních investičních nákladů lze popsat v následujícím vztahu:
𝑁𝐵𝐷

𝐼𝑟 = ∑[𝐴𝑆1 + (𝑁Č 𝑖 – 1) × 𝐴𝑆2 ] × [(𝐾𝑂𝑆𝐵 𝑖 − 𝐾𝑂𝑃𝑆 𝑖 ) × 𝑃𝑅𝐸𝑘𝑣 + 𝑃𝑁𝑉∅ × 𝐾𝑂𝑃𝑆 𝑖 ] × 𝐾𝐺𝐷
𝑖

kde značí
𝑖

– daná bytová jednotka,

𝑁𝐵𝐷

– počet bytových jednotek,

𝐴𝑆1

– plošný standard na první osobu v domácnosti [m ],

𝐴𝑆2

– na každou další [m ],

𝑁Č

– počet členů domácnosti [os.],

𝐾𝑂𝑆𝐵

– koeficient opotřebení v době vstupu nemovitosti do režimu sociálního bydlení [koef.],

𝐾𝑂𝑃𝑆

– koeficient opotřebení v původním stavu jednotky [koef.],

𝑃𝑅𝐸𝑘𝑣

– teoretická cena rekonstrukce z plně odepsané jednotky [Kč/m ],

𝑃𝑁𝑉∅

– průměrná cena nové výstavby dle ČSÚ [m ],

2

2

2

2
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𝐾𝐺𝐷

– poměr grantové dotace [koef.]

Výsledky modelace na základě této rovnice jsou uvedeny níže. Rozložení zajištění bytového fondu je
reprezentováno citlivostně. Následující tabulka tedy zobrazuje způsoby zajištění sociálního bydlení, z
nichž pouze náklady na rekonstrukci či pořízení je možné uvažovat do celkových investičních nákladů.
Z modelu vyplývá, že nároky na investiční prostředky po naplnění střednědobé poptávky (tedy 20,4 27,5 let) se budou v případě rekonstrukcí pohybovat okolo 24,6 miliardy a v případě pořízení 22,5
miliardy v dnešních cenách (tj. celkové 47,1 miliardy) za celé období, což v průměrném ročním
vyjádření činí cca 1,7 mld. Zbytek investičních prostředků je realizován skrze amortizační část
vyrovnávací platby v rámci celkové alokace pro tento účel specifikovaný na 3 miliardy korun ročně.
Návratnost zmíněných investic je modelována v dalších kapitolách pomocí úspor na vnější náklady,
hospodářské integrace a eliminace některých sociálně-patologických jevů.
Tabulka 21 – Výsledky modelování investičních potřeb zákona o SB

Jednotka

Soukromý
bytový
fond

Neziskový
fond

Obecní
fond
stávající

Obecní
fond
(rekonstr.)

Obecní
fond
(vystavený
a pořízený)

Míra koupě

koef.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Koeficient opotřebení v
původním stavu

koef.

0,60

0,60

0,40

0,40

0,40

Dotace

koef.

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

Míra rekonstrukce (z celkové
hodnoty nové jednotky)

koef.

0,00

0,00

0,00

0,60

0,60

Koeficient opotřebení v
době vstupu do SB

koef.

0,60

0,60

0,40

1,00

1,00

m²

43,65

43,65

43,65

43,65

43,65

Hodnota nemovitosti před
rekonstrukcí

Kč/m²

16 169

16 169

12 336

12 336

12 336

Náklady rekonstrukce

Kč/m²

0

0

0

14 820

14 820

Náklady na koupi

Kč/m²

0

0

0

0

12 336

Investiční náklad

Kč/m²

0

0

0

14 820

27 156

Veřejně podporovaný
investiční náklad

Kč/m²

0

0

0

14 820

27 156

Jednotková cena bytu

Kč/m²

16 169

16 169

12 336

27 156

27 156

Kapitalizace

koef.

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

Jednotkové investiční
náklady

Kč

0

0

0

646 872

1 185 358

Jednotková cena
nemovitosti

Kč

705 776

705 776

538 486

1 185 358

1 185 358

Jednotkové investiční
náklady grantové

Kč

0

0

0

646 872

1 185 358

705 776

705 776

538 486

538 486

0

Průměrná plocha

Cena nemovitosti po odečtu
Kč
grantové dotace
Zdroj: Model výpočtu, viz příloha.
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3.2.9 Úspory na vnějších nákladech
Na základě prudce vzrůstajícího poměru domácností, vydávajících nepřiměřeně vysoké výdaje na
bydlení, a stoupajícího objemu dávek v oblasti bydlení, „Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 –
2025“ zakládá premisu, že řada negativních jevů souvisejících s nedostatkem dostupného
nájemného bydlení negativně dopadá na nákladovou stranu státního rozpočtu, rozpočtu
domácností a obecně hospodářství země. Tyto náklady přitom často nejsou přímo rozpočtově
spojeny s politikou bydlení, jejich neefektivní alokace tedy neumožňuje výdajovou efektivitu
státního rozpočtu, k čemuž by měl zákon o sociálním bydlení dopomoci.
Podle „Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025“ dochází skrze současný systém dávek v oblasti
bydlení k jisté prevenci bezdomovectví a obecně bytové nouze, ale nikoli již k hospodářské a sociální
integraci a do menší míry ani k prevenci hospodářského vyloučení a patologických sociálních jevů
daných zejména sociální segregací i u domácností pobírající dávky v oblasti bydlení. Kromě úspor na
nájmech a na dávkách v oblasti bydlení tedy zákona o sociálním bydlení počítá i s řadou pozitivních
nepřímých nákladů (vnějších nákladů), které by měly kompenzovat rozpočtové výdaje spojené
s vytvořením dostatečné kapacity sociálního bydlení. „Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025“
tyto úspory řádově odhaduje na úrovni několika jednotek až desítek miliard korun ročně
uspořených nákladů státního rozpočtu a rozpočtu domácností. Realizace cílů zákona o sociálním
bydlení by měla přispět ke snížení těchto nákladů skrze eliminaci či prevenci negativních externalit
sociálního a hospodářského vyloučení spojeného s omezenou dostupnosti odpovídajícího bydlení.
Přestože sociální bydlení má prokázaný efekt na snížení zdravotní a sociální patologie, tyto efekty
jsou pro konzervativnost celkého vyhodnocení dopadů neuvažovány, přestože by tvořily další
kapitolu přínosů na straně zákona (viz studie Inadequate housing in Europe: Costs and consequences.
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.).
Přestože možné zdroje těchto úspor na vnějších nákladech jsou prakticky neomezené, koncepce
identifikuje kvantitativně tři aspekty. Prvním je částečná hospodářská integrace sociálně vyloučených,
druhým prevence bezdomovectví a třetím redukce odebrání dětí z rodinné do ústavní péče.

3.2.10

Úspory díky hospodářské integraci

Vzhledem k předpokladům rozmístění sociálního bydlení do lokalit lépe hospodářsky integrovaných
obecně s vyšší mírou zaměstnanosti v kombinaci s intenzivní sociální prací zákona o sociálním bydlení
předpokládá nezanedbatelné pozitivní dopady na míru zaměstnanosti cílové skupiny. Tyto dopady
jsou především výsledkem zmírnění její hospodářské segregace, které i bez dalších opatření vedou
v běžné populaci ke zvýšení míry zaměstnanosti. Ze tří zde uvedených scénářů vyplývá, že přínosy
státnímu rozpočtu z aspektu zvýšení zaměstnanosti u této skupiny se pohybují od rozpočtově
relativně zanedbatelných (0,9 mld. Kč) až do potenciálně vysokých částek (9,6 mld. Kč) se střední
hodnotou na úrovni 5,2 mld. Kč. Podobně v příjmech domácností a tím i spotřebě ekonomiky
v místě by mohlo přibýt až 7,1 mld. Kč se střední hodnotou 3,3 mld. Kč. (viz následující shrnující
tabulka citlivostní analýzy s výpočtem). Vzhledem k nutnosti konzervativního modelování celkového
efektu se po přizpůsobení míry poptávky po sociálním bydlení (viz Tabulka 16 – Potenciální poptávka
a doba do jejího vytvoření (počet domácností)) je celkový efekt na státní rozpočet vypočten na
výrazně nižší hranici citlivostní analýzy v objemu 1,6 mld. Kč kombinovaně na straně nižších výdajů
(zejména podpora v nezaměstnanosti a hmotné nouzi) a na straně příjmů (daně a odvody). Příjmy
těchto domácností, které nevchází do výpočtu celkového efektu zákona a efektu na státní rozpočet,
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by se pak zvýšily o další 2 miliardy. Celkový a relativně vysoký dopad na rozpočet je dán komplexním
započítáním celkových nákladů bezdomovectví na státní rozpočet, které se neomezuje na přímou
podporu v nezaměstnanosti či aktivní politiku zaměstnanosti, ale uvažuje o všech složkách
individuálních účtu zacházejících do stavu hospodářské intgrace61. Integrace lidí bez domova do
sociálního bydlení přispívá díky úspoře na pobytových sociálních službách typu azylové domy nebo
noclehárny, které jsou finančně nákladnější než bydlení v bytech s částečnou podporou sociální
práce.
Předpoklad zmírnění míry nezaměstnanosti se opírá o (i) vysokou a vzájemně se posilující efekt
sociálního a zeměpisného vyčlenění na přístup k zaměstnanosti62, o (ii) zapojení invenzivní sociální
práce zejména v domácnostech bez příjmu a na (iii) parametry zákona, dle kterých je sociální bydlení
zajišťováno pouze v oblastech hospodářsky a jinak infrastrukturální integrovaných, jakož i (iv)
parametry zákona, dle kterých je možné žádat o sociální bydlení v místě pracovní smlouvy či smlouvy
o smlouvě budoucí. Celkový dopad je na výrazně nízké hranici následující citlivostní analýzy a
předpokládá integraci hospodářsky vyloučených osob pouze v objemu 8 600 do roku 2034
z celkového počtu osob zapojených do systému sociálního bydlení v objemu přes 90 tisíc domácností.
Citlivostní redukce započtená do celkových efektů zákona se týká pouze osob přímo ohrožených
ztrátou bydlení (tedy lidé vynakládající nepřiměřeně vysoké náklady na bydlení – více jak 40 %), u
kterých je registrován největší efekt sociálního vyloučení a tím prostorové segregace posilující efekty
nezaměstnanosti. Jedná se tedy o konzervativní odhad a reálná hospodářská integrace v případě
naplnění poptávky bude může být vyšší vzhledem k extrémně vysokým hodnotám nezaměstnanosti
části potenciální cílové skupiny a zásadní změny prostředí po zajištění sociálního bydlení
v hospodářsky a jinak infrastrukturálně integrovaných oblastech, jakož i jednotlivé části zákona, které
efekt na zaměstnanost posilují a které nejsou ekvivalentně vyhodnotitelné za použití existujících
empirických studií, u kterých nedochází zejména k započtení intenzivní sociální práce, která je vázána
na výkon tohoto zákona. Dle kritérií nejlepší praxe analýz dopadů regulace by mělo docházet
k evaluaci tohoto efektu skrze vyhodnocující statistiky gesčních rezortů.

61

ČADIL, PAVELKA, KAŇKOVÁ, VORLÍČEK (2011). „Odhad nezaměstnaných z pohledu veřejných rozpočtů.“ In Politická ekonomie 2011(5).

62

MAREŠ, P., SIROVÁTKA, T. (2006). Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí. Sociologický časopis/Czech
Sociological Review, 42(04), 627-655.
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Přehled potenciálních úspor díky hospodářské integraci sociálně vyloučených osob
Kód

Min.

ᴓ

Max.

Výpočet/Zdroj

Náklady rozpočtu na dlouhodobě
nezaměstnaného včetně ztracených
daňových příjmů [Kč/rok/os.]

260 988

260 988

260 988

NN/PDN

CN

Cílová nezaměstnanost [koef.]

29,2%

38,6%

48,1%

(NCS − NČR) × (1 −
MRN) + NČR

RN

Redukce míry nezaměstnanosti
[koef.]

9,8 p.p.

25,9 p.p.

41,9 p.p.

CN − NCS

CÚSR

Celkové úspory SR [mil. Kč/rok]

925

5 247

9 568

NRN/10^6

ZPD

Zvýšený příjem domácností [mil.
Kč/rok]

538

3 808

7 079

ZZ × PPMN/10^6

NN

Náklady SR na průměrného
nezaměstnaného [Kč/rok/os.]

109 615

109 615

109 615

Čadil et al. (2011)

PDN

Průměrná délka nezaměstnanosti
[roky]

0,42

0,42

0,42

Čadil et al. (2011)

NCS

Nezaměstnanost cílové skupiny [%]

39%

65%

90%

FRA, UNDP, WB;
Mapa vyloučených
lokalit

MRN

Míra redukce rozdílu
nezaměstnanosti [koef.]

0,3

0,4

0,5

Předpoklad redukce
oproti majoritní
společnosti

NČR

Nezaměstnanost ČR [koef.]

6,2%

6,2%

6,2%

ČSÚ (2Q2015)

RCS

Relevantní cílová skupina [os.]

60 000

92 500

125 000

Mapa sociálně
vyloučených lokalit

PAO

Poměr obyvatelstva v aktivním věku
[koef.]

60%

65%

70%

Mapa sociálně
vyloučených lokalit

ZZ

Zvýšení zaměstnanosti [os.]

3 542

20 102

36 663

RN × RCS × PAO

PM

Průměrná mzda [Kč/rok]

303 672

303 672

303 672

ČSÚ (2Q2015)

PPM

50% průměrné mzdy [Kč/rok]

151 836

151 836

151 836

ČSÚ (2Q2015)

PPMN

Průměrná potenciální mzda
nezaměstnané osoby [Kč/rok]

151 836

172 458

193 080

PPM; Čadil et al.
(2011)

NRN
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Příklad efektivity a ekonomických úspor z praxe v ČR
Podle organizace Crisis, která se zabývá hledáním bydlení pro lidi bez domova ve Velké Británii, je
přístup ke vhodnému, adekvátnímu a dostupnému bydlení základem pro úspěšnou sociální a
ekonomickou integraci.63 Městská část Brno střed ve spolupráci s neziskovými organizacemi DROM a
IQ Roma Servis realizují projekt Prevence ztráty bydlení – Rapid ReHousing. Dosavadní výstupy
projektu prezentoval zástupce IQRS na konferenci Sociální bydlení v Plzeňském kraji v Plzni 28. 2.
2017.64 Hlavním cílem projektu byla podpora sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním
vyloučením se zaměřením především na finanční stránku bydlení. Projekt za 2,5 roku realizace (20122014) zaznamenal významný posun. Podpořil 849 osob, tj. cca 250 domácností. Klíčová pozice, která
ovlivnila přínos projektu, byla pozice dluhového poradce. Zajišťoval evidenci dluhů – včasné
zachycení, monitoring vývoje dluhů, finanční analýzy situace nájemce, nastavování, domlouvání a
monitoring splátkových kalendářů, komunikaci s bytovým (a dalšími) odborem městské části (zvláště
agenda nájemních smluv – prodlužování, změny, návrhy na ukončení + agenda zranitelných skupin,
odpouštění příslušenství dluhů, vytváření podpůrné sítě. Došlo ke snížení celkového dluhu (zejména u
bydlících nájemníků), byla zavedena úhrada dluhu i u klientů pobírajících životní minimum, tedy
dobrovolná úhrada např. na základě splátkového kalendáře. Průměrná výše dluhu při vystěhování
dlužníka klesla ze 165.000,- Kč na 45.000,-Kč. Dluhový poradce, přijatý v rámci projektu, zůstal plně
integrován do struktur městské části a jeho doporučení jsou součástí rozhodovacích procedur
samosprávy. Ekonomický přínos je pozitivně hodnocen městem, v současnosti jsou náklady na práci
dluhového poradce hrazeny z prostředků městské části. Došlo ke zlepšení celkových životních
podmínek v lokalitě.
Brno střed hodnotí přínos kladně především díky výraznému snížení administrativy úřadu (zpracování
výpovědí, materiálů do komisí a rady), došlo ke snížení nákladů (poštovné za dopisy do vlastních
rukou, čas úředníků, následné soudní spory, zastupování před soudy, výkony rozhodnutí), dále také k
zefektivnění rozhodování samosprávy (maximální prověření relevantnosti navržených usnesení –
dobrá znalost reálií). Významným přínosem byl zlepšený ekonomický výsledek hospodaření s
bytovým fondem, zlepšení komunikace s nájemci a s občany města vůbec (aktivní vyhledávání
služeb). Dlouhodobým pozitivním efektem projektu je udržení dostupného bydlení pro
znevýhodněné osoby či jejich skupiny.
Dalšími pozitivními výsledky projektu je zlepšení stavu bytového fondu díky zvýšení investic, zavedení
systému domovníků, zvýšení participace nájemců na údržbě a úklidu. Došlo k zadávání přímé práce
(návrhy nových klientů, dotazy a žádosti o analýzy) směrem k dluhovému poradci nebo k
postupnému přesunu kompetencí z městské části přímo na správcovskou organizaci (uzavírání
splátkových kalendářů, krátkodobých nájemních smluv, uznání námitek promlčení pohledávky,
návrhy k rozhodnutí o prominutí pohledávky atd.) Lepší koordinace spolupráce městské části
s neziskovými organizacemi působícími v lokalitě přinesla větší efektivitu spolupráce (stabilizace
finanční situace rodin v obecních bytech současně zlepšuje ekonomický profit vlastníka bytů).
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Pleace, N. a Bretherton, J. (2014): Crisis Skylight, An Evaluation: Year One Interim Report. London: Crisis.
Prezentace je dostupná na: http://www.cpkp-zc.cz/podpora-socialni-integrace/2016-2018-podpora-odborneho-partnerstvi-prostupne-asocialni-bydleni-v-plzenskem-kraji/
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Snížení počtu výpovědí pro neplacení a soudních sporů vůbec (90→ 20/rok)

Analýza dopadů nedostačujícího bydlení na školní a další problémy dětí v ČR realizovaná
výzkumnou agenturou pro MPSV v rámci výzkumných projektů Technologické agentury ČR ukazuje
dlouhodobé dopady nevyhovujícího bydlení na děti a mladou generaci žijící v takovém prostředí a
reprodukci chudoby. Výzkum ukazuje, že takové bydlení charakterizované nestabilitou, nekvalitní
podobou spojené s častým stěhováním zásadní měrou ovlivňuje školní úspěšnost takových děti a
rovněž jejich budoucí uplatnění na trhu práce65. Nevyhovující bydlení tak neovlivňuje pouze aktuální
ekonomickou situaci, ale rovněž ovlivňuje i budoucí postavení dětí a mládeže na trhu práce.

Shrnutí hlavních zjištění
Počet a věk dětí vyrůstajících v nevyhovujícím prostředí


Okolo 37 % českých dětí žije v domácnostech, které trpí nějakým problémem v oblasti bydlení
(nedostatečné vytápění, vlhkost a zatékání, nedostatek místa, hluk, špína a vandalismus v okolí).

Problémy při studiu a rodinné problémy v kontextu nevyhovujícího bydlení




Kvalita bydlení významně souvisí se zasažením dětí (7-12 let) zásadními problémy ve škole66, ve
zdraví a v komunikaci. Významně více jsou jimi zasaženy děti, které žijí: a. ve velmi malém
bydlení; b. v nestabilním bydlení (časté stěhování) či c. v bydlení, které extrémně finančně
zatěžuje domácnost.
Kvalita bydlení má velký vliv na problémy dítěte mezi domácnostmi ohroženými chudobou, které
jsou potenciální cílovou skupinou sociálního bydlení (příjem do dvojnásobku životního minima).
Při kontrole sociodemografických proměnných na straně rodiny (vzdělání, regionalita) a dítěte
(věk, pohlaví), mají děti vyrůstající v nekvalitním bydlení (alespoň 1 z 3 výše zmíněných
problémů):

65

(2016). Analýza dopadů nedostačujícího bydlení na školní a další problémy dětí v ČR. Median, s.r.o. pro MPSV, realizováno v rámci
výzkumných projektů TAČR.
66

Problémem ve škole je podle Nadace Sirius myšleno, že dítě trpí šikanou / zásadními prospěchovými problémy / problémy
se spolužáky.
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1,87krát vyšší šanci67 na zasažení problémy ve škole
1,7krát vyšší šanci na zasažení problémy ve zdraví
1,58krát vyšší šanci na zasažení problémy v komunikaci

Úspěšnost při studiu v kontextu nevyhovujícího bydlení




Nekvalitní bydlení, nestabilní nebo finančně zatěžující bydlení významně souvisí s opakováním
ročníku a prospěchem dítěte (známkami na základních a střeních školách ze základních předmětů
Matematika, Český jazyk, Angličtina).
Logistická regresní analýza ukazuje, že nekvalitní bydlení68 1,6x zvyšuje šanci, že dítě opakovalo
ročník nebo mělo velmi špatný prospěch (tj. známky 4 a 5 v jednom z hlavních předmětů (Mat,
ČJ, AJ) na druhém stupni ZŠ a SŠ, či 3,4,5 na prvním stupni ZŠ). Při kontrole regionality, vzdělání
rodičů a věku dítěte a dalších sociodemografických faktorů, které s prospěchem také souvisí,
nekvalitní bydlení 1,6x zvyšuje šanci na tyto zásadní prospěchové problémy.

Vliv na vzdělávací dráhy (data retrospektivního modelu v MML-TGI)




Potvrzuje se, že nekvalitní bydlení v dětství (do 15 let) významně snižuje šanci dostat se na
preferovanou střední školu. A to i při kontrole vzdělání rodičů, které má díky přenosu aspirací na
vzdělávací dráhu dítěte zásadní vliv.
Nekvalitní bydlení v dětství (do 15 let) naopak není při kontrole dalších proměnných významným
prediktorem vstupu na preferovanou vysokou školu. Jediným významným prediktorem je zde
vzdělání rodičů respondenta.

Vliv na pracovní aktivitu v dospělosti


Nekvalitní bydlení v dětství (do 15 let) významně zvyšuje šanci na nezaměstnanost respondentů
během dvou let po ukončení studia (středoškolského či vysokoškolského). Souvislost zde existuje
i při kontrole vzdělání a zaměstnanosti rodičů v době dospívání, které však mají na dítě větší vliv
než samotná kvalita bydlení.

3.2.11

Prevence bezdomovectví

Komplexní politika sociálního bydlení by měla působit preventivně na bezdomovectví, a tím rovněž
snižovat potenciální přímé a nepřímé náklady na státní rozpočet a na rozpočty domácností.
Nezaměstnaný bezdomovec využívá služby institucí, které přijímají platby ze státního rozpočtu, nebo
např. terénní lékařskou péči, sociální práci atd. Na základě těchto údajů je možné kvantifikovat
potenciální přínosy prevence bezdomovectví, které jsou následně doplněny o průměrný scénář. Ze
vztahu vyplývá, že úplná prevence bezdomovectví v rámci realizace zákona o sociálním bydlení by
mohla mít pozitivní vliv na státní rozpočet od několika stovek milionů až po cca 4 mld. Kč se střední
hodnotou na úrovni 2 mld. Kč. V případě pětinové integrace osob bez domova umístěných do

67

Zde odkazujeme k pojmu odds ratio v logistické regresi. Šance (odds) je poměr pravděpodobností, že problém se u daného dítěte
vyskytuje / nevyskytuje. Více viz kapitola 5.4.3.
68
Zasažení alespoň jedním ze tří problémů – malé rozměry, stěhování, velká finanční zátěž.
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systému sociálního bydlení by dlouhodobá úspora státního rozpočtu činila zhruba 780 mil. Kč.
Scénář vzhledem ke svému konzervativnímu zaměření nereflektuje možný efekt začlenění osob bez
přístřeší na trh práce i vzhledem k omezeným výsledkům empirických studií v oblasti integrace osob
se závislostmi a psychickými potížemi bez přítomnosti sociální práce, které stav bezdomovectví
doprovázejí. Výsledné hodnoty jsou tedy pouze efektem snížení nákladů na přímé intervence pro
osoby bez domova, které nastanou po přesunu těchto prostředků do zajištění bydlení a sociální práci
zaměřené na tuto skupinu.
Tabulka 22 – Potenciální pozitivní vnější úspory prevence bezdomovectví

Kód

Veličina

Min.

Ø

Max.

Výpočet/Zdroj

NOBP

Náklady na jednu osobu bez přístřeší
[Kč/rok/os.]

110 000

190 000

270 000

Koncepce SB

POBP

Počet osob bez přístřeší [os.]

11 496

20 748

30 000

SLDB ČSÚ; Koncepce
bezdomovectví

POOZB

Počet osob bezprostředně
ohrožených ztrátou bydlení [os.]

30 000

65 000

100 000

Koncepce; Koncepce
bezdomovectví

PISB

Poměr integrace díky SB [koef.]

0,1

0,2

0,3

Předpokládaný
citlivostní parametr

NSRBP

Náklady SR na osoby bez přístřeší
[mil. Kč]

126

2 088

4 050

NOBP × POBP/10^6

NSRZB

Potenciální náklady SR na osoby
ohrožené ztrátou bydlení [mil. Kč]

330

6 915

13 500

NOBP × POOZB/10^6

3.2.12

Prevence odebírání dětí z rodin

Ve Zprávě ze systematických návštěv školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné
výchovy publikované v roce 2011 se veřejný ochránce práv zabýval mimo jiné i důvody pro nařízení
ústavní výchovy s tím, že většinou se nejednalo o jeden důvod, ale téměř vždy šlo o kumulaci
několika důvodů pro nařízení ústavní výchovy.
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Graf 6 - Důvody pro nařízení ústavní výchovy

Nejčastěji je ústavní výchova nařizována kvůli nejrůznějším výchovným problémům dětí. Tento důvod
byl použit ve 304 rozsudcích. Na druhém místě jsou sociální důvody, které se v nějaké formě (viz
níže) objevily ve 201 rozhodnutích.
Sociální důvody byly druhým nejčastějším důvodem nařízení ústavní výchovy. Jako sociální důvody
byly posuzovány situace, kdy rodina neměla vytvořeny vhodné bytové podmínky, případně neměla
kde bydlet, a/nebo měla finanční potíže (typicky pramenící z nezaměstnanosti, předluženosti). Pouze
ve 34 případech byl v odůvodnění použit termín sociální problémy či sociálně slabá rodina.
V 95 případech byly důvodem nevhodné bytové podmínky, případně nezajištěné bydlení.
V odůvodnění některých rozhodnutí soud použil slovní spojení, že rodiče „nemají vytvořené vhodné
podmínky pro výchovu dětí“, případně, že „nemají prostředky“ (58), pod kterými byly rovněž velmi
často ukryty nevyhovující bytové podmínky. Ačkoliv tyto nebyly uvedeny přímo v odůvodnění, lze to
dovodit ze zpráv orgánu sociálně právních ochrany dětí použitých jako důkazy. Dluhy se vyskytly
v odůvodnění jen 14krát. Sociální důvody byly často spojeny s nejrůznějšími výchovnými problémy,
zanedbanou péčí o dítě či absencí ve škole. Objevily se však i případy, kdy bylo odůvodnění
postaveno jen na sociálních důvodech – celkem 59 případů, tj. 11 % všech rozhodnutí.
Častým důvodem nařízení ústavní výchovy dětí bylo nevhodné bydlení či skutečnost, že rodina nemá
kde bydlet. Nevhodné bytové podmínky znamenají, že v bytě neteče voda, nejde elektřina, plyn, v
bytě je nepořádek. Je pravdou, že odůvodnění se obvykle zakládá na více důvodech, tj. nevyhovující
bytové podmínky jsou spojené se špatnou péčí o děti, typicky nedostatečnou hygienou a stravou.
Méně často jsou v kombinaci s neschopností rodičů postarat se o dítě, či s výchovnými problémy
nezletilého. Objevila se však i rozhodnutí, která se opírala výlučně o nevhodné bytové podmínky,
případně bytové podmínky a špatnou finanční situaci (nezaměstnanost, závislost na sociálních
dávkách, splácení dluhů). Často přitom mezi rodiči a dětmi existuje silné pouto, rodiče mají o děti
velký zájem, navštěvují je v zařízeních, telefonují, posílají dopisy, z čehož lze odvodit, že
neodpovídající bydlení je často závažným důvodem rozpadu rodin. Rozpad rodin má výrazně větší
následky než jen náklady na děti umístěné do ústavní péče.
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V pozdější Zprávě ze systematických návštěv – zdravotnická zařízení poskytující péči ohroženým
dětem do 3 let věku z roku 2013 veřejná ochránkyně práv konstatovala, že důvody k dlouhodobému
umístění dítěte byla složitost systému péče o ohrožené děti, jakož i v nedostatečné sociální práci
s biologickou rodinou, nedostatku sociálních služeb, absenci sociálního bydlení a nedostatku
pěstounských rodin (zejména pro větší sourozenecké skupiny).
Přestože nejsou evidovány případy, kdy došlo k faktickému odebrání dítěte jen na základě
nevyhovujícího bydlení, každý jednotlivý důvod stanovený pro odebrání dítěte (kromě nezájmu,
týrání, dobrovolného odevzdání, zneužití a poruch chování, kde lze předpokládat minimální vliv
bydlení) je silně spjat s bydlením, a tedy částečně k němu špatná bytová situace přispívá. Pro výpočet
vnějších nákladů uvedených v tabulce 25 spjatých s bydlením je tedy uvažováno, že část důvodů
identifikovaných zprávou veřejné ochránkyně práv je spjato s nevyhovujícím bydlením v míře v 20 %
případů u neschopnosti, výchovných problémů, drog/alkoholu a trestné činnosti, 40 % u zanedbané
péče o děti a školství po 60 % u obecných sociálních důvodů. Následující tabulka udává obecné a dále
nepoužité údaje o celkových nákladech ochrany dětí a péče o ohrožené děti jako ilustrativní objem
zdrojů ze státního rozpočtu, přičemž následné modelování předpokládá dlouhodobé úspory v této
oblasti omezené na 103 mil. Kč, což se k celkovému významu bydlení v těchto otázkách a objemu
věnovaných zdrojů v této oblasti výrazně jeví jako spodní hranice.
Tabulka 23 – Nákladovost služeb a rozložení zdrojů v systému péče o ohrožené děti (údaje za rok 2013):
Oblast
Školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy

Výše nákladů v Kč

%

3 109 729 000

38,0

Dětské domovy pro děti do 3 let věku

798 322 445

9,8

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

183 000 000

2,2

Preventivní služby

700 000 000

8,6

Orgány sociálně-právní ochrany
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

820 000 000
178 625 560

10,0
69

2,2

Dávky pěstounské péče

2 051 663 000

25,0

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

341 496 000

4,2

Celkem

8 182 836 005

100,0

Zdroj: Analýza financování systému ochrany dětí a péče o ohrožené děti, Macela (2014).
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Částka státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vyplacená dětským domovům pro děti do 3 let
věku ve výši 73 075 455 Kč je započtena do celkových nákladů na provoz těchto dětských domovů.
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Tabulka 24 – Struktura výdajů v oblasti ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti
Druh výdaje
Prevence, terénní a ambulantní služby pro rodiny a děti
Náhradní formy péče

0,7mld.
6,58 mld.

Z toho ústavní péče

4,0 mld.

Z toho náhradní rodinná péče

2,4 mld.

Z toho zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

0,18 mld.

Činnost orgánů sociálně-právní ochrany

0,82 mld.

CELKEM

3.2.13

Stávající struktura

8,1 mld.

Celkové náklady systému sociálního bydlení

Náklady na start a fungování systému sociálního bydlení, které jsou součástí zákona o sociálním
bydlení, byly schváleny již v rámci „Koncepce sociálního bydlení ČR“, která byla v říjnu 2015
schválena vládou ČR usnesením č. 810. Identifikované náklady obsahovaly 3 mld. Kč ročně na oblast
investičních dotací do sociálního bydlení a 1,3 mld. Kč na výkon sociální práce spojené s provozem
sociálních bytů. Zákon o sociálním bydlení bude mít dopady na státní rozpočet ve výši 2,3 mld. Kč na
rok 2018, 2,8 mld. Kč na rok 2019 a 4,3 mld. Kč od roku 2020. Tyto náklady tvoří převážně investiční a
provozní dotace a dotace na výkon sociální práce a administrativní zajištění chodu nové agendy
Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního fondu rozvoje bydlení, Úřadu práce, Ministerstva pro
místní rozvoj a Ministerstva financí. Jednotlivé náklady byly identifikovány ve spolupráci
s konzultačními subjekty, vycházejí z podrobného popisu systému sociálního bydlení a rovněž ze
zhodnocení mezinárodních analýz a systému týkajících se financování sociálního bydlení. Cílem
této metody bylo uvést úplné náklady systému sociálního bydlení.
Náklady a úspory vyplývající ze systému sociálního bydlení se budou vyvíjet v čase. Úspory budou mít
střednědobý a dlouhodobý náběh (viz výše). Hlavní náklady systému sociálního bydlení jsou
směřovány do provozních a investičních dotací. Provozní dotace ve formě vyrovnávací platby je
koncipována tak, že obsahuje i pokrytí administrativních nákladů, základní náklady správy
nemovitostí, případné náklady na opravy související se zničením bytu, amortizace atp. Tyto
náklady obcí tak nezůstávají nepokryty, v souladu s veřejnou podporou jsou však koncipovány jako
součást provozních a investičních dotací. Podrobně je vyrovnávací platba popsána v kapitole 3.1.8.
Náklady na provozní a investiční dotace tvoří 3 mld. Kč. ročně.
Dalším stěžejním nákladem jsou finanční prostředky určené na výkon sociální práce, která je klíčová
pro stabilizaci sociální a bytové situací lidí v systému sociálního bydlení, pro jejich další motivaci a
řešení sociálních problém v lokalitách. Na tuto oblast je nutné zajistit od roku 2019 1,245 mld. Kč
ročně a upravit příslušnou kapitolu 313-MPSV. Tato částka je optimalizována na vznik nových 2 500
pracovních míst sociálních pracovníků POU a ORP a 28 pracovních míst sociálních pracovníků KÚ
(včetně Hlavního města Prahy). Náklady byly vypočteny s mzdovou hladinou 27 tis. Kč na jednoho
sociálního pracovníka. Obecním a krajským úřadům (včetně Hlavního města Prahy) vznikne možnost
získat nové sociální pracovníky na realizaci agendy sociálního bydlení. Odhad finančních prostředků
pro navýšení sociálních pracovníků na obecních a krajských úřadech vychází z poměru k počtu
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oprávněných osob pro sociální bydlení. Dotace bude určena na základě horní hranice případů
domácností v bytové nouzi na jednoho sociálního pracovníka, případně bude možné zohlednit i
náročnost vykonávané sociální práce s danou domácností. Jde o nárokovou dotaci podle Zákona o
sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení.

Rozpočtová omezení na výkon sociální práce v oblasti sociálního bydlení:
1,0 úvazku SP: 35-40 domácností v bytové nouzi
0,75 úvazku: –20-25 domácností v bytové nouzi
0,5 úvazku: 15-18 domácnosti v bytové nouzi
0,25 úvazku: do 15 domácnosti v bytové nouzi
Na výkon sociální práce v současné době získávají obce finanční prostředky z příspěvku na výkon
státní správy v přenesené působnosti poskytovaného Ministerstvem vnitra a rovněž v dotacích
určených na výkon sociální práce dle zákona č. 108/2006 Sb.
Nicméně stanovená částka 1 245 mil. Kč ročně na výkon činností sociální práce v systému sociálního
bydlení reaguje na specifikaci povinnosti při zajišťování činností stanovených zákonem sociálním
pracovníkům a zajišťování podpory sociálního pracovníka v systému sociálního bydlení pro osoby
v bytové nouzi.
Další náklady na systém sociálního bydlení jsou administrativního rázu a týkají se realizace
samotného systému sociálního bydlení na MPSV, MF. Systemizovaná místa mají postupný náběh a
jsou rozložena v čase na základě přechodných opatření zákona o sociálním bydlení. 25
systemizovaných míst MPSV se věnuje metodické podpoře (věcná strategie sociálního bydlení, plány
sociálního bydlení obcí, posuzování bytové nouze, kontrola plnění povinností vyplývajících ze zákona
o sociálním bydlení, sociální práce atd.) obecním úřadům a Úřadu práce z hlediska sociální práce,
sociálních služeb a samotného systému sociálního bydlení v sociálních agendách, 3 systemizovaná
místa jsou určena na správu dotačních prostředků na výkon sociální práce a 70 systemizovaných míst
na odvolací systém v rámci systému sociálního bydlení podle správního řádu. MMR má alokováno na
správu systému sociálního bydlení 6 systemizovaných míst zaměřených na investiční a provozní
dotace a veřejnou podporu. V souvislosti s novou agendou sociálního nájemného, v rámci které bude
nutno metodicky řídit velký počet obcí, se předpokládá zřídit na Ministerstvu financí 2 služební místa,
což si vyžádá platové náklady včetně souvisejících výdajů 777 420 Kč na pracovníka a náklady na
zřízení a provoz pracovního místa. Celkově se jedná o 106 systemizovaných míst na třech
ministerstvech.
Na Státním fondu rozvoje bydlení vznikne 30 nových systemizovaných míst a v souvislosti se vznikem
krajských poboček vznikne dalších 50 systemizovaných míst. Celkově jde tedy o 80 systemizovaných
míst. Časový náběh systemizovaných míst na MPSV, MMR, Státním fondu rozvoje bydlení a MF:
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Rok

Počet nových míst

2017

0 (+20)

2018

81 (+81)

2019

+62 (+143)

2020

+43 (+186)

Celkem

186)

Úřad práce ČR se podílí na výplatě sociálních dávek a posuzování nároku na tyto sociální dávky.
Protože nově navrhovaný systém příspěvku na bydlení zavádí rozšířené testování příjmů a majetku, je
nutné zvýšit počet zaměstnanců na tuto agendu. Pro administraci systému nové úpravy sociálních
dávek má alokováno 70 zaměstnanců pro celou ČR. Tato místa vznikají v roce 2019. Na výkon agendy
sociální práce, tedy na vydávání rozhodnutí, provádění sociálního šetření, vč. posuzování kvality
prostoru k bydlení, a výkonu sociální práce má Úřad práce alokováno 580 systemizovaných míst.
Bytovou problematikou systému sociálního bydlení se bude zabývat zejména Státní fond rozvoje
bydlení, ve kterém vedle stávajících kmenových zaměstnanců bude nově pro tyto účely působit
postupně 80 zaměstnanců, kteří budou zajišťovat potřebnou kapacitu sociálních bytů pro občany
v bytové nouzi s trvalým pobytem v obcích, které se dobrovolně nepřihlásily do systému sociálního
bydlení či z jiného důvodu nezajistily bydlení v zákonné lhůtě. Státní fond rozvoje bydlení bude
poskytovat investiční a neinvestiční dotace na zajišťování sociálních bytů obcemi. Státní fond rozvoje
bydlení bude dále zpracovávat plány rozvoje sociálního bytového fondu na územích, ve kterých
nepůsobí dobrovolně příhlášené obce. Státní fond rozvoje bydlení zřídí pobočky ve vybraných
spádových regionech, přičemž pro Prahu a Středočeský kraj bude využito sídlo fondu v Praze a pro
region Olomouckého kraje a spádové území sídlo pobočky v Olomouci. Tato místa začínají vznikat od
roku 2018. Ministerstvo pro místní rozvoj má alokováno pro metodickou podporu a výkon agendy
spojené se sociálním bydlením 6 systemizovaných míst.
Další náklady se týkají zajištění softwaru pro rejstřík sociálního bytového fondu a agendového
systému souvisejícího s vydáváním rozhodnutí o bytové nouzi – tedy na vznik a údržbu (100 mil. Kč
pro oba systémy a pak 5 mil. Kč ročně na údržbu pro každý z nich). Pro zajištění „cenových map“
potřebných pro výpočet adekvátního nájemného v sociálních bytech je alokováno na vznik 10 mil. Kč
a na aktualizaci každé dva roky opět 10 mil. Kč pro MPSV. Návrh nákladů na zajištění hardwaru a
softwaru vychází z odborných odhadů cen příslušných sekcí Ministerstva práce a sociálních věcí a
Ministerstva pro místní rozvoj. Rejstřík sociálního bytového fondu je důležitý pro realizaci dotačního
řízení na investiční a provozní náklady a pro kontrolu plnění podmínek čerpání provozních a
investičních dotací. Agendový systém MPSV je systémem pro správu sociálních dávek a rozhodnutí o
nároku na podporu ze systému sociálního bydlení. Tyto dva systémy umožní také křížovou kontrolu
počtu vydaných rozhodnutí a počtu sociálních bytů.
Kromě systému sociálního bydlení se rovněž počítá s potřebou navýšení kapacit sociální služby
azylový dům. Z celé cílové skupiny sociálních bydlení vstoupí v ročním horizontu do krizového bydlení
maximálně 16 000 osob. Z dlouhodobého hlediska se počítá s tím, že se budou azylové domy
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využívat skutečně v souladu se zákonem o sociálních službách maximálně jeden rok a nebude
docházet ke střídání azylových domů.
Tabulka 25 – Budoucí náklady sociální službu azylové domy

Budoucí náklady na AD
2017 - 2018
2019
Dotace
- Kč 180 000 000 Kč
Předpokládané náklady azylové domy (2019 – 2021)

2020
300 000 000 Kč

2021 a dále
300 000 000 Kč

Předpokládané náklady na azylové domy - 3. rok po účinnosti zákona (2019)
Předpoklad počtu klientů

9500

Celkové náklady (analogicky ke službě
AD)/rok

700 492 000 Kč

Dotace MPSV (SR) - analogicky k AD/rok

180 000 000 Kč

Předpokládané náklady na azylové domy 4. rok po účinnosti zákona (2020)
Předpoklad počtu klientů

16000

Celkové náklady (analogicky ke službě
AD)/rok

1 180 000 000 Kč

Dotace MPSV (SR) - analogicky k AD/rok

300 000 000 Kč

Předpokládané náklady na azylové domy 5. rok po účinnosti zákona (2021)
Předpoklad počtu klientů

16000

Celkové náklady (analogicky ke službě
AD)/rok

1 180 000 000 Kč

Dotace MPSV (SR) - analogicky k AD/rok

300 000 000 Kč

85 % nákladů určených na realizaci systému je směřováno na samotnou realizaci systému
sociálního bydlení, tzn. provozní a investiční dotace na sociální byty a sociální byty s podporou
sociální práce , výkon sociálních práce spojené se sociálním bydlením a navýšení kapacit sociální
služby azylový dům. Předpokládá se, že v prvních letech se do systému přihlásí obce se zhruba 10 %
obyvatelstva, obce by v dlouhodobém horizontu mohly pokrýt až 45 % veškerého obyvatelstva
v oblasti sociálního bydlení. Pro zbývající obyvatele bude sociální bydlení zajišťovat Úřad práce
(sociální práce) a Státní fond rozvoje sociálního bydlení (bytový fond).
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Tabulka 26 – Rozdělení nákladů na systém sociálního bydlení pro obce, kraje a orgány státní správy - ročně
Poměr nákladů na realizaci sociálního bydlení a poměr nákladů určených pro obce

Sociální bydlení/ výkon státní správy

15%

Sociální bydlení – provozní a investiční
dotace a výkon sociální práce

85%

Náklady na systém sociálního bydlení oproti současnému stavu generují také úspory, které jsou
podrobně popsány v následující kapitole.
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Tabulka 27 – Předpokládané výdaje na realizaci sociálního bydlení

Předpokládané výdaje na realizaci systému sociálního bydlení v letech 2017 - 2025
Druh nákladů

jednorázové

jednorázové

jednorázové
jednorázové

jednorázové
jednorázové
jednorázové

průběžné

průběžné
průběžné

průběžné

průběžné
průběžné
průběžně
průběžné
průběžné

průběžné

průběžné
průběžné

průběžné
průběžné
Celkové náklady
Rok

Popis nákladů
Jednorázové náklady
Zřízení 30 pracovních míst v centrále SFRB pořízení, správa a nakládání se sociálními byty,
poskytování investičních a provozních dotací
obcím
Zřízení pracovních 50 míst krajských poboček
Státního fondu rozvoje bydlení - správa
sociálních bytů, jednání s obcemi a s osobami v
bytové nouzi
na zřízení 106 systemizovaných míst MPSV,
MF, MMR agenda soc. bydlení (45.000 Kč/1
místo)
Zřízení nový 70 systemizovaných míst na ÚP v
rámci agendy sociálních dávek
Zřízení nový 580 systemizovaných míst na ÚP v
rámci agendysociálního bydlení, vč. výkonu
sociální práce
agendový systém pro výplatu sociálních dávek
SW/HW rejstřík sociálního bydlení
Průběžné náklady

Náklady na 1 Počet jednotek
jednotku
2018

2018

Počet jednotek
2019

2019

Počet jednotek
2020 až 2025

2020 až 2025

Subjekt

Zdroj

45 000 Kč

15

675 000 Kč

10

450 000 Kč

5

225 000 Kč

SFRB (centrum)

SR

45 000 Kč

30

1 350 000 Kč

10

450 000 Kč

10

450 000 Kč

SFRB (krajské
pobočky)

SR

45 000 Kč

36

1 620 000 Kč

42

1 890 000 Kč

28

1 260 000 Kč

45 000 Kč

0

-

Kč

70

3 150 000 Kč

0

-

Kč

ŮP

45 000 Kč

580

26 100 000 Kč

0

-

Kč

0

-

Kč

ÚP

50 000 000 Kč
50 000 000 Kč

1
1

50 000 000 Kč
50 000 000 Kč

0
0

-

Kč
0

0
0

0
0

Investiční a provozní dotace - roční
Provozní a investiční dotace pro obce - SFRB
900 000 000 Kč
0,2
180 000 000 Kč
0,5
450 000 000 Kč
1
900 000 000 Kč
Realizace systému sociálního bydlení (vydávání a odejmutí rozhodnutí, sociální šetření, vyhledávání vhodných bytů, administrativa aj.)
Náklady na provoz sociálních a dostupných
bytů (provozní náklady, nákup, rekonstrukce,
výstavba aj.)
2 100 000 000 Kč
0,75
1 575 000 000 Kč
0,75
1 575 000 000 Kč
1
2 100 000 000 Kč
Náklady na realizaci systému soc. bydlení na úrovni SFRB
SFRB
477 585 Kč
45
21 491 325 Kč
65
31 043 025 Kč
80
38 206 800 Kč
Náklady na realizaci systému soc. bydlení na úrovni MPSV
platy/ 70 systemizovaných míst Úřad práce pro
agendu sociálních dávek
477 585 Kč
0
- Kč
70
33 430 950 Kč
70
33 430 950 Kč
platy/ 580 systemizovaných míst Úřad práce
pro agendu sociálního bydlení, vč. sociálního
šetření a sociální práce
477 585 Kč
580
276 999 300 Kč
580
276 999 300 Kč
580
276 999 300 Kč
platy/ 25 systemizovaných míst MPSV,
koncepční a metodická činnost soc. bydlení
511 000 Kč
25
12 775 000 Kč
25
12 775 000 Kč
25
12 775 000 Kč
platy/ 6 systemizovaných míst MMR, koncepční
a metodická činnost soc. bydlení
511 000 Kč
6
3 066 000 Kč
6
3 066 000 Kč
6
3 066 000 Kč
platy/ 70 systemizovaných míst MPSV, odvolací
agenda
511 000 Kč
25
12 775 000 Kč
42
21 462 000 Kč
70
35 770 000 Kč
platy/ 3 systemizovaná místa MPSV, účetní POE
511 000 Kč
3
1 533 000 Kč
3
1 533 000 Kč
3
1 533 000 Kč
platy/2 systemizovaná místa MF, politika
cenotvorby sociálního nájemného, spolupráce
s MPSV
777 420 Kč
2
1 554 840 Kč
2
1 554 840 Kč
2
1 554 840 Kč
Zajištění dotačního titulu - sociální práce
dotační titul na zajištění sociální práce na
obecních úřadech (sociální pracovníci na
obecních úřadech)
1 245 000 000 Kč
0,5
622 500 000 Kč
0,6
747 000 000 Kč
1
1 245 000 000 Kč
Náklady na azylové domy - zvýšení kapacity azylovových domů
Zvýšení kapacity azylových domů
0
- Kč
1
180 000 000 Kč
1
300 000 000 Kč
Další náklady
Vznik a aktualizace cenové mapy (aktualizace
cenových map jednou za dva roky)
10 000 000 Kč
1
10 000 000 Kč
0
0
1
10 000 000 Kč
údržba a podpora HW a SW - rejstřík bydlení a
agendového systému na soc. dávky
5 000 000 Kč
0
- Kč
2
10 000 000 Kč
2
10 000 000 Kč
2 847 439 465,00 Kč
2018

3 349 804 115,00 Kč
2019

4 970 270 890,00 Kč
2020 +

MPSV, MMR, MF

MPSV
MPSV

SR
SR

SR

SFRB (pro obce)

SR

SFRB

SR

SFRB

SR

Úřad práce

SR

Úřad práce

SR

MPSV

SR

MMR

SR

MPSV

SR

MPSV

SR

MF

SR

MPSV

SR

MPSV

SR

MPSV

SR

MPSV

SR
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3.2.14

Celkové náklady systému po započítání potenciálních úspor

Současný systém podpory bydlení řeší problémy spojené s nevyhovujícím bydlením pouze částečně a
to zejména skrze systém dávek. Dochází zde mj. k tzv. cenotvornému efektu dávkových normativů,
dle kterých jsou stanoveny horní limity nároků na podporu ze systému dávek. Dochází tak
k přeplácení bydlení nad rámec jeho tržní či reálné hodnoty, a tím k navyšování cen nájmů
nemovitostí. Zákon o sociálním bydlení si klade za cíl tyto náklady snížit a zároveň zlepšit standard a
podmínky bydlení, jakož i míru hospodářské integrace cílové skupiny. Kontrolované náklady
ekonomického nájemného jsou obecně nižší než současné náklady na bydlení osob pobírajících dávky
v oblasti bydlení.
Systémové pojetí sociálního bydlení, které reaguje na výzvy v propojení sociální a bytové politiky v
podobě poskytování veřejných prostředků do provozu sociálního bydlení, systému sociálních dávek a
investic, se tuto problematiku snaží komplexně řešit. Systém sociálního bydlení vyžaduje na start a
provoz systému alokaci finančních prostředků, především na provozní a investiční dotace týkající se
samotného bytového fondu a na realizaci intenzivní sociální práce. V dlouhodobém horizontu 20 let
by se díky systému sociálního bydlení měly stabilizovat náklady na podporu lidí v bytové nouzi v
oblasti sociálních výdajů státu na bydlení a na další oblasti s ní související na fiskálně efektivnější
úrovni, přičemž pozitivní fiskální dopad by měl být patrný od roku 2025 (ve středním scénáři).
Dopady sociálního bydlení budou mít obecně pozitivní dopad na situaci v oblasti sociálního
začleňování a snižování negativních externalit sociálního vyloučení.
Celkové náklady státu se dnes ohybují na úrovni cca 13 miliard Kč ročně jen na systém dávek v oblasti
bydlení. Další náklady týkající se neřešených sociálních a hospodářských externalit spojených
s nevyhovujícím bydlením, kterým lze předejít, jsou odhadovány na úrovni minimálně 8,5 miliardy Kč
ročně (viz kapitola 3.2.9 Úspory na vnějších nákladech. Absence komplexního řešení v oblasti
bydlení tak stojí jen na příjmech a výdajích státního rozpočtu kolem 21 mld. Kč, což je každoroční
náklad na úrovni 2 % výdajů státního rozpočtu. Úspora v rámci stabilizovaného a integrovaného
systému sociálního bydlení se v dnešních cenách odhaduje na rok 2025 na 4,3 mld. Kč každý rok a
v horizontu roku 2034 na 7,1 mld. Kč ročně při ročních nákladech od roku 2020 4,3 mld. Kč. Tyto
výpočty berou v potaz jen omezené množství pozitivních externalit.
Pouze u dávek určených na bydlení v rámci systému sociálního bydlení – tedy v systému sociálních
bytů a sociálních bytů s podporou sociální práce , by mělo dojít k úspoře v objemu 2,1 mld. Kč
k roku 2025 a 4,1 mld. Kč k roku 2034 (v dnešních cenách). O tuto částku by se snížily současné
náklady dávek v oblasti bydlení (dnes v objemu cca 13 mld. Kč). Celkové náklady státního rozpočtu
na problémy v oblasti bydlení by se snížily o 5 mld. Kč z 21 mld. Kč na 16 mld. Kč (v dnešních
cenách) při výrazném zvýšení standardu bydlení, zvýšení životních standardů a posílení sociální
inkluze.
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Miliony Kč

Graf 7 - Bilance státní rozpočtu po zavedení systému sociálního bydlení

Celkové náklady zákona o SB na SR
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Tabulka 28 – Shrnutí objemu a časového rozložení dopadů snížení externalit ze sociální začlenění a omezení přímých
výdajů na státní rozpočet do roku 2034 (tisíce Kč)

Výnosy z redukce externalit

Předpoklá
daný rok

Hospodářsky
začleněné
domácnosti
(počet)

Úspory z
hospodářské
ho začlenění
(tisíce Kč)

Domácnosti bez
přístřeší vstupující do
systému SB (počet)

Úspory na
redukci
nákladů
SR na
osoby bez
přístřeší
(tisíce Kč)

Kód

HZD

ÚzHZ

DbPVdS

ÚnObP

RPDOzP

ÚnSPoND

REC

2017

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

2019

700

182 692

300

57 000

50

12 000

251 692

2020

1 200

313 186

400

76 000

70

16 800

405 986

2021

1 800

469 778

600

114 000

100

24 000

607 778

2022

2 400

626 371

900

171 000

130

31 200

828 571

2023

3 100

809 063

1 100

209 000

170

40 800

1 058 863

2024

3 800

991 754

1 400

266 000

220

52 800

1 310 554

2025

4 500

1 174 446

1 600

304 000

260

62 400

1 540 846

2026

5 200

1 357 138

1 900

361 000

300

72 000

1 790 138

2027

5 800

1 513 730

2 100

399 000

330

79 200

1 991 930

2028

6 400

1 670 323

2 300

437 000

360

86 400

2 193 723

2029

6 900

1 800 817

2 500

475 000

380

91 200

2 367 017

2030

7 300

1 905 212

2 600

494 000

400

96 000

2 495 212

2031

7 700

2 009 608

2 700

513 000

410

98 400

2 621 008

2032

8 000

2 087 904

2 900

551 000

420

100 800

2 739 704

2033

8 300

2 166 200

3 000

570 000

430

103 200

2 839 400

2034

8 600

2 244 497

3 100

589 000

430

103 200

2 936 697

Zdroj/vý
počet

(DOZB +
ODvS) ÷
(KPNO +
KPO) × ZZ

HZD × NRN

(DOZB + ODvS) ÷
(KPNO + KPO) ×
IObP

DbPVdS
× NOBP

DOzDNB × KPNO ÷
PNOZ*DOZB ÷
KPNO

RPDOzP ×
NÚP

ÚzHZ + ÚnObP +
ÚnSPoND

Redukce počtu
nezletilých dětí
odebraných z péče z
faktického důvodu
nevyhovujícího bydlení
(počet)

Úspory na
ústavní a
státní péči o
nezletilé děti
(tisíce Kč)

Redukce externalit celkem
(tisíce Kč)

Zdroj: Tabulka s vysvětlením zdrojů (výpočet) je uvedena pod jménem Vstupní parametry nákladů a úspor
zákona v příloze.
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Náklady spojené s realizací zákona ze státního rozpočtu se budou odvíjet od administrativních
nákladů a dotací na provozní a investiční náklady. Pro provozní a investiční náklady byl stanoven
věcný strop 3 mld. Kč. Vzhledem k dosažení této částky v objemu vyrovnávací platbě dle výše
popsaného modelu až po roce 2035, jsou ze zbytku až do tohoto roku hrazeny investiční náklady,
jejichž objem by se měl snižovat postupně s přípravou bytového fondu pro dlouhodobou poptávku
tak, aby do roku 2035 nedošlo k navýšení celkových nákladů na provoz a investice. V případě vyšší
než předpokládané poptávky dojde k menší realizaci investiční výstavby, a tedy prodloužení čekacích
dob.
Dopady na rozpočty samosprávných celků lze uvažovat vzhledem k záruce zákona plného
financování ze systému sociálního bydlení (zejména skrze vyrovnávací platbu) založeného na
principu, ve kterém samosprávné celky budou sociální bydlení financovat nad rámec požadavků
pouze dobrovolně, za neutrální. Při vyšších než předpokládaných či v minulosti realizovaných
nákladech bude docházet pouze k dočasným výdajům z rozpočtů obcí, které budou při dalším
přepočtu platby i zpětně dorovnány. Náklady na zjištění těchto prostředků (z rezerv či jiných zdrojů)
nelze vzhledem k různorodosti rozpočtů obcí přesně stanovit, jsou ale považovány za zanedbatelné či
únosné, podobně jako u jiných případů platby skrze vyrovnávací platbu v ČR (např. u sociálních
služeb) či kdekoli jinde v EU, kde je použit princip vyrovnávací platby (tento institut nezná hrazení
prostředků na dočasné zajištění nepředpokládatelně vyšších nákladů, ale pouze periodické
dorovnání). Náklady na toto dočasné zajištění zdrojů z rezerv je jediným nákladem, který bude
vznikat obcím a je tedy možné jej považovat za velice nízký, v některých případech pozitivní (výpočet
nákladů převýší reálné náklady) a zanedbatelný. Následující tabulka shrnuje jednotlivé položky
nákladů zákona v čase.
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Tabulka 29 – Shrnutí nákladů státního rozpočtu zákona o sociálním bydlení do roku 2034 (tisíce Kč)

Předpokládan
ý rok

Vyrovnávací platba u
ubytovaných
domácností v systému
SB

Náklady sociální práce,
azylových domů a
administrativy zákona o
SB

Plánované investice z
národních zdrojů v
rámci zákona

Celkové náklady
zákona o SB na SR

Rok

VPDvS

NSPaA

PIzNZ

NZnSR

2018

0

581 631

1 500 000

2 081 631

2019

260 282

815 614

2 739 718

3 815 614

2020

438 536

1 260 142

2 561 464

4 260 142

2021

622 232

1 260 142

2 377 768

4 260 142

2022

817 735

1 260 142

2 182 265

4 260 142

2023

1 031 629

1 260 142

1 968 371

4 260 142

2024

1 253 939

1 260 142

1 746 061

4 260 142

2025

1 481 455

1 260 142

1 518 545

4 260 142

2026

1 697 572

1 260 142

1 302 428

4 260 142

2027

1 902 360

1 260 142

1 097 640

4 260 142

2028

2 082 420

1 260 142

917 580

4 260 142

2029

2 244 381

1 260 142

755 619

4 260 142

2030

2 381 471

1 260 142

618 529

4 260 142

2031

2 500 175

1 260 142

499 825

4 260 142

2032

2 607 051

1 260 142

392 949

4 260 142

2033

2 701 742

1 260 142

298 258

4 260 142

2034

2 790 875

1 260 142

209 125

4 260 142

Zdroj/výpočet

(DOZB + ODvS) × VPP −
PJSRK × (VPP − VPPbA)) ×
12

IPP − VPDvS

PIzNZ + NSPaA +
VPDvS

Tabulka [27]

Zdroj: Tabulka s vysvětlením zdrojů (výpočet) je uvedena pod jménem Vstupní parametry nákladů a úspor zákona v příloze.
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Kromě přímých úspor ze systému dávek dojde k navýšení příjmů SR z externalit spojených
s hospodářskou inkluzí. Výdaje na dlouhodobě nezaměstnaného se dnes pohybují okolo 260 tisíc
ročně. V případě i pouze velice omezeného pozitivního dopadu zajištění bydlení na zaměstnanost,
dojde k dlouhodobým úsporám státního rozpočtu minimálně v objemu 2 mld. Kč kombinovaně na
straně nižších výdajů (zejména podpora v nezaměstnanosti a hmotné nouzi) a na straně příjmů
(daně a odvody). Příjmy těchto domácností by se pak zvýšily o další dvě miliardy.
Podobné efekty lze očekávat z integrace lidí bez bydlení, u nichž roční nepřímé náklady SR dosahují
průměrně 190 tisíc Kč ročně. I při relativně malém efektu prevence bezdomovectví by se celková
bilance ve prospěch státního rozpočtu jen u osob bez domova měla pohybovat okolo 1,3 mld. Kč.
Mezi dané osoby se navíc nepočítají osoby ohrožené ztrátou bydlení, u kterých lze očekávat podobné
náklady v momentě, kdy přijdou o přístřeší.
Další významnou úsporou státního rozpočtu je snížení výdajů na péči o nezletilé děti odebrané
z péče rodičů z faktického důvodu nevyhovujícího bydlení (formální důvody musí být jiné). Zde lze na
základě analýzy důvodů odebrání z péče očekávat dlouhodobou úsporu na úrovni ca 0,1 mld. Kč.

Graf 8 - Shrnutí objemu a časového rozložení dopadů snížení externalit ze sociálního začlenění a omezení přímých výdajů
na státní rozpočet do roku 2034 (miliony Kč)

Miliony Kč

Úspory z hospodářského začlenění
Úspory na redukci nákladů SR na osoby bez přístřeší
Úspory na ústavní a státní péči o nezletilé děti
4

3

3

2

2

1

1

0
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Tabulka 30 – Shrnutí objemu a časového rozložení dopadů snížení externalit ze sociální začlenění a omezení přímých
výdajů na státní rozpočet do roku 2034 (tisíce Kč)

Výnosy z redukce externalit

Předpo
kládan
ý
rokRok

Hospodářsky
zalčleněné
domácnosti
(počet)

Úspory z
hospodářské
ho začlenění
(tisíce Kč)

Domácnosti
bez přístřeší
vstupující do
systému SB
(počet)

Úspory na
redukci
nákladů SR
na osoby bez
přístřeší
(tisíce Kč)

Redukce
počtu
nezletilých
dětí
odebraných z
péče z
faktického
důvodu
nevyhovující
ho bydlení
(počet)

Kód

HZD

ÚzHZ

DbPVdS

ÚnObP

RPDOzP

ÚnSPoND

REC

2018

0

0

0

0

0

0

0

2019

700

182 692

300

57 000

50

12 000

251 692

2020

1 200

313 186

400

76 000

70

16 800

405 986

2021

1 800

469 778

600

114 000

100

24 000

607 778

2022

2 400

626 371

900

171 000

130

31 200

828 571

2023

3 100

809 063

1 100

209 000

170

40 800

1 058 863

2024

3 800

991 754

1 400

266 000

220

52 800

1 310 554

2025

4 500

1 174 446

1 600

304 000

260

62 400

1 540 846

2026

5 200

1 357 138

1 900

361 000

300

72 000

1 790 138

2027

5 800

1 513 730

2 100

399 000

330

79 200

1 991 930

2028

6 400

1 670 323

2 300

437 000

360

86 400

2 193 723

2029

6 900

1 800 817

2 500

475 000

380

91 200

2 367 017

2030

7 300

1 905 212

2 600

494 000

400

96 000

2 495 212

2031

7 700

2 009 608

2 700

513 000

410

98 400

2 621 008

2032

8 000

2 087 904

2 900

551 000

420

100 800

2 739 704

2033

8 300

2 166 200

3 000

570 000

430

103 200

2 839 400

2034

8 600

2 244 497

3 100

589 000

430

103 200

2 936 697

Zdroj/v
ýpočet

(DOZB +
ODvS) ÷
(KPNO +
KPO) × ZZ

HZD × NRN

(DOZB +
ODvS) ÷
(KPNO +
KPO) × IObP

DbPVdS ×
NOBP

DOzDNB ×
KPNO ÷
PNOZ*DOZB
÷ KPNO

RPDOzP ×
NÚP

ÚzHZ +
ÚnObP +
ÚnSPoND

Úspory na
ústavní a
státní péči o
nezletilé děti
(tisíce Kč)

Redukce
externalit
celkem
(tisíce Kč)

Zdroj: Tabulka s vysvětlením zdrojů (výpočet) je uvedena pod jménem Vstupní parametry nákladů a úspor zákona v příloze.
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3.3 Míry realizace pozitivních externalit
Vzhledem k horší předpověditelnosti realizace pozitivních externalit je možné přistoupit ke stanovení
scénářů míry jejich realizace dle citlivostních parametrů (viz Tabulka 22 – Přehled potenciálních úspor
na hospodářské integraci sociálně vyloučených a Tabulka 23 – Potenciální pozitivní vnější úspory
prevence bezdomovectví). Je tedy možné míru a tím i návratnost systému stanovit ve třech scénářích
(minimální, střední a maximální), které jsou zobrazeny v následujícím grafu. Z něj je patrné, že by
mělo dojít k realizaci fiskálně neutrálního dopadu na SR mezi lety 2023 a 2029 se střední hodnotou
v roce 2025. Od těchto let lze dle těchto scénářů tedy očekávat, že úspory zákona převýší jeho
náklady.

Graf 9 - Míry realizace pozitivních externalit

Miliony Kč

Úspora zákona na SR (střední scénář)
(minimální scénář)
(maximální scénář)
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Celková bilance zákona na SR (střední scénář)
(minimální scénář)
(maximální scénář)
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3.4 Přínosy
Varianta 0
Přijeté varianty 0 bude z hlediska přínosů nevhodné, respektive žádné přínosy do oblasti sociálního
bydlení nebudou.
Varianta I.
Realizací Varianty I. se zajistí realizace pozitivních změn a zavedení komplexního systému sociálního
bydlení v ČR. Bude umožněno napravení problematických míst současného systému poskytování
veřejné podpory do bydlení, systém bude srozumitelnější, kontrola bude efektivnější.
A. Zajištění efektivity podpory v oblasti sociálního bydlení a souvisejících nástrojů jako
sociálních dávek
Systém financování sociálního bydlení poukazuje a reaguje na skryté náklady současné situace (např.
náklady spojené s hospodářskou a sociální integrací, sociálním vyloučením či nezaměstnaností) a
usiluje o to snížit tyto náklady a použít úspory k sociálně a ekonomicky optimálnímu rozvoji politiky
sociálního bydlení. Přestože vyžaduje prvotní investice do svého chodu, systém sociálního bydlení
bude dlouhodobě rozpočtově neutrální v porovnání se současným systémem podpory bydlení a
sociální politiky a to zejména skrze úspory na dávkách v oblasti bydlení. Komplexní systém
financování sociálního bydlení se vzhledem k šíři možných zdrojů a nástrojů bude zakládat na jejich
nutné kombinaci pro dosažení zlepšení kapacity, kvality a dostupnosti sociálního bydlení a zaručení
dlouhodobé stability celkových zdrojů.
Zákon o sociálním bydlení přispívá k tomu, že finanční prostředky ze státního rozpočtu budou
vkládány dovnitř systému sociálního bydlení, budou tudíž využívány především na udržení a rozvoj
sociálního bydlení, tedy kvalitního sociálního a bytového prostředí pro osoby v bytové nouzi, a nikoli
za účelem vysokých soukromých zisků, které jsou známy pod názvem obchod s chudobou. V současné
době často plynou prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím ohrožených osob podnikatelským
subjektům, které nabízejí nevhodné, nekvalitní a vzhledem k těmto parametrům předražené bydlení,
protože osoby v bytové nouzi nemají jinou možnost kde bydlet. Zákon o sociálním bydlení stanoví jak
správce systému sociálního bydlení, tak i možné poskytovatele a stavebně-technické standardy, které
tvoří důstojné sociální bydlení, rovněž stanoví maximální cenu nájemného v sociálních bytech, což
podstatným způsobem ovlivní náklady na sociální dávky na bydlení. Dalším parametrem, který
přispívá ke stabilizaci finančních zdrojů, jsou i maximální rozměry sociálních bytů. Stanovení těchto
závazných pravidel přispěje k tomu, že finanční prostředky ze státního rozpočtu budou využívány a)
transparentně, b) nebude docházet k plýtvání finančních prostředků do kvalitativně nevyhovujících
prostor a zvýší se ochrana veřejného zdraví, c) budou sníženy uměle vytvořené vysoké ceny za
nájemné a stabilizuje se čerpání finančních prostředků v podobě sociálních dávek, d) budou rozumně
využívány investiční prostředky, k tomu přispěje stanovení maximálních výměr sociálních bytů a
rovněž stavebně-technické standardy.
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B. Podpora řešení situace osob bez domova a ohrožených ztrátou bydlení
Zákon o sociálním bydlení přináší sjednocení a definici termínu sociální bydlení, stanoví oprávněné
cílové skupiny, správce a poskytovatele systému sociálního bydlení. Rovněž definuje zdroje pro
financování celého systému. Takto definované sociální bydlení zajišťuje sociální bytové potřeby
osobám, které nejsou zachyceny dávkovým systémem či dalšími podporami v oblasti bytové politiky,
jde především o lidi bez domova – tedy rodiny a jednotlivce žijící v azylových domech, na ubytovnách
či přímo na ulici. Zákon o sociálním přináší rovněž prevenci ztráty bydlení pro ohrožené skupiny na
trhu s bydlením. Přínosem zákona o sociálním bydlení je zajištění dostupnosti přiměřeného bydlení,
vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení a trvalé zvyšování kvality bydlení.
C. Uvedení právního rámce České republiky do souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv,
a to především v části týkající se práva na přiměřenou životní úroveň
Na mezinárodní úrovni je právo na bydlení součástí práva obvykle označovaného jako právo na
přiměřenou úroveň. Všeobecná deklarace lidských práv upravuje v čl. 25 tzv. právo na přiměřenou
životní úroveň jako právo každého: „Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to
zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo,
byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření; má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti,
v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty
výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli.“ Nový zákon o sociálním
bydlení přinese s Všeobecnou deklarací lidských práv soulad.
D. Podpora podnikatelského prostředí
Podpora sociálního bydlení představuje značný objem finančních prostředků, jimž veřejný sektor
hodlá intervenovat do trhu hospodářských činností v podobě služeb obecného hospodářského zájmu.
S ohledem na existenci řady subjektů, poskytujících již dnes služby bydlení (ještě před zavedením
uvažovaného systému sociálního bydlení), znamená to, že podpora zasáhne trh takových služeb ve
dvojím směru:
a) podpora stávajících subjektů působících na trhu, které budou schopny díky ní rozšířit portfolio
svých služeb bydlení též o služby sociálního bydlení, případně rozšířit nabídku stávajících služeb
sociálního bydlení;
b) finanční podpora obcím na pořízení, rekonstrukce a výstavbu bytů a domů určených na sociální
bydlení (po zdůvodnění využití těchto investičních prostředků);
c) podpora přílivu nových subjektů na trh, které budou schopny nabídnout služby sociálního bydlení.
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Zákon o sociální bydlení bude mít dopady i na realitní trh. Umožní i různým realitním,
developerským subjektům a majitelům domů zapojovat se do nového segmentu sociálního bydlení a
poskytovat bydlení skupinám osob jako dodavatelé sociálního bydlení, na které se dříve nezaměřovali
z důvodu vyššího rizika selhání v bydlení. Toto riziko bude snižovat zapojení intenzivnější sociální
práce při podpoře prevence ztráty bydlení a udržení či získání kompetencí k bydlení. Pro část
pronajímatelů bude mít zavedení systému sociálního bydlení negativní dopad, protože zákon o
sociálním bydlení přispěje díky stanovení sociálního nájemného k efektivnímu a hospodárného
nastavení nájmů v oblasti státem podporovaného bydlení, kam plynou státní finanční prostředky
v podobě sociálních dávek na bydlení. To bude znamenat snižování nájmů, které jsou neadekvátní
vzhledem ke kvalitě, rozměrům a dalším parametrů těchto bytů či ubytoven. Návrh zákona o
sociálním bydlení může mít pozitivní dopad na menší pronajímatele či majitele bytů, že umožní i
dlouhodobý nájem sociálních bytů za předem stanovených podmínek a s podporou obce, nebo
Státního fondu rozvoje bydlení. Zahraniční i české zkušenosti ukazují, že tento přístup vyvažuje
zvýšené obavy pronajímatelů, pokud jednají s lidmi s nižními příjmy či přímo lidmi bez domova,
z azylových domů nebo z ubytoven.

3.5 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
Po zvážení všech nákladů a přínosů se jeví jako vhodnější přijmout novou právní úpravu (varianta I).
Zachování stávajícího stavu by se dále negativně promítalo na nárůstu nákladů do dávkového
systému a do nákladů potřebných k financování dopadů sociálního vyloučení a chudoby způsobené
bytovou nouzí. Navržené řešení posiluje postavení obcí při rozhodování o podobě sociálního bydlení
na území obcí, o jeho rozmístění a poskytovatelích/ dodavatelích. Rovněž se zpřísňují podmínky pro
poskytovatele/ dodavatele sociálního bydlení, protože veřejné finanční prostředky mají směřovat
pouze do kvalitního sociálního bydlení, jehož cílem je snižování chudoby a rizika sociálního vyloučení.
I když má navrhovaný systém sociálního bydlení a příspěvku na bydlení ve variantě 1 v počátečních
fázích zvýšené náklady, z dlouhodobého hlediska je i ekonomicky přínosný. Kalkulované úspory
zákona by měly dle středního scénáře dosáhnout výše nákladů zákona (4,3 mld. Kč) v roce 2025. Od
roku 2025 dále by tedy zákon měl z hlediska státního rozpočtu vytvářet čisté úspory. Dle
citlivostních scénářů rok, od kterého zákon bude mít pozitivní dopad na veřejné rozpočty, může
variovat mezi lety 2023 a 2029. Tyto čisté úspory (tedy úspory nad rámec nákladů) by měly do roku
2028 dosahovat 1,4 mld. Kč a do roku 2034 2,8 mld. Kč ročně. Z dlouhodobého hlediska (po roce
2035 by měl systém mít každoroční pozitivní dopad na příjmy SR v hodnotě kolem 4 mld. Kč).
Z dlouhodobého hlediska se tedy jedná o opatření s významným pozitivním fiskálním dopadem
(návratnost je zhruba dvojnásobná i při konzervativním nastavení míry pozitivních externality),
přestože další pozitivní externality (snížení socio-patologických jevů, zvýšení standardu bydlení,
zlepšení sociální situace domácností s dětmi a tedy zvýšení perspektivy úspěšné sociální integrace
dětí v celém jejich životním cyklu) do něj v tomto hodnocení nejsou započítány.
Přínosný je zákon především v oblasti sociálních dopadů z hlediska prevence pádu do chudoby,
eliminaci negativních dopadů v oblasti sociálního vyloučení a sociální integrace. Zákon v oblasti
sociálního bydlení propojuje dávkovou podporu na bydlení s novým nástrojem sociálního bydlení,
posiluje prevenci v oblasti bytové nouze a sociálního vyloučení prostřednictvím posílení sociální práce
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a stanovuje minimální kritéria sociálních bytů, což zajišťuje důstojné podmínky pro lidi v bytové nouzi
a zefektivňuje finanční podporu ze strany státu.
Varianta 0 zachovává všechny negativní dopady současného nastavení: není definováno sociální
bydlení, kritéria pro sociální byty, rozrůstání sociálně vyloučených lokalit, malé pravomoci obcí při
rozhodování o sociálním bydlení.
Doporučujeme sjednocení současných dvou sociálních dávek do jedné dávky, jejich provázání se
systémem sociálního bydlení a zároveň omezení co nejmenšího počtu současných příjemců příspěvku
na bydlení, tj. ponechání nastavení spoluúčasti rodiny na krytí nákladů na bydlení dle současného
stavu (ve výši 35 % pro hl. město Prahu a 30 % pro zbývající část ČR). Přijetí této varianty zajistí
dosažení všech vytyčených cílů – zvýší se efektivita poskytování příspěvku na bydlení a zároveň se
nejméně omezí příjemci současného příspěvku na bydlení a to i ti, kteří nebudou splňovat nárok na
pomoc ze systému sociálního bydlení.
Varianta 0 nevede k očekávanému cíli, a to k provázání dosavadních dávek na bydlení (příspěvku na
bydlení a doplatku na bydlení) se systémem sociálního bydlení, a přinesla by nekoordinovanost a
nepřehlednost právní úpravy sociálních dávek a systému sociálního bydlení. Tyto základní nedostatky
nulové varianty nemohou být vyváženy tím, že s ní nejsou přímo spojeny žádné legislativní změny a
nemusí se vynakládat finanční prostředky na úpravu softwarového vybavení.
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4

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení

Navrhovány jsou Varianty 0 a 1, kdy nulová varianta zachovává současné nevyhovující nastavení
systému a neprovázanost sociálního bydlení a sociálních dávek na bydlení. Předkladatel jednoznačně
preferuje variantu 1.
Tabulka 31 – Porovnání nákladů a přínosů variant 0 a 1
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4.1 Předpokládaný dosah navrhované právní úpravy na podnikatelské prostředí
České republiky
Podpora sociálního bydlení představuje značný objem finančních prostředků, jimž veřejný sektor
hodlá intervenovat do trhu hospodářských činností v podobě služeb obecného hospodářského zájmu.
S ohledem na existenci řady subjektů poskytujících již dnes služby bydlení (ještě před zavedením
uvažovaného systému sociálního bydlení) to znamená, že podpora zasáhne trh takových služeb ve
dvojím směru:
a) podpora stávajících subjektů působících na trhu, které budou schopny díky ní rozšířit
portfolio svých služeb bydlení též o služby sociálního bydlení, případně rozšířit nabídku
stávajících služeb sociálního bydlení; a
b) finanční podpora obcím na pořízení, rekonstrukce a výstavbu bytů a domů určených na
sociální bydlení (po zdůvodnění využití těchto investičních prostředků);
c) podpora přílivu nových subjektů na trh, které budou schopny nabídnout služby sociálního
bydlení.
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Zajištění služeb sociálního bydlení, stejně jako jiných služeb obecného hospodářského zájmu, lze řešit
buď „vlastními silami“ veřejného sektoru (zejména ze strany obcí coby územně samosprávných
celků), nebo prostřednictvím pověřených „najatých“ třetích subjektů (poskytovatelů služeb),
případně formou společné institucionální nebo smluvní spolupráce mezi veřejným a soukromým
sektorem. Zejména zajišťování služeb sociálního bydlení prostřednictvím pověřených třetích subjektů
hraje významnou roli v pozitivních dopadech na podnikatelské prostředí. S ohledem na lokální
charakter služeb lze očekávat pozitivní dopad zejména v oblasti působení malých a středních
podniků.
„Bílá kniha o službách obecného hospodářského zájmu“70 konstatuje, že členské státy mají v zásadě
velkou volnost v rozhodování o organizaci služeb obecného zájmu, když příslušné veřejné orgány
členských států mohou v podstatě samy rozhodnout o tom, zda budou samy poskytovat určitou
službu obecného zájmu nebo zda jejím poskytováním pověří jiný (veřejnoprávní nebo soukromý)
subjekt. Poskytovatelé služeb obecného hospodářského zájmu včetně poskytovatelů podnikových
služeb jsou podniky, a proto pro ně platí pravidla konkurence uvedená ve Smlouvě. Členské státy
v praxi stále více využívají veřejně soukromé programy, včetně zakázek typu navrhni-postav-financujprovozuj, koncesemi a zakládáním společností založených na smíšené ekonomice pro zajištění
dodávky projektů infrastruktury nebo služeb obecného zájmu.
K zajištění transparentnosti podnikatelského prostředí v oblasti sociálního bydlení pak bude možno
nastavit jak vhodná dotační pravidla, tak využít institutu veřejného zadávání podle zákona o zadávání
veřejných zakázek; pro oblast služeb sociálního bydlení bude vhodným nástrojem zadávání tzv.
koncese s možností přenosu některých výše zmíněných rizik na samotné poskytovatele.
Stejně tak jako sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, lze služby sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu
financovat prostřednictvím zadávání veřejných zakázek, resp. koncesí, nebo jinými nástroji (zejména
dotacemi).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení
směrnice 2004/18/ES („Směrnice“) ve své Preambuli (bod 7) konstatuje, že „touto směrnicí není
dotčena možnost ústředních státních, regionálních a místních orgánů vymezit v souladu s právem
Unie za účelem plnění jejich cílů veřejné politiky služby obecného hospodářského zájmu, jejich oblast
působnosti a charakteristiky konkrétní služby, jež má být poskytnuta, včetně jakýchkoli podmínek
týkajících se kvality dané služby. Rovněž by touto směrnicí neměla být dotčena jejich pravomoc
poskytovat, zadávat a financovat služby obecného hospodářského zájmu v souladu s článkem 14
Smlouvy o fungování EU a Protokolem č. 26 o službách obecného zájmu připojeným ke Smlouvě o
fungování EU a Smlouvě o Evropské unii. Tato směrnice se dále nedotýká financování služeb obecného
hospodářského zájmu ani režimů podpor poskytovaných členskými státy, zejména v sociální oblasti,
v souladu s pravidly Unie týkajícími se hospodářské soutěže.“
Článek 1 Směrnice (Oblast působnosti a definice) pak ve svém odstavci 4 výslovně stanoví, že „touto
směrnicí není dotčena možnost členských států stanovit v souladu s právem Unie, co považují za
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Sdělení Komise KOM (2004) 374
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služby obecného hospodářského zájmu, jakým způsobem by tyto služby měly být organizovány a
financovány v souladu s pravidly pro státní podpory, a jakým zvláštním povinnostem by měly
podléhat. Touto směrnicí rovněž není dotčeno rozhodnutí veřejných orgánů, zda, jak a do jaké míry
chtějí samy vykonávat veřejné funkce podle článku 14 Smlouvy o fungování EU a Protokolu č. 26.“
Míra pozitivního dopadu na podnikatelské prostředí je úzce spjata též se systémem kalkulace tzv.
vyrovnávací platby podle příslušných přímo použitelných předpisů EU o veřejné podpoře; ta
umožňuje financovat jak provozní, tak i nezbytnou investiční podporu, přičemž umožňuje zahrnout
nejen pokrytí „provozních ztrát“, ale též tzv. přiměřeného zisku. To ve skutečnosti znamená, že
poskytovatelům sociálního bydlení lze formou vyrovnávací platby vytvořit prostředí adekvátní situaci
na jiných srovnatelných trzích služeb bydlení. Míra přiměřeného zisku navíc závisí na míře rizika,
kterou veřejný sektor na poskytovatele sociálního bydlení přenese jako součást pověřovacího aktu
(např. riziko stavby, kofinancování, riziko dostupnosti, riziko poptávky atd.).
Podpora poskytovaná formou vyrovnávací platby tedy umožňuje pokrýt i náklady spojené
s investicemi, které jsou nezbytné k zajištění dané služby, a to buď formou pokrytí pořizovací hodnoty
investice (zcela nebo zčásti), nebo formou kalkulace odpisů jako nedílné součásti nákladů zahrnutých
do vyrovnávací platby (po dobu pověření); volba mezi oběma možnostmi bude záviset na výši
investice a délce daňově účinných odpisů v souladu s českými právními předpisy. Pro ekonomicky
silnější poskytovatele služeb sociálního bydlení bude připadat v úvahu varianta pořízení vstupní
investice z vlastních nákladů (z vlastních nebo cizích zdrojů) a její „umoření“ z vyrovnávací platby po
dobu trvání pověření takovou službou; garance vyrovnávací platby může představovat dostatečný
základ pro zajištění financování takové investice ze strany finančních institucí.
Způsob zajištění služeb sociálního bydlení prostřednictvím pověřených poskytovatelů financovaných
jak na základě dotací, tak i zadání veřejných zakázek představuje významnou podporu tržního
prostředí a lze důvodně očekávat, že pozitivně ovlivní podnikatelské aktivity v dané oblasti, a to
zejména následujícím způsobem:
a) podpora činnosti samotných poskytovatelů (schopnost nabídnout trhu služby sociálního
bydlení za místně, věcně a finančně dostupných podmínek pro jejich uživatele);
b) podpora dodavatelů infrastruktury (projekční a stavební firmy, které budou realizovat
investiční zakázky, dodavatelé zařízení);
c) podpora finančních institucí, poskytujících úvěry a další finanční nástroje pro pořízení
investic;
d) podpora vzdělávacích institucí v oboru sociálního bydlení;
e) podpora lokální zaměstnanosti osob u finančně podpořených firem;
f) podpora spotřebitelského prostředí (uživatel služby bude moci vynakládat více prostředků na
zboží a služby denní potřeby, než mu umožňuje současné drahé bydlení).
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4.2 Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména
dopady na rodiny a osoby v bytové nouzi, osoby diskriminované na trhu
s bydlením, osoby se zdravotním hendikepem atp.
Navrhovaná právní úprava má pozitivní dopady na občany ČR, uživatele a potenciální uživatele
systému sociálního bydlení, kterým je stát povinen garantovat lidskou důstojnost a ochranu
sociálních práv. Zákon o sociálním bydlení zavádí jasná a transparentní kritéria pro vznik a fungování
sociálního bydlení na straně měst, obcí a státu a rovněž pro vstup a setrvání oprávněné cílové skupiny
v tomto systému. Práva a povinnosti jsou platná pro celé území České republiky, a tudíž se zamezuje
řešení sociálních problémů na úkor jiných obcí.
Jednou z prioritních cílových skupin zákona o sociálním bydlení jsou rodiny s dětmi. Tato skupina je
řazena do tzv. zvlášť ohrožených skupin obyvatel, ke kterým se váže především vysoká rychlost při
řešení bytové nouze. Sociální bydlení těmto skupinám zajistí důstojné prostředí pro život rodiny a
rovněž pro rozvoj dětí. Analýzy ukazují, že kvalita a podoba domácího prostředí má vliv na školní
výsledky a rovněž na pracovní aspirace dětí a mládeže. Zákon o sociálním bydlení se zaměřuje na dvě
skupiny rodiny a) na rodiny v bytové nouzi a b) rodiny ve finanční tísni. Rodiny v bytové nouzi často
řeší i další sociální problémy, které souvisí s kvalitními podmínkami pro rozvoj dětí a mládeže či
zadluženost. Problémy této skupiny jsou v současném systému často neřešeny a takové rodiny končí
na ubytovnách či v azylových domech po nepřiměřeně dlouhou dobu. Rodiny v bytové nouzi v novém
systému naleznou podporu ve formě sociálních bytů a s nimi spojené sociální práce, která bude
vykonávána v souladu s individuálním plánem podpory nastaveným ve spolupráci osoby v bytové
nouzi a sociálního pracovníka. Rodinám ve finanční tísni potom zákon umožní najít důstojné bydlení
za únosných finančních podmínek.
Zákon se zaměřuje na řešení situace bytové nouze i dalších skupin obyvatel, kteří řeší problémy
spojené s jejich sociální či zdravotní situací - např. pečující, osoby se zdravotním postižením či se
změnou pracovní schopností, senioři a seniorky s nízkými příjmy.

4.3 Dopady na životní prostředí
Navrhovaná úprava nemá dopady na životní prostředí.

4.4 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu
k zákazu diskriminace a rovnosti žen a mužů
Navrhovaná úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace. Rovněž
není v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Navrhovaná úprava
neobsahuje žádná ustanovení, která by narušovala právo na rovné zacházení a vedla k diskriminaci.
Navrhovaná úprava pozitivně reaguje na diskriminační jednání vůči některým národnostním a
etnickým menšinám na trhu s bydlením. Zákon má rovněž pozitivní dopady na rovné příležitosti žen a
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mužů, protože reaguje na nepříznivou situaci některých znevýhodněných skupin žen. Patří mezi ně
např. samoživitelé a samoživitelky, mezi které z 90 % spadají ženy, osaměle žijící seniorky nebo i
rodiny s dětmi, kde jsou za každodenní péči o děti odpovědné převážně ženy. Stanovení maximálního
nájemného v segmentu sociálního bydlení má jednoznačně pozitivní dopad na tyto jmenované
skupiny, protože odráží situaci genderově nerovného odměňování v České republice.

4.5 Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí
a osobních údajů
Zákon zakládá požadavek na zpracování osobních údajů žadatelů o vstup do systému sociálního
bydlení nebo příjemců dávek na bydlení. Tato legislativní úprava bude v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů. Ty osoby, které budou mít přístup k osobním datům žadatelů o vstup do
systému nebo lidí do systému zařazených, budou muset podepsat prohlášení o mlčenlivosti
(analogicky k Zákonu o sociálních službách). S osobními údaji budou pracovat pověření zaměstnanci
resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního fondu rozvoje bydlení , obecních úřadůa obcí a
úřadů práce, a to pouze v působnosti delegované zákonem. Tyto údaje nebudou veřejně přístupné,
nakládat s nimi budou moci pouze oprávněné osoby. U žadatelů o vstup do systému sociálního
bydlení budou evidovány následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého
bydliště/trvalého pobytu, zdravotní stav/postižení, výsledek příjmového a majetkového testu. Tyto
údaje budou využity při posuzování žádosti o vstup do systému a při rozhodování o formě podpory ze
systému. Údaje budou uchovávány tak, aby se k nim nedostaly osoby, které nedisponují pověřením
k nakládání s osobními údaji. Při získávání a uchovávání osobních údajů a přístupu k nim bude
postupováno zcela v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Oprávnění subjektu údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů nebudou dotčena. Z navrhované právní úpravy neplynou
nepříznivé důsledky pro ochranu soukromí a osobních údajů.

4.6 Ostatní dopady
A. Na mezinárodní konkurenceschopnost ČR
Navrhovaná úprava nebude mít dopad na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky a je v
souladu s nařízeními Evropské unie o službách veřejného hospodářského zájmu.
B. Na územní samosprávné celky
Zákon o sociálním bydlení definuje povinnosti a práva obcí a státu v oblasti sociálního bydlení, což
usnadňuje situaci všem obcím v ČR. Obce mohou vstupovat do systému sociálního bydlení
dobrovolně. Obcím, které se do systému zapojí a převezmou na sebe odpovědnost za zajištění
sociálního bydlení pro vymezené cílové skupiny, přináší i benefity formou dotací na sociální práci a
finančních a provozních dotací, které zabezpečují vznik a fungování sociálních bytů a sociálních bytů
s podporou sociální práce . Pokud obce do systému nevstoupí, přebírá stát jejich povinnosti na sebe
prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení zajišťujícího sociální byty.
Zákon o sociálním bydlení pro obce sebou nese také rizika. Realizace systému sociálního bydlení
specifikuje povinnosti obcí při zajišťování sociálního bydlení a definuje jeho cílovou skupinu, jejíž
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potřeby budou uspokojovat. Stát pro realizaci této povinnosti zajišťuje metodickou podporu,
transparentní legislativní prostředí a finanční prostředky. I přesto však znamená tato nová právní
norma zátěž, s kterou se budou muset samosprávy vyrovnat.
Obce, které do systému vstoupí, mohou také odmítnou poskytnout podporu v bydlení osobám, které
mají dluhy a neřeší se splátkovým kalendářem. Toto podporuje i usnesení Nejvyššího soudu č.j. 26
Cdo 366/2013 ze dne 26. ůnora 2013, jehož právní věta zní: „Přestože má obec jako pronajímatel
specifické postavení, nelze na ni zcela přesouvat zabezpečení bytových potřeb jejích obyvatel, a to
zejména za situace, kdy se jí nedostalo za užívání jejího majetku (bytu) odpovídajícího protiplnění.
C. Dopady na spotřebitele
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné zásadní dopady na spotřebitele.
D. Dopady na výkon státní statistické služby
Zákon nemá dopady na výkon státní statistické služby.
E. Korupční rizika
Navrhovaná právní úprava je založena na definování jasných postupů při stanovení cílové skupiny pro
poskytování sociálního bydlení, pro výběr poskytovatelů sociálního bydlení i pro stanovení nároku na
investiční a provozní dotace. Rozhodování o vstupu do systému sociálního bydlení – vydání
rozhodnutí o bytové nouzi na obci nebo na ÚP bude probíhat na základě objektivně stanovených
kritérií (v režimu správního řízení) – více než 40 % příjmů vynaložených na bydlení, příjmy nesmí
přesáhnout 1,6 násobek životního minima po uhrazení nákladů na bydlení a/ nebo kritérium bytové
nouze, vždy ale spojené s kritériem nejvyšší možné příjmové hranice). Rovněž se budou přísně
posuzovat majetková kritéria. Postup při samotném posuzování bude analogický k již fungujícím
systémům posuzování osob vzhledem k nároku na sociální dávku. Přezkum rozhodnutí bude každých
24 po sobě jdoucích měsíců. Takto jednoznačně stanovená kritéria zamezují tomu, aby bylo
rozhodnutí o bytové nouzi udělováno a následně, aby byla smlouva o sociálním nájmu uzavírána
s neoprávněnými osobami pouze na základě klientelismu či subjektivního posouzení.
Uzavření smlouvy o sociálním nájmu v systému sociálního bydlení bude probíhat na základě
transparentních vstupních kritérií.
Výběr poskytovatelů sociálního bydlení bude probíhat formou veřejné soutěže, kdy musí být vždy
stanovena transparentní kritéria. Obce budou žádat o dotace Státní fond rozvoje bydlení.
Poskytovatelé sociálního bydlení, včetně obcí či Státního fondu rozvoje bydlení, budou povinni
zajištovat zákonem stanovené standardy sociálních bytů a rovněž udržovat hladinu nájmu na úrovni
sociálního nájemného, které definuje tento zákon.
Vzhledem k tomu, že nedochází k nadměrnému soustředění pravomocí u jednoho orgánu
a pravomoc bude rozdělena mezi obce, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo pro místní
rozvoj a Státní fond rozvoje bydlení, navrhovaná úprava nepřináší kumulaci korupčních rizik.
Rozhodování bude transparentní a podle předem daných kritérií. Rozhodnutí o bytové nouzi bude
vydávat obecní úřad II. nebo III. typu či krajská pobočka Úřadu práce, uzavírání smluv o sociálním
nájemném a rozhodnutí o formě podpory bude řešeno obcí, případné odejmutí Rozhodnutí bude
opět na rozhodnutí obcního úřadu II. III. typu či krajské pobočky Úřadu práce. O investičních a
provozních dotacích potom rozhoduje Státní fond rozvoje bydlení.
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Zákon o sociálním bydlení snižuje korupční rizika rovněž na straně měst a obcí a soukromých majitelů
bytů stanovením jasných kritérií pro vstup do systému (jasně stanoví oprávněné skupiny)
a stanovením sociálního nájemného či zajištění udržitelnosti sociálního bydlení v rámci řešení veřejné
podpory. Stanovení oprávněné cílové skupiny zajišťuje, že o uzavření nájemní smlouvy k sociálním
bytům nebude docházet na základě korupčního jednání nejasně vymezeným zájemcům i z řad osob,
které nejsou prioritní z hlediska státní podpory bydlení a sociálního zabezpečení.
Možným korupčním rizikem při přidělování sociálních bytů je, že obec v systému bude prioritně byt
přidělovat určitým osobám či skupině osob. Tomuto nepříznivému jevu zabrání metodika pro
posuzování bytové nouze, kterou vypracuje MPSV a kterou se budou moci obce v systému řídit. Pro
pobočky úřadů práce bude dodržování metodiky závazné.
Zákon stanoví i povinnosti osob v bytové nouzi, které jsou mimo jiné povinny bezodkladně hlásit obci
či krajské pobočce Úřadu práce či Státnímu fondu rozvoje bydlení, že nepříznivá životní situace
pominula, dodržovat podmínky nájemní smlouvy a rozhodnutí, včetně spolupráce se sociálním
pracovníkem.
Výběr vhodných poskytovatelů sociálního bydlení bude v navrženém systému zajištěn v rámci
dotačního řízení podle Rozpočtových pravidel, dodavatelé budou dále vybirání prostřednictvím
výběrových řízení. Zde bude nezbytné nastavit objektivní, transparentní a nediskriminační kritéria
hodnocení dotačních žádostí a výběru poskytovatelů, kteří budou pověřeni službou SGEI a zařazeni
do systému financování vyrovnávací platbou. Z nejnovějšího vývoje rozhodovací praxe – rozhodnutí
rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 9 Ads 83/2014, vyplývá, že
není-li žadateli zcela vyhověno v žádosti o poskytnutí dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, musí mít takové rozhodnutí o žádosti
náležitosti správního rozhodnutí podle správního řádu a je přezkoumatelné jak v mezích řádného
opravného prostředku (v daném případě rozkladu), tak i v rámci soudního přezkumu).
V případě, že poskytovatel sociálního bydlení nebude disponovat dostatečnou kapacitou sociálních
bytů k plnění podmínek pověření službou SGEI, bude mu umožněno vhodný byt zajistit na trhu od
jiného vlastníka. Výběr takového „externího“ vlastníka může být realizován formou veřejné soutěže o
nejvhodnější nabídku podle § 1772 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato úprava
představuje velmi flexibilní formu soutěže, jejímž výsledkem je uzavření smlouvy obsahující
nejvhodnější nabídku. Úprava je navíc v zásadě tzv. „dispozitivní“, vyhlašovatel soutěže tedy může
stanovit řadu podmínek odchylně podle své potřeby. Veřejná soutěž navíc může být vhodným testem
pro zjištění tržní ceny nájmu (viz bod 3.4.2. výše).
Možnost výběru na základě veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle občanského zákoníku se
týká i obce nebo státní příspěvkové organizace, neboť koupě, nájem nebo pacht nemovitostí
nepodléhá povinnému veřejnému zadávání podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (viz výjimka - § 29 písm. h zákona).
F. Dopady na bezpečnost a obranu státu
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné zásadní dopady na bezpečnost a obranu státu.

130

5

Implementace doporučené varianty a vynucování

Implementace navržené právní úpravy bude zajištěna standardními prostředky výkonu státní správy a
samosprávy. Návrh zákona formuluje přechodná ustanovení, jež upravují vztah nové právní úpravy k
dřívější (dosavadní) právní úpravě v oblasti sociálních dávek na bydlení. Účelem těchto ustanovení je
zajištění právní jistoty vzniklé na základě předchozí právní úpravy. Smyslem přechodných ustanovení
je tak odstranit nebo alespoň zmírnit negativní důsledky, které by mohly při střetu dosavadní a nové
právní úpravy vzniknout pro příjemce současného příspěvku na bydlení či doplatku. V oblasti nového
systému sociálního bydlení jsou přechodná ustanovení nastavena především za účelem zajištění
funkčnosti nového systému a zajištění postupného náběhu nových opatření v českém sociálním
systému a systému bytové politiky.
Za implementaci a vynucování nové úpravy budou odpovědné tyto subjekty:
Ministerstvo práce a sociálních věcí: metodická podpora v oblasti sociálního bydlení a výkonu
sociální práce vůči obecním úřadům II. a III. typu a úřadům práce, odvolací systém, zřízení a vedení
rejstříku sociálního bydlení, metodická podpora v oblasti příspěvku na bydlení (ústřední orgán státní
správy a odvolací orgán, přezkumné řízení, zabezpečení aplikačních programů nepojistných sociálních
dávek).
Úřad práce ČR: rozhodování o dávkách a zajištění agendy vstupu do systému sociálního bydlení,
(rozhodnutí o stavu bytové nouze a formě podpory).
Ministerstvo pro místní rozvoj: metodická podpora ve věcech stavebního řádu, metodické vedení
obcí v propojení sociálního bydlení s bytovou politikou, metodické řízení Státního fondu rozvoje
bydlení. Státní fond rozvoje bydlení poskytuje provozní a investiční dotace a zajišťuje tzv. záložní
systém.
Ministerstvo financí: zabezpečuje agendu sociálního nájemného.
Obce: poskytování sociálního bydlení
Obecní úřady II. a III. typu: zajištění činností sociální práce.
Efektivnost řešení otázky bydlení je záležitostí komplexního postupu a je nezbytná spolupráce a
provázanost všech zainteresovaných subjektů, jako jsou např. stavební úřady, obce, neziskové
organizace, ale i majitelé nemovitostí. Navržená opatření reagují jak na nový občanský zákoník, tak i
na „Koncepci řešení sociálního bydlení v ČR 2015 – 2025“ a na „Koncepci prevence a řešení
problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020“ a „Koncepci bydlení ČR do roku 2020“.
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Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu

Který zákon nebo zákony a jaká jejich ustanovení se navrhuje změnit či zrušit a/nebo zda se navrhuje
vypracovat novou právní úpravu
Nová právní úprava:
Zákon o sociálním bydlení
Vzniká nová právní úprava, která:



















přesně stanoví, co se míní sociálním bydlením,
definuje osobu v bytové nouzi a podmínky, za kterých má tato osoba nárok na poskytnutí
podpory formou sociálního bydlení,
definuje okruh osob, které mají být považovány za zvlášť zranitelné,
uloží obcím možnost zapojit se do systému sociálního bydlení,
uloží státu povinnost zajistit sociální bydlení občanům z obcí, které se do systému nezapojí,
stanoví působnost orgánů pomoci v bytové nouzi a jejich roli v systému sociálního bydlení,
definuje možnosti vstupu fyzických osob – osob v bytové nouzi a osob bez bydlení - do
systému sociálního bydlení,
stanoví parametry smlouvy o poskytnutí bytu do systému sociálního bydlení,
zřídí rejstřík sociálního bytového fondu, který bude obsahovat údaje o nájemcích a o
dostupných sociálních bytech,
upraví postupy ve správním řízení, v jehož rámci se bude rozhodovat o poskytnutí podpory
v systému sociálního bydlení,
stanoví povinnosti žadateli o poskytnutí podpory v systému sociálního bydlení a příjemce
této podpory a sankce při jejich neplnění,
stanoví formy podpory v rámci systému sociálního bydlení,
definuje náležitosti smlouvy o sociálním nájmu bytu,
vymezí standardy sociálního bytu,
nově upraví řízení o dávkách – příspěvek na bydlení, včetně okruhu oprávněných osob,
upraví náležitosti sociální práce v oblasti sociálního bydlení,
definuje strategický plán sociálního bydlení obce,
nastaví náležitosti sociálního bydlení a veřejné podpory.

Zákony a vyhlášky, které se navrhují změnit:
●
●
●
●
●

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů – zrušení
úpravy příspěvku na bydlení, který bude nově upraven v zákoně o sociálním bydlení;
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
z hlediska zajištění souladu se zákonem o sociálním bydlení;
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů – zrušení
doplatku na bydlení;
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád;
zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a území České republiky;
132

●

Zákon č. 279/2003 Sb., zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení;

Změnový zákon upravuje zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení. Konkrétně se
jedná o změnu těchto zákonů:
1. Změna zákona o státní sociální podpoře
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona
č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č.
360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č.
492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č.
453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č.
204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.
552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.
585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 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. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č.
331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona
č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č.
344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č.
252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č.
/2016 Sb.
2. Změna zákona o životním a existenčním minimu
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č.
261/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č.
458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č.
105/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č.
252/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb.
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3. Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č.
585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č.
259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.
41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č.
347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č.
364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č.
399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č.
344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona
č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. /2016 Sb. a zákona č. /2016 Sb.
4. Změna občanského soudního řádu a změna zákona o zajištění majetku
V § 317 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 112/2006 Sb. a
zákona č. 401/2012 Sb..
5. Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věci v trestním řízení
V § 3 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 86/2015 Sb.
6. Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
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. a zákona č. 204/2015 Sb.
Změna zákona o státní sociální podpoře, změna zákona o existenčním minimu a změna zákona
o pomoci v hmotné nouzi, občanského soudního řádu, změna zákona o Úřadu práce České
republiky a o změně souvisejících zákonů, zákona o pobytu cizinců a území České republiky
a zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
Vznikne jedna sociální dávka určená na úhradu nákladů na bydlení - příspěvek na bydlení, která bude
součástí nově vzniklého zákona o sociálním bydlení. Je proto nezbytné upravit další právní předpisy,
které vymezují dvě současné dávky na úhradu nákladů na bydlení příspěvek na bydlení a doplatek
na bydlení. Za tímto účelem bude zrušen doplatek na bydlení v zákoně č. 111/2006 Sb. a příspěvek
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na bydlení v zákoně č. 117/1995 Sb. Principy obou dávek bude obsahovat nově vzniklý příspěvek
na bydlení.
Je taktéž potřeba aktualizovat systém pomoci v hmotné nouzi a více ho propojit se systémem
sociálního bydlení. Tím je myšleno zejména zjednodušení administrativy a řízení ve smyslu
ujednocení některých rozhodných skutečností a jejich dokládání. Bude platit základní premisa – jedno
doložení rozhodné skutečnosti pro oba systémy. Klient, který poprvé doloží společnou rozhodnou
skutečnost pro nárok na příspěvek na živobytí, ji nebude muset znovu dokládat při žádosti
o příspěvek na bydlení a naopak. Na základě výše uvedeného dojde i k drobným parametrickým
úpravám opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvku na živobytí v zákoně č. 111/2006 Sb.
Bude stanoven stejný okruh společně posuzovaných osob pro výpočet nároku a výše jak pro
příspěvek na živobytí, tak pro nově vzniklý příspěvek na bydlení.
Bude také upraven zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb. ve smyslu zápočtu daňového bonusu jako započitatelného příjmu
pro nepojistné sociální dávky a příspěvek na bydlení ze systému sociálního bydlení. Jedná se
o nastavení stejných podmínek započítávání příjmů oproti osobám, kterým se zvýhodňuje v rámci
daní příjem každý měsíc a toto zvýhodnění se jim započítává do příjmů.
Jelikož sociální bydlení není zatím upraveno v žádné legislativní normě, je nutné určit hlavního
gestora systému sociálního bydlení, tak aby nedocházelo ke kompetenčním sporům. Z tohoto důvodu
je nový systém přiřčen Ministerstvu práce a sociálních věcí.

6.1 Soulad s ústavním pořádkem, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká
republika vázána, a se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství v
Evropské unii
Navrhovaný zákon o sociálním bydlení je v souladu s ústavním pořádkem, mezinárodními smlouvami
i závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Evropské unii. Dle článku 10 Ústavy České
republiky jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních
svobodách, jimiž je Česká republika vázána, bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem.
Soulad s ústavním pořádkem
Právo na bydlení bylo jako základní lidské právo označeno v nálezu Ústavního soudu ze dne 21. 6.
2000, zveřejněného ve Sbírce zákonů pod č. 231/2000 Sb.: „Je pravdou, že Listina základních práv a
svobod, coby ústavní zákon, neuvedla mezi vyhlášenými sociálními právy výslovné právo na ochranu
přiměřené životní úrovně, včetně bydlení. Tato okolnost však nikterak nediskvalifikuje ústavní
relevanci tohoto práva zakotveného ve výše uvedených mezinárodních smlouvách. Tento princip
explicitně vyjadřují jak jednotlivé mezinárodní smlouvy o lidských právech, tak i moderní ústavy (…). Z
uvedeného principu plyne, že neuvedení určitého práva (v tomto případě práva na ochranu přiměřené
životní úrovně, včetně bydlení) v Listině nesmí být vykládáno jako omezení tohoto práva zaručeného
jednotlivci podle mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, přičemž
má jednotlivec zaručeno „příznivější zacházení“ (v tomto případě podle mezinárodní smlouvy).“
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Listina základních práv a svobod v čl. 30 v odst. 2 mj. uvádí, že „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má
právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.“ Tento
článek Listiny podléhá výhradě dle čl. 41 odst. 1 Listiny, když práv zde uvedených se lze domáhat
pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí. Zajištění bydlení jako základní životní
podmínky pro toho, kdo se ocitne v hmotné nouzi, je bezesporu cílem každé demokratické
společnosti, nejen výlučně sociálního státu. Takový postoj k tomuto právu znamená i efektivní nástroj
k rozvoji rodiny a péče o děti. V tomto kontextu je třeba uvést čl. 32 odst. 5 Listiny „Rodiče, kteří
pečují o děti, mají právo na pomoc státu.“ Toto ustanovení přímo uvádí, že podrobnosti stanoví
zákon, nepodléhá tedy již výhradě zákona dle čl. 41 odst. 1 Listiny.
Soulad s mezinárodními závazky, jimiž je Česká republika vázána
Bydlení je jednou ze základních životních potřeb člověka a kvalita jeho uspokojování je nejen
měřítkem společenské civilizace ale též významným indikátorem funkčnosti politických,
ekonomických a sociálních systémů. Právo na bydlení je historickým aktem mezinárodního práva již
od roku 1948, kdy Organizace spojených národů přijala Všeobecnou deklaraci lidských práv71. Ta
v článku 25 konstatuje, že každý má právo na přiměřenou životní úroveň, jejíž součástí je právě určitá
úroveň v oblasti bydlení.
Právo na bydlení obsahuje řada pro Českou republiku závazných mezinárodních smluv, přijatých
zejména v rámci OSN. V první řadě jde o Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních
právech OSN72, který v čl. 11 odst. 1 obsahuje prohlášení států – smluvních stran Paktu – o uznání
práva každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a pro jeho rodinu, což kromě dalších
aspektů (výživa, šatstvo a neustálé zlepšování životních podmínek) zahrnuje i právo bytu. Neméně
podstatným je závazek států podniknout odpovídající kroky k zajištění tohoto práva, obsažené ve
druhé větě čl. 11 odst. 1. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech je
obecně uznáván jako základní mezinárodně právní instrument pro oblast ochrany práva na
přiměřené bydlení.73 Kontrolní orgán úmluvy, Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva přijal
v oblasti bydlení tři obecná doporučení (general comments)74. V obecném doporučení č. 4 například
zdůrazňuje, že právo na bydlení by mělo být interpretováno široce, a to jako součást lidské
důstojnosti dané osoby a mělo by být zajištěno všem osobám bez ohledu na jejich ekonomickou
situaci. Právo na přiměřené bydlení v sobě obsahuje dle ustáleného výkladu právní jistotu bydlení,
která zahrnuje právní ochranu proti nucenému vystěhování a nejrůznějším způsobům obtěžování,
přístup ke službám a infrastruktuře, dále lokační přiměřenost (bydlení umožňující přístup
k zaměstnání, zdravotním službám, vzdělávacím a sociálním zařízením), kulturní přiměřenost (způsob
výstavby domů a používání materiálů musí umožnit vyjádření kulturní identity a rozmanitosti bydlení)
a konečně cenovou dostupnost bydlení – tedy ochranu před nepřiměřenými požadavky
pronajímatelů bytů a poskytovatelů služeb.

71

Usnesení Valného shromáždění OSN č. DE01/48, Všeobecná deklarace lidských práv, schváleno dne 10. 12. 1948.
Publikováno pod č. 120/1976 Sb.
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UN HABITAT: „The Right to Adequate Housing“, Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact sheet No. 21, November 2009.
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Obecná doporučení č. 4, 7 a 16, dostupné na: https://www.escr-net.org/resources/un-mechanisms-and-documents.
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Dalšími mezinárodní úmluvou OSN, která právo na bydlení zmiňuje, je Úmluva o právech dítěte75,
která v čl. 27 odst. 1 přiznává každému dítěti právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný,
duševní, duchovní a mravní rozvoj. Ve třetím odstavci tohoto článku je pak obsažen závazek států
činit potřebná opatření k uskutečnění tohoto práva pro poskytování pomoci rodičům a jiným
osobám, které se o dítě starají, což zahrnuje poskytnutí podpůrných programů v oblasti zabezpečení
bydlení.
V rámci Rady Evropy je nejdůležitějším mezinárodním instrumentem Evropská sociální charta, která
právo na bydlení zmiňuje v čl. 16, v kontextu práva rodiny na sociální, hospodářskou a právní
ochranu. Ustanovení obsahuje závazek smluvních stran poskytovat bydlení pro rodiny.
Pokud jde o Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, právo na bydlení je
v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva odvozováno z jiných základních práv, vyjádřených
v této úmluvě, zejména z práva na život (čl. 2), zákazu mučení a ponižujícího zacházení (čl. 3), práva
na spravedlivý proces (čl. 6), práva na soukromý a rodinný život (čl. 8), práva na účinný prostředek
nápravy (čl. 13), zákazu diskriminace (čl. 14) a práva pokojně užívat majetek (čl. 1 Protokolu č. 1
k úmluvě). Evropský soud pro lidská práva se již zabýval řadou případů, kdy dospěl k závěru, že stát by
měl nejen chránit tato práva (negativní povinnosti), ale měl by vyvinout i určité aktivní kroky
(pozitivní závazky státu). Například v rozsudku Marzari v. Itálie (rozhodnutí Komise, stížnost č.
36448/97 ze dne 4. 5. 1999) soud konstatoval, že neposkytnutí pomoci v oblasti bydlení člověku
trpícímu vážnou nemocí může za určitých okolností vést k porušení čl. 8 úmluvy, vzhledem
k dopadům, jaké tato nečinnost státu vyvolává v oblasti soukromého a rodinného života jednotlivce.
Soud v daném případě neshledal, že by takové okolnosti nastaly. Soud ale současně zdůraznil, že
článek 8 Úmluvy v sobě imanentně obsahuje též pozitivní závazky státu, nejedná se tedy jen o
negativní povinnosti státu zdržet se arbitrárního zásahu do soukromého života jednotlivce. Pozitivní
závazky státu vyvstávají v případě, kdy lze identifikovat „přímé a bezprostřední spojení“ mezi
požadavky jednotlivce a jeho soukromým životem. Takové „přímé spojení“ Soud nalezl například
v případě Airey proti Irsku (stížnost č. 6289/73 ze dne 9. října 1979), kdy shledal porušení čl. 8 ze
strany Irska proto, že absentovala právní úprava právní pomoci v řízeních obdobných rozvodu (v angl.
originále rozsudku „separation proceedings“).
Selhání státu spočívající v nevyvinutí dostatečné snahy k zajištění sociálního bydlení bylo nicméně
v jednotlivých případech již Soudem judikováno jako porušení článku 8 Úmluvy. Stalo se tak ve dvou
případech vůči České republice, a to ve věci Wallová a Walla proti České republice (stížnost č.
23848/04 ze dne 26. října 2006) a Havelka a ostatní proti České republice (stížnost č. 23499/06 ze
dne 21. června 2007).
Skutkově obdobné případy se týkaly odebrání dětí z biologické rodiny (či v případě Havelka a ostatní,
otci dětí) a jejich umístění do institucionální péče v důsledku mj. nevyhovujících bytových podmínek.
V obou případech Soud konstatoval, že k porušení čl. 8 došlo. Ve věci Wallová a Walla Soud výslovně
uvedl: „Soud …. uvádí, že vláda nepředložila žádnou informaci o možnosti stěžovatelů získat případně
byt sociálního typu“76 a dále: „Ze skutkového stavu věci navíc nevyplývá, že by orgány sociálně právní
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Čl. 27 (publikována pod č. 104/1991 Sb.)
Bod 77 cit. rozsudku, český překlad vyvěšen na webových stránkách Poradny pro občanství, občanská a lidská práva: http://poradnaprava.cz/www/old/Wallovi-rozsudek.pdf.
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ochrany vyvinuly dostatečné úsilí na pomoc stěžovatelům k překonání jejich obtíží a k co
nejrychlejšímu sloučení s jejich dětmi.“77 V případě Havelka a ostatní Soud vytýká státu (České
republice), že vnitrostátní orgány neuplatnily mírnější opatření a naopak sáhly k tomu
nejradikálnějšímu – rozdělení rodiny. Podle Soudu „nedostatečná spolupráce ze strany stěžovatele
s orgány sociálně právní ochrany dětí nezbavuje příslušné orgány povinnosti uplatnit prostředky, jež
by umožnily zachování rodinného vztahu.“78
Soulad s předpisy Evropské unie
Z hlediska Evropské unie je třeba na prvním místě zmínit Listinu základních práv EU, která v čl. 34
odst. 3 uvádí, že „…za účelem boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje
právo na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit, v souladu s pravidly
stanovenými právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, důstojnou existenci pro
všechny, kdo nemají dostatečné prostředky.“
Pořizování a rozvoj sociálního bydlení jsou prioritou Evropské unie. Podpora sociálního bydlení –
pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení je
součástí opatření v rámci Investiční priority 9a prioritní osy 2 Integrovaného regionálního operačního
programu Evropské unie pro období 2014 – 2020.
Financování sociálního bydlení státem bude představovat veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním
trhem EU ve smyslu Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), čl. 107, neboť bude poskytováno
z veřejných zdrojů a bude zvýhodňovat určité subjekty (příjemce podpory). Tato podpora však
nebude považována za neslučitelnou s vnitřním trhem, neboť se bude jednat o službu obecného
hospodářského zájmu podle čl. 106/2 SFEU. Poskytováním sociálního bydlení obec plní své zákonné
povinnosti plynoucí z § 35/2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy
naplňuje potřebu bydlení svých občanů. Financování systému sociálního bydlení spadající do
kategorie veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem bude možné především na základě Rozhodnutí
Komise (EU) č. 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu (Rozhodnutí SGEI), a to formou vyrovnávací platby. Podle
Rozhodnutí SGEI je nezbytné, aby poskytovatel SSB byl ze strany příslušné veřejné instituce pověřen
službou obecného hospodářského zájmu („Pověření“).
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Bod 79 cit. rozsudku.
Bod 60 cit. rozsudku, http://poradna-prava.cz/www/old/Havelkovi-rozsudek.pdf.
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7

Přezkum účinnosti regulace

Přezkum účinnosti navrhované právní úpravy a její realizace v praxi bude prováděn průběžně v rámci
resortů práce a sociálních věcí, financí a místního rozvoje. V průběhu bude vyhodnocováno, jaký
objem finančních prostředků je na sociální bydlení jednotlivými obcemi čerpán a jak je s těmito
finančními prostředky nakládáno. Rovněž bude sledován počet sociálních bytů a sociálních bytů
s podporou sociální práce ve vztahu k vydaným rozhodnutím o nároku na podporu ze systému
sociálního bydlení za účelem sledování naplňování nároku na sociální bydlení oprávněných osob.
Neméně důležitou oblastí přezkumu bude i výkon sociální práce v oblasti sociálního bydlení a
využívání sociální služby azylový dům. Součástí předkládané regulace je vytvoření rejstříku sociálního
bytové fondu, což je informační systém sociálního bydlení na straně státní správy. Po jeho uvedení do
praxe budou centrální orgány, ale i obce disponovat dostatečnými údaji potřebnými pro analýzu a
následné vyhodnocení dopadů regulace ex post.
Přezkum účinnosti bude prováděn také v rámci aplikační praxe ze strany samotných správních
orgánů, které se budou novou právní úpravou řídit a aplikovat ji. Bude na koordinačním orgánu, tedy
Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby nastavil parametry sběru dat, dle kterých bude možné
účinnost nového zákona vyhodnotit.
Sběr dat, která budou nutná pro výše uvedené vyhodnocení, by měl odhadem probíhat s roční
frekvencí. Lze nicméně předpokládat, že kvalifikované vyhodnocení bude možné realizovat nejdříve
po třech letech od přijetí nové právní úpravy, i vzhledem k přechodným opatřením.
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Konzultace a zdroje dat

Konzultace podkladů v rámci přípravy zákona o sociálním bydlení proběhly v maximálně možném
objemu, a to především s ohledem na rozsah problematiky řešení sociální situace v oblasti bydlení a s
ohledem na dopad připravovaného zákona vůči všem dotčeným subjektům. Celkově proběhlo do
července 2017 kolem 150 konzultací. Poté se uskutečnilo dalších zhruba 30 jednání.
Ke vzniku zákona o sociálním bydlení byly využívány především konzultace s dotčenými subjekty. V
průběhu přípravy paragrafovaného znění zákona proběhly desítky konzultací a jednání se
spolugestory (ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu J. Chvojka, Ministerstvo pro
místní rozvoj), dalšími dotčenými resorty (Ministerstvo zdravotnictvím, Ministerstvo financí,
Ministerstvo vnitra), subjekty sdružujícími obce a kraje (Asociace krajů, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení
místních samospráv ČR), Českým statistickým úřadem a Platformou pro sociální bydlení (sdružení
NNO v oblasti sociálního bydlení). Pro vznik zákona byly rovněž vnímány jako podstatné diskuze a
doporučení z Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (a jejích výborů) nebo Rady vlády pro lidská
práva.
Pro přípravu zákona byla také extenzivně využívána „Koncepce sociálního bydlení České republiky
2015 – 2025“, která byla vládou schválena 12. října 2015 usnesením č. 810. Na přípravě koncepčního
řešení sociálního bydlení se podíleli zejména pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu
vlády a Ministerstva pro místní rozvoj, ale i externí odborníci např. z Platformy pro sociální bydlení a
další.
Jednotlivá témata sociálního bydlení byla konzultována a byla také předmětem činnosti čtyř
pracovních skupin a jedné skupiny řídící, které vznikly v dubnu 2014 na půdě Ministerstva práce a
sociálních věcí. Poslední jednání jedné z pracovních skupin se uskutečnilo v listopadu 2015.
Konzultace byly součástí průběhu přípravy zákona o sociálním bydlení, kterých se účastnili zástupci
všech dotčených resortů a Úřadu vlády ČR, Svazu měst a obcí a Úřadu práce ČR a dalších
zainteresovaných subjektů z řad odborné veřejnosti a občanské společnosti.
Data o vývoji průměrného počtu příjemců příspěvku na bydlení byla získána z IS MPSV a data o vývoji
celkových nákladů na tuto dávku byla získána z EKIS MPSV.
Podrobný soupis realizovaných konzultací, kterých proběhlo kolem 150, je v příloze č. 1.

140

9

Kontakt na zpracovatele RIA

Ministerstvo práce a sociálních věcí:
Mgr. David Pospíšil, DiS. (e-mail: david.pospisil@mpsv.cz, tel: +420 221 922 014)
Mgr. Linda Sokačová (e-mail: linda.sokacova@mpsv.cz, tel: +420 221 923 640)
Mgr. et Mgr. Magdalena Opletalová (e-mail: magdalena.opletalova@mpsv.cz, tel: +420 221 923 640)
Mgr. Jitka Modlitbová (e-mail: jitka.modlitbova@mpsv.cz, tel: +420 221 923 640)
Mgr. Jan Šmída, (e-mail: jan.smida@mpsv.cz, tel.: 221 922 312)
RNDr. Lucie Benešová (e-mail: lucie.benesova@mpsv.cz, tel.: 221 922 803)
JUDr. Karel Zuska, externí konzultant

Úřad vlády ČR:
Aleš Chmelař, MSc. (e-mail: chmelar.ales@vlada.cz, tel.: +420 777 698 784)
RNDr. Roman Matoušek, PhD. (matousek.roman@vlada.cz)

Ministerstvo pro místní rozvoj
RNDr. Jiří Klíma (e-mail: jiri.klima@mmr.cz)
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Přílohy

10.1 Příloha č. 1: Tabulka konzultací k zákonu o sociálním bydlení (k době před
předložením návrhu do připomínkového řízení)
Datum
26. 7. 2016
25. 7. 2016
22. 7. 2016

MPSV
ÚV, Lichtenštejnský palác
MPSV, Podskalská

21. 7. 2016

MPSV, Podskalská

21. 7. 2016
19. 7. 2016

Setkání se SMO, SMS
ÚV – Agentura pro sociální
začleňování
ČSÚ
Člověk v tísni
Magistrát hl. m. Prahy
ČVUT
ÚV
MPSV

15. 7. 2016
12. 7. 2016
12. 7. 2016
11. 7. 2016
7. 7. 2016
1. 7. 2016
1. 7. 2016
28. 6. 2016
28. 6. 2016
27. 6. 2016
24. 6. 2016
24. 6. 2016
23. 6. 2016
20. 6. 2016
17. 6. 2016
9. 6. 2016
8. 6. 2016
7. 6. 2016
7. 6. 2016
6. 6.2016
3. 6. 2016
2. 6. 2016
1. 6. 2016
31. 5. 2016
26. 5.2016
26. 5. 2016
24. 5. 2016
23. 5. 2016
23. 5. 2016
20. 5. 2016
19. 5. 2016
18. 5. 2016

Jednání se starostou obce Vír
L. Stalmachem
Sdružení místních samospráv
Masarykova universita
MMR
Generální ředitelství ÚP
Rada vlády pro veřejnou správu
Pracovní skupina pro SVL
Sdružení azylových dům
Svaz měst a obcí ČR – jednání
předsednictva
Generální finanční ředitelství
PS PČR
Jednání se zástupci města
Jindřichův Hradec
PS PČR,
MMR
Asociace občanských poraden
Jednání s Úřadem vlády
Sdružení místních samospráv
MMR
Ústav soudního inženýrství Brno
MZ, Fokus
Zástupci města Pardubice
Sdružení místních samospráv
Setkání se zástupci města Brna:
M. Hollan, M. Freund, Š. Ripka
Sdružení místních samospráv
Sdružení místních samospráv

Téma jednání
Setkání spolugestorů zákona o SB, SMO ČR a SMS
Představení zákona o sociálním bydlení Klubu starostů ČSSD
Představení zákona o sociálním bydlení,
neziskové organizace, poskytovatelé sociálního bydlení
Veřejné představení zákona o sociálním bydlení, veřejná správa,
sociální partneři, VOP
Sociálním bydlení ve vztahu k sociálnímu vyloučení
Cenové mapy
Zákon o sociálním bydlení
Zákon o sociálním bydlení, projekt
Zákon o sociálním bydlení, standardy sociálních bytů
Koaliční rada, sociální bydlení
Představení zákona o sociálním bydlení SMO ČR, SMS ČR, AK ČR
ministryní práce a sociálních věcí
Zákon o sociálním bydlení
Krajské jednání, Královéhradecký kraj, představení
zákona o sociálním bydlení
Zákon o sociálním bydlení
Zákon o sociálním bydlení na úrovni NM
Financování sociálního bydlení v gesci ÚP
Zákon o sociálním bydlení
Zákon o sociálním bydlení
Zákon o sociálním bydlení
Zákon o sociálním bydlení
Cenové mapy
Informace o stavu přípravy zákona o sociálním bydlení
Zákon o sociálním bydlení, projekt
Podvýbor, příprava zákona
o sociálním bydlení
Schůzka k zákonu o sociálním bydlení na úrovni NM
Zákon o sociálním bydlení a problematika zadlužení
Sociální bydlení
Krajské jednání, Ústecký kraj, představení zákona o sociálním bydlení
Výpočet podpory pro sociální bydlení z IROP
Cenové mapy
Schůzka k reformě psychiatrické péče a sociálnímu bydlení
Zákon o sociálním bydlení, projekt
Krajské jednání, kraj Vysočina, představení zákona o sociálním bydlení
Monitorovací výbor IROP
Zákon o sociálním bydlení
Krajské jednání, kraj Vysočina, představení zákona o sociálním bydlení
Krajské jednání, Plzeňský kraj, představení zákona o sociálním bydlení

13. 5. 2016
12. 5. 2016
11. 5. 2016
9. 5. 2016
5. 5. 2016
5. 5. 2016
3. 5. 2016
29. 4. 2016
21. 4. 2016

Platforma pro sociální bydlení
Vteřina poté
Úřad práce ČR
Malá tripartita – MV
MMR
MMR
Sdružení místních samospráv
Sdružení azylových domů
Sdružení místních samospráv

20. 4. 2016

Ostrava – magistrát

18. 4. 2016
18. 4. 2016
15. 4. 2016
12. 4. 2016
11. 4. 2016
8. 4. 2016
6. 4. 2016
4. 4. 2016
2. 4. 2016
31. 3.2016
31. 3. 2016
29. 3.2016
23. 3. 2016
22. 3. 2016
17. 3. 2016

ČSÚ
Úřad vlády – J. Dienstbier
Rada vlády pro veřejnou správu
ÚV
MMR
proFem, Rosa
Vteřina poté
MF
Svaz měst a obcí
ČSÚ
MMR
Sdružení místních samospráv
MMR
MPSV
MMR

16. 3. 2016
15. 3. 2016

MŠMT
MV

15. 3. 2016
14. 3. 2016
10.-11. 3.
2016
11. 3. 2016
10. 3. 2016
10. 3. 2016
10. 3. 2016
8. 3. 2016
7. 3. 2016
4. 3. 2016
4. 3. 2016
4. 3. 2016
3. 3. 2016
2. 3. 2016
1. 3. 2015
1. 3. 2016
29. 2. 2016
29. 2. 2016
23. 2. 2016
22. 2. 2016
22. 2. 2016

Česká Lípa
Výbor pro práva dítěte
Děčín,
Ústí
n.
Labem,
Chomutov, Most
Luhačovice
Ústecký kraj
MMR
Alternativa 50+

19. 2. 2016

SON

MV
MF
ČSÚ
MF
SMO
MF
PS PČR
SMS
MMR
AK
MMR

Zákon o sociálním bydlení
Zákon o sociálním bydlení a odebírání dětí z rodin
Zákon o sociálním bydlení a role ÚP
Představení zákona o SB
Zákon o sociálním bydlení – setkání na úrovni NM
Zákon o sociálním bydlení – pracovní setkání
Krajské jednání, Zlínský kraj, představení zákona o sociálním bydlení
Změnový zákon k zákonu o sociálních službách
Krajské jednání, Olomoucký kraj, představení
zákona o sociálním bydlení
Představení zákona o sociálním bydlení a projektu MPSV k sociálnímu
bydlení
Cenové mapy
Zákon o sociálním bydlení – přenesená a samostatná působnost
Představení zákona o sociálním bydlení
Sociální bydlení
Financování sociálního bydlení a veřejná podpora
Domácí násilí a sociální bydlení
Zákon o sociálním bydlení a odebírání dětí z rodin
Financování systému sociálního bydlení a veřejná podpora
Představení zákona o sociálním bydlení
Cenové mapy
Jednání k tezím zákona o sociálním bydlení
Představení zákona o sociálním bydlení
Zákon o sociálním bydlení
nám. Rychtecký (město Pardubice) – k projektu SB
Plánované setkání k zákonu o sociálním bydlení – stavební
předpisy a technicko-hygienické standardy sociálního bydlení
Představení zákona
Představení zákona o SB, teze týkající se samostatné a přenesené
působnosti
Klub starostů ČSSD – sociální bydlení
Sociálně právní ochrana dětí a sociální bydlení
Výjezdní zasedání v Ústeckém kraji (sociální práce a bydlení)
Sociální bydlení, Zlínský kraj, setkání se starosty
Sociální bydlení a sociální práce v sociálních bytech
videokonference
Kulatý stůl o sociálním bydlení
Jednání na MV
Financování systému sociálního bydlení
Jednání o cenové mapě a mapě pro prostorovou segregaci
Jednání na MF – financování sociálního bydlení
Jednání k bytové problematice
SMO – představení systému SB
Sociální bydlení
Konference “Koncepce sociálního bydlení”
Představení zákona
IROP
Představení zákona o sociálním bydlení asociaci krajů
Jednání o rezidenční segregaci
Setkání k zákonu o sociálním bydlení –
stavební předpisy a
technicko-hygienické standardy sociálního bydlení
Představení zákona o sociálním bydlení
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15. 2. 2016
10. 2. 2016
10. 2. 2016
10. 2. 2016
8. 2. 2016
5. 2. 2016
29. 1. 2016
27.-28. 1.
2015
22. 1. 2016
21. 1. 2015
7. 1. 2015
5. 1. 2016
7. 12. 2015
1. 12. 2015
27. 11. 2015
25. 11. 2015

MMR
MF
RPG
MZ
Platforma pro sociální bydlení
ÚP
MMR
MS kraj

19. 11. 2015
7. 1. 2015
18. 11. 2015

MPSV
MF
MMR

13. 11. 2015
10. 11. 2015
9. 11. 2015
5. 11. 2015
3. 11. 2015
16. 10. 2015
25. 9. 2015
22. 9. 2015
9. 9. 2015
9. 9. 2015
26. 8. 2015
12. 8. 2015
27. 7. 2015
24. 6. 2015
19. 6. 2015
26. 5. 2015
18. 5. 2015
6. 5. 2015

MMR
MMR
MMR
PS PČR
Magistrát hl. M. Prahy
MMR
Stč. kraj
Slaný, Kadaň
Kancelář ministra Dienstbiera
Plzeň
MMR
MMR
MMR
Úřad vlády
MPSV
MPSV
Ostrava
PS PČR, Výbor pro sociální
politiku
Senát PČR
MMR
MMR
Kancelář NM2
Sébastien Garnier

21. 4. 2015
14. 4. 2015
Březen 2015
25. 3. 2015
19. 2. 2015

MMR
SMO
MF
MPSV
Brno
Michnův Palác
MMR
Sokolov

Setkání k sociálnímu bydlení v IROP, veřejná podpora v IROP
Financování systému sociálního bydlení
Představení záměru v oblasti sociálního bydlení
Hygienické standardy bytů
Zákon o sociálním bydlení
Jednání k zákonu o sociálním bydlení a spolupráci
Setkání s MMR k zákonu o sociálním bydlení
Návštěva Moravskoslezského kraje,
Armáda spásy a zařízení v Ostravě, Frýdku-Místku, Havířově
Pracovní skupina IROP – sociální bydlení
Neformální setkání k sociálnímu bydlení
Financování systému sociálního bydlení
Schůzka s architekty ČVUT – standardy sociálního bydlení
Konference – sociální bydlení
IROP
Sociální bydlení a IROP – veřejná podpora
Návštěva města Sokolova
k projektu sociálního bydlení
Platforma pro sociální bydlení
Financování systému sociálního bydlení
Sladění programových výzev v Operačním programu Zaměstnanost
a IROP
Sociální bydlení a IROP: cílová skupina, segregace, veřejná podpora
Sociální bydlení a technicko-hygienické standardy
Sociální bydlení a IROP: cílová skupina, segregace, veřejná podpora
Sociální výbor (Koncepce sociálního bydlení)
Kulatý stůl ke Koncepci sociálního bydlení - zrušeno
Pracovní skupina Sociální bydlení v IROP
Seminář k připravovanému zákonu o sociálním bydlení
Návštěva měst k projektu sociálního bydlení
Jednání RIA k sociálnímu bydlení
Setkání s primátorem, města Plzně, návštěva vybraného zařízení
Pracovní skupina Sociální bydlení v IROP
Sociální bydlení
Pracovní skupina Sociální bydlení v IROP
Sociální bydlení
Koncepce sociálního bydlení
Setkání MPSV a SMO, sociální bydlení
Setkání se starosty Moravskoslezského kraje, Krajský úřad
Příprava zákona o SB
Sociální bydlení, senátor Radko Martínek
Pracovní skupina Sociální bydlení v IROP
Pracovní skupina Sociální bydlení v IROP
Radní Ing. Lacko, ve věci Koncepce SB
Public affairs EU – sociální bydlení
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10.2 Příloha č. 2: Vstupní parametry nákladů a úspor zákona
Kôd

Zdroj

Jednotka

Název

Hodnota

IPP

Koncepce SB;
Věcně −
politicky
stanovený
limit

Kč

Investiční a provozní
prostředky

3 000 000 000

KPNO

Tabulka [13] –
Potenciální
poptávka a
doba do jejího
vytvoření

Počet
domácností

Dlouhodobá poptávka
(nejvíce ohrožení)

49 218

KPO

Tabulka [13] –
Potenciální
poptávka a
doba do jejího
vytvoření

Počet
domácností

Dlouhodobá poptávka
(ostatní)

77 312

PNOZ

Tabulka [13] –
Potenciální
poptávka a
doba do jejího
vytvoření

Počet
domácností

Počet nejvíce
ohrožených ztrátou
bydlení způsobilých pro
SB

61 523

Kč

Vyrovnávací platba bez
amortizace (po
investicích ze SR/ESIF)

2 196

Kč

Vyrovnávací platba
průměrná

2 792

NnP

Tabulky [18] –
Výsledky
modelace
investičních
potřeb zákona
o SB

Kč

Náklady na pořízení
(výstavba, popř. koupě
a rekonstrukce)

1 185 358

NR

Tabulky [18] –
Výsledky
modelace
investičních
potřeb zákona
o SB

Kč

Náklady rekonstrukce

646 872

PNI

(NR*PR +
NnP*PP) ÷ (PR
+ PP)

Kč

Průměrné náklady
investice ze SR

826 367

PR

Tabulky [18] –
Výsledky
modelace
investičních
potřeb zákona
o SB

%

Poměr rekonstrukce

30

VPPbA

VPP

Tabulka [16 a
17]
přizpůsobené
dle Tabulka
[12]
Tabulka [16 a
17]
přizpůsobené
dle Tabulka
[12]

145

PP

Tabulky [18] –
Výsledky
modelace
investičních
potřeb zákona
o SB

%

Poměr pořízení

15

ZZ

Mapa
vyloučených
lokalit

Počet

Hospodářsky vyloučená
skupina, ve které
nastane zvýšení
zaměstnanosti

10270

MOBNO

Tabulka [13] –
Potenciální
poptávka a
doba do jejího
vytvoření

Koef.

Roční míra obměny
bydlení (nejvíce
ohrožení)

0,074

DOBO

1 ÷ MOBO

Roky

Délka celkové obměny
bydlení (ostatní)

27,5

NOBP

Koncepce SB

Kč

Náklady na jednu
osobu bez přístřeší

190 000

POBP

SLDB ČSÚ;
Koncepce
bezdomovectví

Počet

Počet osob bez
příštřeší

20 748

MOBO

Tabulka [13] –
Potenciální
poptávka a
doba do jejího
vytvoření

Koef.

Roční míra obměny
bydlení (ostatní)

0,036

DOBNO

1 ÷ MOBNO

Roky

Délka celkové obměny
bydlení (nejvíce
ohrožení)

13,6

PISB

Tabulka [20] –
Potenciální
pozitivní vnější
úspory
prevence
bezdomovectví

Koef.

Poměr osob bez
přístřeší vstupujících
do SB na všech
osobách bez přístřeší

0,2

IObP

0,2 × POBP

Počet

Integrované osob bez
příštřeší

4 150

DOzDNB

Počet dětí dle
míry důvodu
souvisejícího s
bydlením z
Graf [6]

Počet

Děti odebrané ročně z
faktického důvodu
nevyhovujícího bydlení

538

NÚP

Koncepce SB

Kč

Náklady na roční
ústavní péči

240 000

DK

ČSÚ

Koef.

Daňová kvóta

0,32

ESIF16

MMR
(operační
programy)

Kč

Předpokládaný
příspěvek ESIF v roce
2016

825 000 000

ESIF17

MMR
(operační
programy)

Kč

Předpokládaný
příspěvek ESIF v roce
2017

281 680 000

ESIF1420

MMR
(operační
programy)

Kč

Alokace ESIF na SB v
program. období 20142020

7 500 000 000
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ESIF1823

(ESIF1420 −
PESIF − PESIF)
÷6

Kč

Předpokládaný roční
příspěvek ESIF 2018 až
2023

1 066 000 000

ESIF2430

Předpoklad při
stejném
nastavení ESIF
jako 2014 −
2020

Kč

Předpokládaný roční
příspěvek ESIF po 2023

1 071 429 000

Koef.

Poměř kofinancování
ESIF

0,15

Kč

Průměrný doplatek a
příspěvěk na bydlení u
cílové skupiny

3 627

Kč

Náklady rozpočtu na
dlouhodobě
nezaměstnaného
včetně ztracených
daňových příjmů

260 988

MKESIF

PPDB

NRN

MMR
(operační
programy)
Informace o
vyplacených
dávkách MPSV
Tabulka [19] –
Přehled
potenciálních
úspor na
hospodářské
integraci
sociálně
vyloučených
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Pomocné
Realizované investice

Kód

PPV

PPR

Distribuce

PJSR

PJSRK

KND

KLD
Lineární
distribuce v
délce
naplnění
skupinou
ostatní

Zdroj/výpočet

(ÚnSPoND +
PJSRK) ÷ NnP x PP
÷ (PR + PP)

(ÚnSPoND +
PJSRK) ÷ NR ×
PR ÷ (PR + PP)

PPV + PPR

PJSRK +
PJSR

Kumulativní
distribuce
dosahující
poloviny do tří
let v délce
zaplnění
nejohroženější
skupinou

Jednotka

Počet

Počet

Počet

Počet

Koef.

Koef.

Předpokládaný
rok

Předpokládaný
počet
výstaveb/pořízení
z SR

Předpokládaný
počet
rekonstrukcí
ze SR

Počet
jednotek
zajištěných
z
národních
zdrojů

Počet
jednotek
zajištěných
z národních
kumulativně

Kumulativní
normální
distribuce
poptávky s
průměrem v
roce 3 (nejvíce
ohrožení)

Lineární
kumulativní
distribuce
poptávky
(ostatní)

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

10

30

40

40

0,23

0,04

2020

10

40

50

90

0,23

0,07

2021

10

50

60

150

0,23

0,11

2022

20

60

80

230

0,23

0,15

2023

20

70

90

320

0,23

0,18

2024

20

80

100

420

0,23

0,22

2025

20

90

110

530

0,23

0,25

2026

30

90

120

650

0,23

0,29

2027

30

100

130

780

0,23

0,33

2028

30

100

130

910

0,23

0,36

2029

30

100

130

1 040

0,23

0,40

2030

30

110

140

1 180

0,23

0,44

2031

30

110

140

1 320

0,23

0,47

2032

30

110

140

1 460

0,23

0,51

2033

30

110

140

1 600

0,23

0,55

2034

30

110

140

1 740

0,23

0,58

2035

30

110

140

1 880

0,23

0,62

2036

30

110

140

2 020

0,23

0,66

2037

30

110

140

2 160

0,23

0,69

2038

30

110

140

2 300

0,23

0,73

2039

30

110

140

2 440

0,23

0,76

2040

30

110

140

2 580

0,23

0,80

2041

30

110

140

2 720

0,23

0,84

2042

30

110

140

2 860

0,23

0,87

2043

30

110

140

3 000

0,23

0,91
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2044

30

110

140

3 140

0,23

0,95

2045

30

110

140

3 280

0,23

0,98

2046

30

110

140

3 420

0,23

1,00

2047

30

110

140

3 560

0,23

1,00

2048

30

110

140

3 700

0,23

1,00

2049

30

110

140

3 840

0,23

1,00

2050

30

110

140

3 980

0,23

1,00

2051

30

110

140

4 120

0,23

1,00

2052

30

110

140

4 260

0,23

1,00

2053

30

110

140

4 400

0,23

1,00

2054

30

110

140

4 540

0,23

1,00

2055

30

110

140

4 680

0,23

1,00

2056

30

110

140

4 820

0,23

1,00

2057

30

110

140

4 960

0,23

1,00

2058

30

110

140

5 100

0,23

1,00
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10.3 Příloha č. 3: Seznam zkratek
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AV – Akademie věd
ČR – Česká republika
ČMRZB - Českomoravská záruční a rozvojová banka
ČNB – Česká národní banka
ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení
ČSÚ – Český statistický úřad
ČVÚT – České vysoké učení technické v Praze
EK – Evropská komise
ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje
ES – Evropské společenství
ETHOS - Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení v prostředí ČR
EU – Evropská unie
EUR – euro
FEANTSA - Evropská federace národních sdružení pracujících s bezdomovci
GŘÚP ČR – Generální ředitelství Úřadu práce České republiky
HN – hmotná nouze
IPP – Individuální plán podpory
IPRM – Integrovaný plán rozvoje měst
IROP – Integrovaný regionální operační program
MLP – Ministr pro lidská práva a legislativu
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
NNO – nevládní nestátní neziskové organizace
OECD – organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OFRSB – Obecní fond rozvoje sociálního bydlení (zatím neexistující)
ORP – obecní úřad obce s rozšířenou působností
OSN – Organizace spojených národů
RIA – hodnocení dopadu regulace
SILC - Statistics on Income and Living Conditions – šetření životních podmínek
SB – sociální bydlení/sociální byt
SFRB – Státní fond rozvoje bydlení
SGEI - služby obecného hospodářského zájmu
SLDB – sčítání lidí, domů a bytů
SOHZ – služby obecného zájmu
SPOD - sociálně právní ochrana dětí
SR – státní rozpočet
ÚP ČR – Úřad práce České republiky
ÚV – Úřad vlády ČR
VÚPSV - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
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Prováděcí předpisy k zákonu o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení (dále jen
zákon o sociálním bydlení)
I.
Prováděcí předpis k § 8 v gesci MPSV
Prováděcí předpis k § 8 specifikuje podmínky výkonu sociální práce a sociálního
šetření na obecních úřadech a úřadech práce. Vymezuje obsah sociálního šetření pro
účely kvalifikovaného posouzení bytové nouze, vhodnosti prostoru pro bydlení (§ 43 odst. 1
a § 44) a doporučení formy podpory, stanoví prováděcí právní předpis.
Tento předpis je důležitý z hlediska výkonu sociální práce v oblasti sociálního bydlení.
Prováděcím předpisem bude zpřesněn výklad k výkonu sociální práce, především v oblasti
posuzování závažnosti bytové nouze a rovněž pro identifikaci dalších činností sociální práce.
Dále budou sociální pracovníci vypracovávat společně s klienty – nájemci v sociálních
bytech individuální plán podpory, který musí reagovat na sociální potřeby osob v bytové
nouzi a definovat rozsah podpory sociálního pracovníka, rozsah spolupráce, identifikované
cíle a jednotlivé kroky vedoucí k jejich dosažení. Opakované neplnění individuálního plánu
podpory a porušování dalších pravidel vyplývajících ze smlouvy může být důvodem pro
odejmutí rozhodnutí o podpoře ze systému sociálního bydlení.
Prováděcí předpis k § 8 je důležitý z hlediska posuzování nároku na podporu ze systému
sociálního bydlení.
Prováděcí předpis se zaměří na následující okruhy:
-

Provádění sociálního šetření u žadatelů o uznání osoby osobou v bytové nouzi na
obecních úřadech a úřadech práce
Obsah sociálního šetření a záznam ze sociálního šetření
Kritéria pro stanovení, že je osoba v bytové nouzi (návaznost na § 4)
Vhodnost prostoru pro bydlení (§ 43 odst. 1 a § 44)

Sociální šetření pro účely rozhodnutí o uznání osoby osobou v bytové nouzi a nároku
na podporu z tohoto systému (kvalifikované posuzování situace bytové nouze)
pro sociální pracovníky v rámci tzv. záložního systému.

Platnost prováděcího předpisu: 1. 1. 2018
Účinnost prováděcího předpisu: 1. 6. 2018

II. Prováděcí předpis - Podmínky poskytování provozních a investičních dotací –
nařízení vlády
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky poskytování dotacím obcím, a dalším organizacím z
prostředků SFRB (státu) ke krytí nákladů spojených se vznikem a provozem sociálního
bytového fondu.
Podmínky poskytnutí dotace
(1) SFRB poskytuje podporu služeb sociálního bydlení obci podle zákona
o sociálním bydlení, jako podporu služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s přímo
použitelnými předpisy Evropské unie.
(2) Dotaci lze poskytnout obci, jestliže se obec přihlásila do systému sociálního bydlení, dle
příslušného zákona, dále pak zda:
a) má zřízen sociální bytový fond,
b) nemá žádné splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotní
pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení.
(3) Dotaci lze poskytnout na základě písemné žádosti podané SFRB. K žádosti obec přikládá
a) Plán sociálního bydlení na svém území,
b prohlášení obce, že ke dni podání žádosti o úvěr nemá závazky podle odstavce
2 písm. b).
c) kalkulaci nákladů (položkový rozpočet dotace)
d) a další doklady
(4) O dotaci může požádat i jiný subjekt, dle podmínek zákona a se souhlasem obce, který je
povinnou přílohou žádosti.
Pravidla pro použití prostředků dotace
(1) Prostředky SFRB lze použít
a) k úhradě nákladů spojených s nákupem, výstavbou, opravami, demolicemi nebo
modernizacemi sociálních bytů, včetně bezprostředních nákladů spojených s realizací
sociálního bydlení (bližší podmínky budou upraveny v konkrétní výzvě na konkrétní
kalendářní rok),
b) k úhradě provozních a investičních nákladů sociálních bytů uvedených v příloze žádosti
(2) Náklady investiční povahy a jejich uznatelná výše se řídí cenovou soustavou ÚRS.
(3) Náklady mzdové povahy a jejich uznatelná výše vychází z Informačního systému o
průměrném výdělku v gesci MPSV.
(4) Výzva stanoví poměr přímých a nepřímých nákladů.
(5) Prostředky SFRB nelze použít
a) k úhradě nákladů na výkon sociální práce,
b) dalších aktivit, které nejsou vymezeny v zákoně nebo výzvě.

Dotační řízení
(1) Dotační řízení vyhlašuje SFRB na stránkách SFRB.
(2) Dotační řízení je určeno obcím nebo jiným subjektům, kterým bylo vydáno pověření, dle
podmínek zákona.
(3) Finanční vypřádání je podáváno příjemcem na SFRB, dle podmínek výzvy
a navazujících právních předpisů.
(4) Další podmínky budou stanoveny ve výzvě.
Účinnost a platnost nařízení od 1. 1. 2018

III.
Podklad k nařízení vlády o normativních nákladech na bydlení
Nařízením vlády se k 1. 1. 2020 stanoví výše
- nákladů srovnatelných s nájemným,
- částek, které se započítávají za pevná paliva,
- částek, které se započítávají za propan butan,
- částek normativních nákladů na bydlení pro prostory pro bydlení
o užívané
na
základě
nájemní,
podnájemní
nebo
a v pobytových zařízeních sociálních služeb,
o ve vlastnictví bytových družstev a vlastníků,
o užívané na základě výpůjčky, výprosy, služebnosti
a právních titulů
podle kritérií stanovených v zákoně pro účely příspěvku na bydlení.

pachtovní

a

ostatních

smlouvy

smluv

Částky jednotlivých nákladů se v nařízení vlády stanoví taxativně v následujícím členění:
Částky nákladů srovnatelných s nájemným:
Počet osob
Kč
jedna
dvě
tři
čtyři a více
Částky nákladů, které se započítávají za pevná paliva:
Počet osob
Kč
jedna
dvě
tři
čtyři a více

Částky nákladů, které se započítávají za propan butan:
Počet osob
Kč
jedna
dvě
tři
čtyři a více

Částky normativních nákladů na bydlení:
1) pro prostory pro bydlení užívané na základě nájemní, podnájemní nebo pachtovní
smlouvy a v pobytových zařízeních sociálních služeb,
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
více
než 50 000 99 10
000
Počet osob
Praha
100 000
999
49 999
do 9 999
jedna
dvě
tři
čtyři a více
2) pro prostory ve vlastnictví bytových družstev a vlastníků,
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
více
než 50 000 99 10
000
Počet osob
Praha
100 000
999
49 999
do 9 999
jedna
dvě
tři
čtyři a více
3) pro prostory pro bydlení užívané na základě, výpůjčky, výprosy, služebnosti a ostatních
smluv a právních titulů
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
více
než 50 000 99 10
000
Počet osob
Praha
100 000
999
49 999
do 9 999
jedna
dvě
tři
čtyři a více

Pro navrhované výše těchto nákladů se bude vycházet
- z údajů Českého statistického úřadu o vývoji imputovaného nájemného,
- z údajů Českého statistického úřadu o vývoji indexů spotřebitelských cen
u pevných paliv, propan butanu a dalších nákladů na bydlení uvedených v zákoně,
- z údajů Ministerstva pro místní rozvoj o vývoji nájemného,
a to od poslední úpravy těchto nákladů a z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí o
spotřebě jednotlivých služeb a energií a případného propočtu odhadu změn indexů
spotřebitelských cen k začátku období, od kterého se budou tyto náklady měnit.
Nájemné a srovnatelné náklady s nájemným budou propočítány na přiměřené plochy bytů
pro příslušný počet osob (jedna osoba 38 m2, dvě osoby 52 m2, tři osoby 68 m2, čtyři a více
osob 82 m2). Náklady na energie a služby budou počítány podle průměrných měsíčních
spotřeb pro výše uvedené přiměřené plochy bytů resp. podle počtu osob v domácnosti.

IV. Prováděcí předpis k výši sociálního nájmu
Podklad k nařízení vlády k výši sociálního nájmu
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí společně, Státní fond rozvoje
bydlení a Ministerstvo pro místní rozvoj připraví návrh Nařízení vlády, které upraví výše
minimálního a maximální nájmu pro jednotlivé obce. Nařízení vlády bude obsahovat zejména
postup stanovení výše sociálního nájmu a rozptyl výše sociálního nájmu, tedy maximum a
minimum, případně směrodatnou odchylku.
Výše sociálního nájmu bude vypočtena, zejm. při zohlednění reálně sjednaných nájmů na
nájemním trhu (zde budou využita data realitních kanceláří o reálně sjednaném nájmu,
nikoliv však o nabízeném nájmu), z údajů o sjednaném veřejném nájmu (tj. údaje od obcí,
případně jimi zřízených organizací, které poskytují obecní nájem). Do systému budou
postupně vkládána i data z rejstříku sociálního bydlení, kde budou zadávány údaje o
sjednaném sociálním nájmu, tím bude zajištěn nejen průběžný sběr dat, ale i zpětná
kontrola.
Posuzovány také budou velikosti bytů, vybavenost, lokalita, formy nájemní vztahů, počet
osob v bytě a další determinanty, které mají vliv na koncovou výši sjednaného nájmu.
Na základě schváleného nařízení vlády bude vytvořena i cenová mapa sociálního
nájemného.
Nařízení vlády se bude aktualizovat dle potřeby, případně dle rozhodnutí vlády, ale bude
stanoveno vždy k 1. lednu kalendářního roku.
V současné době nelze stanovit konkrétní výše nájmu. V případě schválení právní normy
bude tento materiál zpracován a projde řádným meziresortním připomínkovým řízením.

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU
Navrhovaný právní předpis
Zákon č…… o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení
Ustanovení (část,
§, odst., písm.,
apod.)
§ 19 a § 40

Obsah

Odpovídající předpis EU
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 492/2011
ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie
Celex č.

Oprávněnou osobou pro přiznání příspěvku 32011R0492
na bydlení je při splnění dalších podmínek
stanovených zákonem, osoba, která je
osobou, jejíž nárok vyplývá z přímo
použitelných předpisů Evropské unie nebo
osobou zaměstnanou, samostatně výdělečně
činnou, osobou ponechávající si takové
postavení a její rodinní příslušníci mající
právo na rovné zacházení podle předpisu
Evropské unie, a to pokud má bydliště na
území České republiky

Číslo předpisu EU (kód celex)
32011R0492

Ustanovení (část,
§, odst., písm.,
apod.)
Čl. 7, odst. 2

Obsah
2. Požívá stejné sociální a daňové výhody
jako tuzemští pracovníci.

Název předpisu EU
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 492/2011ze dne 5. dubna 2011 o
volném pohybu pracovníků uvnitř Unie

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU
Navrhovaný právní předpis
Zákon č…… o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení

Ustanovení (část,
§, odst., písm.,
apod.)
§ 19 a § 40

Obsah

Odpovídající předpis EU
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
Celex č.

Oprávněnou osobou pro přiznání příspěvku 32004L0038
na bydlení je při splnění dalších podmínek
stanovených zákonem, osoba, která je
osobou, jejíž nárok vyplývá z přímo
použitelných předpisů Evropské unie nebo
osobou zaměstnanou, samostatně výdělečně
činnou, osobou ponechávající si takové
postavení a její rodinní příslušníci mající
právo na rovné zacházení podle předpisu
Evropské unie, a to pokud má bydliště na
území České republiky

Ustanovení (část,
§, odst., písm.,
apod.)
Čl. 24

Obsah
Rovné zacházení
1.
S výhradou zvláštních ustanovení
výslovně uvedených ve Smlouvě a v
sekundárních právních předpisech požívají
všichni občané Unie, kteří pobývají na
základě této směrnice na území hostitelského
členského státu, v oblasti působnosti
Smlouvy stejného zacházení jako státní
příslušníci tohoto členského státu. Právo na
rovné zacházení se vztahuje i na rodinné
příslušníky, kteří nejsou státními příslušníky
žádného členského státu a mají právo pobytu
nebo trvalého pobytu.
2. Odchylně od odstavce 1 není hostitelský
členský stát povinen přiznat nárok na sociální
pomoc v prvních třech měsících pobytu nebo
případně během delšího období stanoveného
v čl. 14 odst. 4 písm. b), ani není povinen
přiznat před nabytím práva trvalého pobytu
vyživovací podporu při studiu, včetně
odborné přípravy, jíž se rozumí stipendia

§ 83

(1) Požádá-li o poskytnutí dávky občan 32004L0038
členského státu Evropské unie, který je
hlášen na území České republiky k pobytu
podle jiného právního předpisu po dobu delší
než 3 měsíce, nebo jeho rodinný příslušník,
který je hlášen na území České republiky k
pobytu podle jiného právního předpisu po
dobu delší než 3 měsíce, příslušný orgán
současně posuzuje, zda tato osoba není
neodůvodnitelnou
zátěží
systému
a
příspěvku na bydlení podle tohoto zákona
(dále jen „neodůvodnitelná zátěž systému“);
to neplatí, má-li tato osoba na území České
republiky trvalý pobyt. Skutečnost, zda není
osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, se
posuzuje též v případech osob společně
posuzovaných s osobou uvedenou ve větě
první, a to za podmínek v této větě
uvedených.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se
nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž
systému, jestliže
a) je účastna nemocenského pojištění,
b) je jako osoba samostatně výdělečně činná
účastna důchodového pojištění,
c) je osobou, které nárok na sociální výhody
vyplývá z přímo použitelného předpisu
Evropské unie,
d) před zahájením řízení o dávce byla v
České republice výdělečně činná a v období

Čl. 7

nebo půjčky na studium osobám jiným než
zaměstnaným osobám, osobám samostatně
výdělečně činným, osobám ponechávajícím
si takové postavení a jejich rodinným
příslušníkům.
1. Všichni občané Unie mají právo pobytu na
území jiného členského státu po dobu delší
než tři měsíce, pokud:
a) jsou v hostitelském členském státě
zaměstnanci nebo osobami samostatně
výdělečně činnými; nebo
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 mají komplexní zdravotní pojištění,
které je kryje v hostitelském státě; nebo
c)
…..
–
mají komplexní zdravotní pojištění,
které je kryje v hostitelském státě a
prohlášením
nebo
jiným
podobným
prostředkem podle své volby ujistí příslušný
vnitrostátní orgán, že mají dostatečné
prostředky pro sebe a své rodinné
příslušníky, aby se po dobu jejich pobytu
nestali zátěží pro systém sociální pomoci
hostitelského členského státu; nebo
d)
jsou
rodinnými
příslušníky
doprovázejícími nebo následujícími občana
Unie, který splňuje podmínky uvedené pod
písmeny a), b) nebo c).
2. Právo pobytu stanovené v odstavci 1 se
vztahuje rovněž na rodinné příslušníky
doprovázející nebo následující v hostitelském
členském státě občana Unie, kteří nejsou

10 let předcházejících dni zahájení řízení o
dávku byla nejméně po dobu 5 let a z toho
bezprostředně před zahájením řízení o dávce
nejméně po dobu 1 roku účastna
nemocenského pojištění, nebo jako osoba
samostatně výdělečně činná důchodového
pojištění a nemá ke dni zahájení řízení
nedoplatek na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
e) je osobou, která po skončení pracovního
poměru nebo dohody o pracovní činnosti,
pokud tyto pracovněprávní vztahy založily
účast na nemocenském pojištění, nebo
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato
činnost založila účast na důchodovém
pojištění, je dočasně práce neschopná v
důsledku nemoci nebo úrazu,
f) je osobou, která je vedena v evidenci
uchazečů o zaměstnání a byla bezprostředně
před vstupem do evidence uchazečů o
zaměstnání zaměstnána více než 1 rok;
podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti
podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o
zaměstnanosti,
g) je osobou, která je vedena v evidenci
uchazečů
o
zaměstnání,
pokud
jí
bezprostředně před vstupem do evidence
uchazečů o zaměstnání skončil pracovní
poměr na dobu určitou
h) je osobou, která je vedena v evidenci
uchazečů o zaměstnání, a která se stala
nezaměstnanou
během
prvních
12
kalendářních měsíců zaměstnání; podmínkou

státními příslušníky žádného členského státu,
za předpokladu, že tento občan Unie splňuje
podmínky stanovené v odst. 1písm. a), b)
nebo c).

přitom je, že nejde o osobu, která nemá
nárok na podporu v nezaměstnanosti podle §
39 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti;
taková
osoba
se
nepovažuje
za
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po
dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, nebo
i) je osobou, která po skončení pracovního
poměru nebo dohody o pracovní činnosti,
pokud tyto pracovněprávní vztahy založily
účast na nemocenském pojištění, nebo
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato
činnost založila účast na důchodovém
pojištění, zahájila odbornou přípravu;
odbornou přípravou se pro účely tohoto
zákona rozumí soustavná příprava na
budoucí povolání podle zákona o státní
sociální podpoře a rekvalifikace podle
zákona o zaměstnanosti.

Číslo předpisu EU (kód celex)
32004L0038

Název předpisu EU
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

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU
Navrhovaný právní předpis
Zákon č…… o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení
Ustanovení (část,
§, odst., písm.,
apod.)
§ 19 a § 40

Odpovídající předpis EU
Směrnice Rady 2003/109/ES, ze dne 25. listopadu 2003, o právním postavení
státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
Obsah
Celex č.
Ustanovení (část,
Obsah
§, odst., písm.,
apod.)
Oprávněnou osobou pro přiznání příspěvku 32003L0109
Čl. 21
Zacházení poskytované v druhém členském
na bydlení je při splnění dalších podmínek
státě
stanovených zákonem, osoba, která je
cizincem, který je držitelem povolení k
1. Jakmile dlouhodobě pobývající rezidenti
trvalému pobytu s přiznaným právním
obdrží povolení k pobytu v druhém členském
postavením
dlouhodobě
pobývajícího
státě podle článku 19, je jim zajištěno v
rezidenta Evropského společenství na území
tomto státě rovné zacházení v oblastech a za
jiného členského státu Evropské unie, a to
podmínek uvedených v článku 11. Článek 11
pokud má bydliště na území České
republiky,
Rovné zacházení
Čl. 11
1. Dlouhodobě pobývajícím rezidentům je
přiznáno rovné zacházení jako státním
příslušníkům členského státu v těchto
oblastech:
d) sociální zabezpečení, sociální podpora a
sociální ochrana podle vnitrostátních
právních předpisů;

Číslo předpisu EU (kód celex)
32003L0109

Název předpisu EU
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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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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl.1 písm.a)
Čl.1 písm.b)
Čl.1 písm.c)
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Tato směrnice stanoví:
a) podmínky výkonu práva volného pohybu a pobytu na území
členských států občany Unie a jejich rodinnými příslušníky;
b) právo trvalého pobytu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků na
území členských států;
c) omezení práv uvedených v písmenech a) a b) z důvodu veřejného
pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví.
Pro účely této směrnice se rozumí:
326/1999
1. "občanem Unie" osoba, která je státním příslušníkem některého
ve znění
členského státu;
217/2002
222/2003
379/2007

326/1999
ve znění
314/2015

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice

NT

§1

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný právní
PT
předpis Evropských společenství 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 republiky, včetně občana Evropské unie.
(3) Úprava vstupu, pobytu a vycestování občana Evropské unie se
vztahuje i na občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou
sjednanou s Evropským společenstvím a na občana státu, který je vázán
Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, pokud tato smlouva
nestanoví jinak.

§ 15a odst.1
písm.a)

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie se pro účely tohoto PT
zákona rozumí jeho
a) manžel,

Čl.2 odst.2
písm.a)

2. "rodinným příslušníkem":
a) manžel nebo manželka;

Čl.2 odst.2
písm.b)

b) partner, se kterým občan Unie uzavřel registrované partnerství na 326/1999
základě právních předpisů členského státu, zachází-li právní řád ve znění
hostitelského členského státu s registrovaným partnerstvím jako s 379/2007
manželstvím, v souladu s podmínkami stanovenými souvisejícími
právními předpisy hostitelského členského státu;

§ 180f

(1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem "manžel", "manželství" nebo PT
"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.

Čl.2 odst.2
písm.c)

c) potomci v přímé linii, kteří jsou mladší 21 let nebo jsou 326/1999
vyživovanými osobami, a takoví potomci manžela či manželky nebo ve znění
partnera či partnerky stanovení v písmenu b);
314/2015

§ 15a odst.1
písm. c)

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie se pro účely tohoto
zákona rozumí jeho
c) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana
Evropské unie a

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

z 270

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

PT

str. 1

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
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Lhůta pro implementaci

30.04.2006
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Gestor

Název:

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
Právní předpis EU
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

326/1999
ve znění
314/2015

§ 15a odst.1
písm.d)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely
tohoto zákona rozumí jeho
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.

326/1999
ve znění
314/2015

§ 15a odst.2

(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 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.

326/1999
ve znění
379/2007

§ 180f

(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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Název:

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,
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Právní předpis EU
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písm., atd.)

Čl.2 odst.2
písm.d)

Citace ustanovení

Gestor
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

d) předci v přímé linii, kteří jsou vyživovanými osobami, a takoví předci 326/1999
manžela či manželky nebo partnera či partnerky stanovení v písmenu b); ve znění
314/2015

§ 15a odst.1
písm.b)

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely
PT
tohoto zákona rozumí jeho
b) rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, o kterého
skutečně pečuje,

326/1999
ve znění
314/2015

§ 15a odst.1
písm.d)

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely
tohoto zákona rozumí jeho
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.

326/1999
ve znění
314/2015

§ 15a odst.2
(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 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.

326/1999
ve znění
379/2007

§ 180f

(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
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Název:

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.
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Čl.2 odst.3

3. "hostitelským členským státem" členský stát, do nějž se občan Unie 326/1999
stěhuje za účelem výkonu svého práva volného pohybu a pobytu.
ve znění
217/2002
222/2003
379/2007

§1

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný právní
PT
předpis Evropských společenství 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 republiky, včetně občana Evropské unie.
(3) Úprava vstupu, pobytu a vycestování občana Evropské unie se
vztahuje i na občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou
sjednanou s Evropským společenstvím a na občana státu, který je vázán
Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, pokud tato smlouva
nestanoví jinak.

Čl.3 odst.1

1. Tato směrnice se vztahuje na 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.

326/1999
ve znění
217/2002
222/2003
379/2007

§1

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný právní
DT
předpis Evropských společenství 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 republiky, včetně občana Evropské unie.
(3) Úprava vstupu, pobytu a vycestování občana Evropské unie se
vztahuje i na občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou
sjednanou s Evropským společenstvím a na občana státu, který je vázán
Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, pokud tato smlouva
nestanoví jinak.

326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 20 odst. 5

(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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Čl.3 odst.2
písm.a)

2. Aniž je dotčeno právo volného pohybu a pobytu dotyčných osob,
které tyto osoby již případně mají, usnadňuje hostitelský členský stát v
souladu se svými vnitrostátními předpisy vstup a pobyt těchto osob:
a) všech ostatních rodinných příslušníků bez ohledu na jejich státní
příslušnost, kteří nejsou zahrnuti v definici rodinného příslušníka ve
smyslu čl. 2 bodu 2 a kteří jsou v zemi, z níž pocházejí, osobami
vyživovanými občanem Unie s primárním právem pobytu nebo členy
jeho domácnosti nebo u kterých vážné zdravotní důvody naléhavě
vyžadují osobní péči tohoto občana Unie o ně;

7874
326/1999
ve znění
314/2015

§ 15a odst. 2 (2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též PT
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 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.

Čl.3 odst.2
písm.b)

b) partnera, se kterým má občan Unie řádně doložený trvalý vztah.
Hostitelský členský stát pečlivě posoudí osobní poměry těchto osob a
zdůvodní každé odepření vstupu či pobytu těchto osob.

326/1999
ve znění
314/2015

§ 15a odst. 2 (2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též PT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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 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.

Čl.4 odst.1

1. Aniž jsou dotčeny předpisy o cestovních dokladech použitelné pro
kontroly na státních hranicích, mají všichni občané Unie s platným
průkazem totožnosti nebo cestovním pasem a jejich rodinní příslušníci,
kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu a mají platný
cestovní pas, právo opustit území členského státu a odebrat se do jiného
členského státu.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
427/2010

§ 91

Policie občanu Evropské unie a jeho rodinnému příslušníku, který
PT
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 trvalému pobytu.

1.

Čl.4 odst.2

2. Po osobách uvedených v odstavci 1 nesmějí být požadována výjezdní
víza ani jiné rovnocenné formality.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
427/2010

§ 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 trvalému pobytu.

1.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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3. Členské státy v souladu se svými právními předpisy vydávají a
329/1999
obnovují svým státním příslušníkům průkaz totožnosti nebo cestovní pas ve znění
s uvedením jejich státní příslušnosti.
217/2002
559/2004
136/2006

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

§ 2 odst.1

(1) Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování
státních hranic České republiky (dále jen "hranice") přes hraniční
přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika
vázána, (dále jen "mezinárodní smlouva"). Cestovním dokladem občan
prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu,
státní občanství České republiky (dále jen "státní občanství") a další
údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu podle tohoto
zákona.

329/1999
ve znění
559/2004
136/2006

§ 5 odst.1, 2

(1) Druhy cestovních dokladů jsou
a) cestovní pas,
b) diplomatický pas,
c) služební pas,
d) cestovní průkaz,
e) náhradní cestovní doklad Evropské unie,
f) jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy.
(2) Cestovní doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) obsahují
strojově čitelné údaje a nosič dat pro uchovávání
a) údajů o zobrazení obličeje,
b) údajů o otiscích prstů rukou,
c) údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a
d) dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými
právními předpisy Evropských společenství.
Tyto cestovní doklady se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u
diplomatické mise České republiky nebo u konzulárního úřadu České
republiky (dále jen "zastupitelský úřad"), s výjimkou konzulárního
úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, ve lhůtě 120 dnů.
Údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů rukou jsou pro účely
tohoto zákona údaje biometrické.

329/1999
ve znění
136/2006
140/2008
318/2015

§ 11

(1) Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas obsahující strojově
čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydá s územní
platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším
15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let.
(2) Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s
biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s
dobou platnosti 6 měsíců.
(3) Dobu platnosti cestovních dokladů uvedených v odstavci 1 a 2 nelze
prodloužit.
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329/1999
ve znění
217/2002
539/2004
559/2004
136/2006
106/2007
140/2008
197/2010
159/2013
318/2015
328/1999

§ 3 odst.1

(1) Překročit vnější hranici1a) přes hraniční přechod lze jen s platným
cestovním dokladem, v provozní době a v souladu s účelem zřízení
hraničního přechodu. K překročení hranice1f) s členským státem
Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz1d).
Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad také k překročení
vnější hranice1f), pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je
cizí stát, který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v
seznamu států, do nichž lze vnější hranici1f) překročit s občanským
průkazem. Tento seznam zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí
sdělením ve Sbírce zákonů.

§1

Tento zákon upravuje vydávání občanských průkazů státním občanům
České republiky (dále jen "občan"), způsob prokazování totožnosti a
vedení agendového informačního systému evidence občanských průkazů
(dále jen „evidence občanských průkazů“).

Vyhodnocení *

Čl.4 odst.4

4. Cestovní pas je platný alespoň pro všechny členské státy a pro země,
kterými musí jeho držitel po cestě mezi členskými státy projet.
Neupravuje-li právo členského státu vydávání průkazů totožnosti, musí
doba platnosti veškerých vydávaných nebo prodlužovaných cestovních
pasů činit alespoň pět let.

329/1999
ve znění
136/2006
140/2008
318/2015

§ 11

(1) Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas obsahující strojově PT
čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydá s územní
platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším
15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let.
(2) Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s
biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s
dobou platnosti 6 měsíců.
(3) Dobu platnosti cestovních dokladů uvedených v odstavci 1 a 2 nelze
prodloužit.

Čl.5 odst.1

1. Aniž jsou dotčeny předpisy o cestovních dokladech použitelné pro
kontroly na státních hranicích, zaručují členské státy občanům Unie
vstup na své území s platným průkazem totožnosti nebo cestovním
pasem a rodinným příslušníkům, kteří nejsou státními příslušníky
žádného členského státu, vstup na své území s platným cestovním
pasem.
Po občanech Unie nesmějí být požadována výjezdní víza ani jiné
rovnocenné formality.

326/1999
ve znění
379/2007

§5

(1) Podmínky vstupu na území a provádění hraniční kontroly stanoví
přímo použitelný právní předpis Evropských společenství.
(2) Při vstupu na území je cizinec při hraniční kontrole povinen
prokázat splnění podmínek stanovených přímo použitelným předpisem
Evropských společenství 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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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 zákona,
b) přes území provážen (§ 152), nebo
c) na území předáván podle mezinárodní smlouvy 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.
326/1999
ve znění
217/2002
326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

§ 18 písm.c)

Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza,
c) je-li občanem Evropské unie,

§ 18 písm.e)

Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza,
e) je-li rodinným příslušníkem občana Evropské unie, jehož krátkodobé
vízum pozbylo platnost, pokud na území pobývá s občanem Evropské
unie a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce.

326/1999
ve znění
140/2001
217/2002
559/2004
427/2010

§ 108

(1) Za cestovní doklad se pro účely tohoto zákona považuje
a) veřejná listina, která je jako cestovní doklad uznaná Českou
republikou,
b) veřejná listina, která splňuje podmínky podle odstavce 2,
c) průkaz totožnosti občana Evropské unie,
d) cizinecký pas s územní platností do všech států světa,
e) cestovní průkaz totožnosti, nebo
f) cestovní doklad vydaný Českou republikou na základě mezinárodní
smlouvy,
g) náhradní cestovní doklad Evropské unie,
h) seznam žáků cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie,
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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.
Čl.5 odst.2

2. Po rodinných příslušnících, kteří nejsou státními příslušníky žádného
členského státu, je požadováno pouze vstupní vízum v souladu s
nařízením (ES) č. 539/2001 nebo případně s vnitrostátním právem. Pro
účely této směrnice jsou od vízové povinnosti osvobozeni rodinní
příslušníci s platnou pobytovou kartou.
Členské státy poskytnou těmto osobám všechny prostředky, aby jim
usnadnily získání nezbytných víz. Tato víza se udělují bezplatně,
zrychleným postupem v nejkratší možné lhůtě.

326/1999
ve znění
379/2007

§ 5 odst.3, 5, (3) Povinnost předložit cestovní doklad se nevztahuje na cizince, který
6
je mladší 15 let a je zapsán do cestovního dokladu jiného cizince.
(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.

326/1999

§ 18 písm. Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Citace ustanovení

ve znění
428/2005

a), b)

a) 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,
b) stanoví-li tak v souladu s přímo použitelným právním předpisem
Evropských společenství6a) mezinárodní smlouva nebo vláda svým
nařízením [§ 181 písm. b)],

326/1999
ve znění
379/2007
427/2010

§ 18 písm.
d) bod 7

Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza,
d) je-li
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

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

§ 18 písm. e) Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza,
e) je-li rodinným příslušníkem občana Evropské unie, jehož krátkodobé
vízum pozbylo platnost, pokud na území pobývá s občanem Evropské
unie a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce.

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

§ 173

326/1999
ve znění
427/2010

§ 170 odst.2, (2) Zastupitelský úřad může stanovit povinnost předem si sjednat termín
3
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.

326/1999
ve znění
427/2010

§ 20 odst. 4

Vyhodnocení *

Cizinec, jemuž byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka
občana Evropské unie, 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.

(4) Rodinný příslušník 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, je oprávněn podat žádost o udělení krátkodobého víza také na
hraničním přechodu.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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634/2004
ve znění
379/2007
314/2015

Příloha
Sazebník,
Položka
117A,
osvobození
písm.d)
§ 4 odst.2

d) Přijetí žádosti o prodloužení doby
pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů

(2) Policie potvrdí v souladu s přímo použitelným právním předpisem
Evropských společenství cizinci vstup na území vyznačením otisku
vstupního razítka do jeho cestovního dokladu.

PT

§ 5 odst.5

(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.

PT

§ 93 odst.2

(2) Občan Evropské unie 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)].

PT

3. Předloží-li rodinní příslušníci, kteří nejsou státními příslušníky
žádného členského státu, pobytovou kartu uvedenou v článku 10, nedá
hostitelský stát do jejich cestovního pasu vstupní ani výstupní razítko.

326/1999
ve znění
379/2007

Čl.5 odst.4

4. Nemá-li občan Unie nebo rodinný příslušník, který není státním
příslušníkem žádného členského státu, potřebné cestovní doklady,
případně nezbytná víza, poskytne mu dotyčný členský stát před jeho
vrácením veškeré vhodné možnosti, aby potřebné doklady v přiměřené
lhůtě získal nebo mu byly dodány, nebo aby doložil či jinak prokázal, že
se na něj vztahuje právo volného pohybu a pobytu.

326/1999
ve znění
379/2007

Čl.5 odst.5

5. Členský stát může od dotyčné osoby vyžadovat, aby v přiměřené a
326/1999
nediskriminační lhůtě ohlásila svou přítomnost na jeho území. Při
ve znění
nesplnění tohoto požadavku může dotyčná osoba podléhat přiměřeným a 222/2003
nediskriminačním sankcím.

1. Občané Unie mají právo pobytu na území jiného členského státu po
dobu až tří měsíců, aniž by podléhali jakýmkoli podmínkám či
formalitám s výjimkou povinnosti být držitelem platného průkazu
totožnosti nebo cestovního pasu.

Citace ustanovení

326/1999
ve znění
427/2010
326/1999
ve znění
427/2010

§ 156 odst. 1 (1) Cizinec se dopustí přestupku tím, že
písm. f)
f) nesplní povinnost podle § 93 odst. 1 nebo 2,

326/1999
ve znění
379/2007

§ 5 odst.5

Vyhodnocení *

Kč

1 000

§ 156 odst. 4 (4) Za přestupek lze uložit pokutu do
písm. d)
d) 3 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g), i) nebo
m).
(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.

Čl.6 odst.2

326/1999
ve znění
217/2002
2. Odstavec 1 se použije také na rodinné příslušníky, kteří nejsou
326/1999
státními příslušníky žádného členského státu a tohoto občana Unie
ve znění
doprovázejí nebo následují a kteří jsou držiteli platného cestovního pasu. 379/2007

§ 18 písm.c)

Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza,
c) je-li občanem Evropské unie,

§ 5 odst.5, 6

(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.

326/1999
ve znění
428/2005

§ 18 písm.a), Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza,
b)
a) 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,
b) stanoví-li tak v souladu s přímo použitelným právním předpisem
Evropských společenství6a) mezinárodní smlouva nebo vláda svým
nařízením [§ 181 písm. b)],

326/1999
ve znění
379/2007
427/2010

§ 18 písm.
d) bod 7.

Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza,
d) je-li
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl.7 odst.1
písm.a)

Čl.7 odst.1
písm.b)

Citace ustanovení

1. Všichni občané Unie mají právo pobytu na území jiného členského
státu po dobu delší než tři měsíce, pokud:
a) jsou v hostitelském členském státě zaměstnanými osobami nebo
osobami samostatně výdělečně činnými; nebo

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

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

§ 18 písm. e) Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza,
e) je-li rodinným příslušníkem občana Evropské unie, jehož krátkodobé
vízum pozbylo platnost, pokud na území pobývá s občanem Evropské
unie a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce.

8285

Vyhodnocení *

Poznámka

DT

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 87a odst.1

(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost potvrzení o
přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie
a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a
b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil
veřejný pořádek.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 87a odst.2

(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 činnost anebo studium,
c) fotografie,
d) doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu
zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost, a
e) doklad o zajištění ubytování na území.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 87c odst.1

(1) Občanu Evropské unie, 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.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010

§ 87d odst.1 (1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na DT
písm.a)
území zamítne, jestliže
a) žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České
republiky,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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§ 106 odst.3

(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.

§ 29

(1) Požádá-li o poskytnutí příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na
zvláštní pomůcku občan členského státu Evropské unie, který je hlášen
na území České republiky k přechodnému pobytu podle jiného právního
předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný příslušník, který
je hlášen na území České republiky k přechodnému pobytu podle jiného
právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, krajská pobočka Úřadu
práce současně posuzuje, zda se tato osoba nestala neodůvodnitelnou
zátěží systému.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou
zátěž systému, jestliže
a) je účastna nemocenského pojištění,
b) je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového
pojištění,
c) je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo
použitelného předpisu Evropských společenství,
d) před zahájením řízení o příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na
zvláštní pomůcku byla v České republice výdělečně činná a v období 10
let předcházejících dni zahájení řízení byla nejméně po dobu 5 let a z
toho bezprostředně před zahájením řízení nejméně po dobu 1 roku
účastna nemocenského pojištění, nebo jako osoba samostatně výdělečně
činná důchodového pojištění, a nemá ke dni zahájení řízení nedoplatek
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
e) je osobou, která po skončení základního pracovněprávního vztahu,
pokud tento vztah založil účast na nemocenském pojištění, nebo

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

15 z 270

MV

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

Vyhodnocení *

str.

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na
důchodovém pojištění, je dočasně práce neschopná v důsledku nemoci
nebo úrazu,
f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání
zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a)
zákona o zaměstnanosti,
g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil
základní pracovněprávní vztah uzavřený na dobu kratší 1 roku, založilyli tyto pracovněprávní vztahy účast na nemocenském pojištění;
podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v
nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti;
taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pouze
po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence,
h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a která
se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců
zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok
na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) nebo b)
zákona o zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do
evidence, nebo
i) je osobou, která po skončení základního pracovněprávního vztahu,
pokud tento vztah založil účast na nemocenském pojištění, nebo
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na
důchodovém pojištění, zahájila odbornou přípravu; odbornou přípravou
se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná příprava na budoucí
povolání podle zákona o státní sociální podpoře a rekvalifikace podle
zákona o zaměstnanosti.
(3) Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bodů tyto
skutečnosti:
a) délka pobytu podle jiného právního předpisu na území České
republiky,
b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na
území České republiky,
c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území České
republiky,
d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky podle
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování
zaměstnání a míry nezaměstnanosti.
(4) Při bodovém hodnocení krajská pobočka Úřadu práce postupuje tak,
že
a) započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky
k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu
1. od 1 do 3 let, 2 body,
2. od 3 do 6 let, 4 body,
3. od 6 do 8 let, 6 bodů,
4. 8 nebo více let, 8 bodů;
b) započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo
která se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí
povolání, po dobu
1. 12 až 24 měsíců, 4 body,
2. 25 až 36 měsíců, 8 bodů,
3. 37 až 48 měsíců, 12 bodů,
4. 49 až 60 měsíců, 16 bodů;
c) započte v případě osoby, která
1. nemá kvalifikaci, 0 bodů,
2. má střední vzdělání, 2 body,
3. má vyšší odborné vzdělání, 4 body,
4. má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů;
d) započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla
věnována zvýšená péče podle jiného právního předpisu, 4 body;
e) započte osobě, která je hlášena k pobytu podle jiného právního
předpisu v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci
předcházejícím dni podání žádosti podle údajů zveřejněných
ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup
1. přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České
republice, 0 bodů,
2. přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České
republice, 2 body,
3. byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice a nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice, 4 body,
4. byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice, 6 bodů.
(5) Za neodůvodnitelnou zátěž systému se považuje osoba, jejíž bodové
ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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systému se nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 nebo více
bodů.
(6) V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a
nedosahuje 20 bodů, krajská pobočka Úřadu práce rozhodne, zda jde o
osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému. Při tomto rozhodování
se přihlíží k vazbám této osoby na osoby blízké, které pobývají v České
republice, a dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné obtíže a
zda poskytnutím příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na zvláštní
pomůcku dotčené osobě nedojde k zatížení systému.
(7) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna posoudit, zda je osoba
neodůvodnitelnou zátěží systému, též opětovně poté, kdy došlo u
posuzované osoby ke změně jejích sociálních poměrů.
(8) Správní úřady, orgány sociálního zabezpečení, Policie České
republiky, obce, kraje a zaměstnavatelé osob uvedených v odstavci 1
jsou povinni na výzvu krajské pobočky Úřadu práce sdělit údaje
potřebné k posouzení, zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému.
Pokud krajská pobočka Úřadu práce oznámí Ministerstvu vnitra, že je
osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, je Ministerstvo vnitra povinno
informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o ukončení
přechodného pobytu této osoby podle jiného právního předpisu
Ministerstvo vnitra neprodleně sdělí na žádost krajské pobočky Úřadu
práce, zda osobě, která žádá o přiznání příspěvku na mobilitu nebo
příspěvku na zvláštní pomůcku nebo které je takový příspěvek
poskytován, byl ukončen podle jiného právního předpisu pobyt na území
České republiky.
111/2006
ve znění
379/2007
427/2010
365/2011
458/2011

§ 16

(1) Požádá-li o poskytnutí dávky občan členského státu Evropské unie,
který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního
právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný
příslušník, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle
zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, příslušný
orgán současně posuzuje, zda tato osoba není neodůvodnitelnou zátěží
systému pomoci v hmotné nouzi podle tohoto zákona (dále jen
"neodůvodnitelná zátěž systému"); to neplatí, má-li tato osoba na území
České republiky trvalý pobyt.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou
zátěž systému, jestliže
a) je účastna nemocenského pojištění,
b) je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového
pojištění,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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c) je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo
použitelného předpisu Evropských společenství,
d) před zahájením řízení o dávce byla v České republice výdělečně činná
a v období 10 let předcházejících dni zahájení řízení o dávku byla
nejméně po dobu 5 let a z toho bezprostředně před zahájením řízení o
dávce nejméně po dobu 1 roku účastna nemocenského pojištění, nebo
jako osoba samostatně výdělečně činná důchodového pojištění a nemá
ke dni zahájení řízení nedoplatek na pojistném,
e) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o
pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na
nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato
činnost založila účast na důchodovém pojištění, je dočasně práce
neschopná v důsledku nemoci nebo úrazu,
f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání
zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a)
zákona o zaměstnanosti,
g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil
pracovní poměr na dobu určitou uzavřený na dobu kratší 1 roku nebo
pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní činnosti uzavřenou
na dobu kratší 1 roku, založily-li tyto pracovněprávní vztahy účast na
nemocenském pojištění; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a)
zákona o zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do
evidence,
h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, a která
se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců
zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok
na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o
zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž
systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, nebo
i) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o
pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na
nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato
činnost založila účast na důchodovém pojištění, zahájila odbornou
přípravu; odbornou přípravou se pro účely tohoto zákona rozumí
soustavná příprava na budoucí povolání podle zákona o státní sociální
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podpoře a rekvalifikace podle zákona o zaměstnanosti.
(3) Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bodů
a) délka pobytu podle zvláštního právního předpisu na území České
republiky,
b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na
území České republiky,
c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území České
republiky, d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky
podle získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování
zaměstnání a míry nezaměstnanosti.
(4) Při bodovém hodnocení příslušný orgán postupuje tak, že
a) započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky
k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu
1. od 1 do 3 let, 2 body,
2. od 3 do 6 let, 4 body,
3. od 6 do 8 let, 6 bodů,
4. 8 nebo více let, 8 bodů,
b) započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo
která se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí
povolání po dobu
1. 12 až 24 měsíců, 4 body,
2. 25 až 36 měsíců, 8 bodů,
3. 37 až 48 měsíců, 12 bodů,
4. 49 až 60 měsíců, 16 bodů,
c) započte v případě osoby, která
1. nemá kvalifikaci, 0 bodů,
2. má střední vzdělání, 2 body,
3. má vyšší odborné vzdělání, 4 body,
4. má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů,
d) započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla
věnována zvýšená péče podle zvláštního právního předpisu, 4 body,
e) započte osobě, která je hlášena k pobytu podle zvláštního právního
předpisu v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci
předcházejícím dni podání žádosti podle údajů zveřejněných
ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup
1. přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České
republice, 0 bodů,
2. přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České
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republice, 2 body,
3. byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice a nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice, 4 body,
4. byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice, 6 bodů.
(5) Za neodůvodnitelnou zátěž systému se vždy považuje osoba, jejíž
bodové ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž
systému se vždy nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20
nebo více bodů.
(6) V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a
nedosahuje 20 bodů, příslušný orgán rozhodne, zda jde o osobu, která je
neodůvodnitelnou zátěží systému. Při tomto rozhodování se přihlíží k
vazbám této osoby na osoby blízké, které pobývají v České republice, a
dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné obtíže, a zda
poskytnutím dávek této osobě nedojde k neúměrnému zatížení systému
pomoci v hmotné nouzi.
(7) Příslušný orgán je oprávněn posoudit, zda je osoba neodůvodnitelnou
zátěží systému, též opětovně poté, kdy došlo u posuzované osoby ke
změně jejích sociálních poměrů.
(8) Správní úřady, orgány sociálního zabezpečení, Policie České
republiky, obce a zaměstnavatelé osob uvedených v odstavci 1 jsou
povinni na výzvu příslušného orgánu sdělit údaje potřebné k posouzení,
zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému. Pokud příslušný orgán
oznámí Ministerstvu vnitra, že je osoba neodůvodnitelnou zátěží
systému, je Ministerstvo vnitra povinna příslušnému orgánu sdělit
ukončení přechodného pobytu této osoby podle zvláštního právního
předpisu. Ministerstvo vnitra neprodleně sdělí na žádost příslušnému
orgánu, zda osobě, která žádá o přiznání dávky nebo které je tato dávka
poskytována, byl ukončen podle zvláštního právního předpisu pobyt na
území České republiky.
Čl.7 odst.1
písm.c)

c) - jsou zapsáni u soukromého či veřejného subjektu, akreditovaného
nebo financovaného hostitelským členským státem v souladu s jeho
právními předpisy nebo správní praxí z prvotního důvodu studia, včetně
odborné přípravy, a
- jsou účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou v hostitelském
členském státě kryta všechna rizika, a prohlášením nebo jiným
podobným prostředkem podle své volby ujistí příslušný vnitrostátní
orgán, že mají dostatečné prostředky pro sebe a své rodinné příslušníky,

8285
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326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 87a odst.1

(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost potvrzení o
přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie
a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a
b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil
veřejný pořádek.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 87a odst.2

(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 činnost anebo studium,
c) fotografie,
d) doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu
zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost, a
e) doklad o zajištění ubytování na území.

Vyhodnocení *

aby se po dobu jejich pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci
hostitelského členského státu; nebo

Čl.7 odst.1
písm.d)

d) jsou rodinnými příslušníky doprovázejícími nebo následujícími
občana Unie, který splňuje podmínky uvedené v písmenech a), b) nebo
c).

326/1999
ve znění
161/2006
314/2015

§ 87a odst.3

(3) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem PT
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), doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem
občana Evropské unie.

Čl.7 odst.2

2. Právo pobytu stanovené v odstavci 1 se vztahuje rovněž na rodinné
326/1999
příslušníky doprovázející nebo následující v hostitelském členském státě ve znění
občana Unie, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu, 427/2010
za předpokladu, že tento občan Unie splňuje podmínky stanovené v odst.
1 písm. a), b) nebo c).
7874
326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
427/2010
314/2015

§ 17 písm.c)

Cizinec může pobývat na území přechodně
DT
c) na základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu
nebo povolení k přechodnému pobytu, nebo

§ 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
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
srovnávací tabulka sm. 38 a 109502
22 z 270

str.

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je
rodinným příslušníkem občana Evropské unie.
(3) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi povolení k přechodnému
pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské
unie.
326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

7874
326/1999
ve znění
161/2006
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
314/2015

§ 87c odst.2

(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.

§ 87c odst. 3 (3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie 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.
§ 87e odst. 1 (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,
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
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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.
Čl.7 odst.3
písm.a)

3. Pro účely odst. 1 písm. a) si občan Unie, který již není zaměstnanou
osobou ani samostatně výdělečně činnou osobou, ponechává postavení
zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné v těchto
případech:
a) není dočasně schopen pracovat v důsledku nemoci nebo úrazu;

7874
326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
314/2015

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
329/2011
314/2015

§ 87a

(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost potvrzení PT
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.

§ 87d

(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
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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.
435/2004
ve znění
1/2012

§1

Tento zákon v souladu s právem Evropské unie upravuje zabezpečování
státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné
zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.

435/2004

§ 3 odst.2

435/2004

§ 10

(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.
Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může
pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu
(dále jen "zaměstnání"), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí
dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem.

111/2006
ve znění
427/2010

§ 16 odst. 2
písm. e)

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou
zátěž systému, jestliže
e) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o
pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na
nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato
činnost založila účast na důchodovém pojištění, je dočasně práce
neschopná v důsledku nemoci nebo úrazu,

329/2011

§ 29 odst. 2
písm. e)

Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž
systému, jestliže
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b) je řádně zapsán jako nedobrovolný nezaměstnaný poté, co byl 326/1999
zaměstnán více než jeden rok a je řádně zaregistrován u příslušného ve znění
úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání;
161/2006
274/2008
314/2015

§ 87a

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
329/2011
314/2015

§ 87d

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

e) je osobou, která po skončení základního pracovněprávního vztahu,
pokud tento vztah založil účast na nemocenském pojištění, nebo
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na
důchodovém pojištění, je dočasně práce neschopná v důsledku nemoci
nebo úrazu.
(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost potvrzení PT
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.
(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
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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.
435/2004
ve znění
1/2012

§1

Tento zákon v souladu s právem Evropské unie upravuje zabezpečování
státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné
zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.

435/2004

§ 3 odst.2

435/2004

§ 10

(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.
Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může
pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu
(dále jen "zaměstnání"), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí
dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem.

111/2006
ve znění
427/2010
365/2011

§ 16 odst. 2
písm. f)

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou
zátěž systému, jestliže
f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání
zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a)
zákona o zaměstnanosti,

329/2011

§ 29 odst. 2
písm. f)

Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž
systému, jestliže
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c) je řádně zapsán jako nedobrovolný nezaměstnaný po skončení
pracovní smlouvy na dobu určitou kratší jednoho roku nebo poté, co se
během prvních dvanácti měsíců stal nedobrovolně nezaměstnaným, a
zaregistrován u příslušného úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. V
tom případě si postavení pracovníka ponechává na dobu alespoň šesti
měsíců;
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326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
314/2015

§ 87a

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
329/2011
314/2015

§ 87d

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání
zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a)
zákona o zaměstnanosti,
(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost potvrzení PT
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.
(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
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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.
435/2004
ve znění
1/2012

§1

Tento zákon v souladu s právem Evropské unie upravuje zabezpečování
státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné
zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.

435/2004

§ 3 odst.2

435/2004

§ 10

(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.
Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může
pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu
(dále jen "zaměstnání"), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí
dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem.

111/2006
ve znění
427/2010
365/2011

§ 16 odst. 2
písm. g), h)

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou
zátěž systému, jestliže
g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil
pracovní poměr na dobu určitou uzavřený na dobu kratší 1 roku nebo
pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní činnosti uzavřenou
na dobu kratší 1 roku, založily-li tyto pracovněprávní vztahy účast na
nemocenském pojištění; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a)
zákona o zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za
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neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do
evidence,
h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, a která
se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců
zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok
na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o
zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž
systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, nebo

Čl.7 odst.3
písm.d)

329/2011

§ 29 odst. 2
písm. g)

329/2011

§ 29 odst. 2
písm. h)

d) zahájí odbornou přípravu. Pokud není nedobrovolně nezaměstnaný, 326/1999
může si postavení pracovníka ponechat, pouze vztahuje-li se odborná ve znění
příprava k jeho předchozímu zaměstnání.
161/2006
274/2008
314/2015

§ 87a

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou
zátěž systému, jestliže
g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil
základní pracovněprávní vztah uzavřený na dobu kratší 1 roku, založilyli tyto pracovněprávní vztahy účast na nemocenském pojištění;
podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v
nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti;
taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pouze
po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou
zátěž systému, jestliže
h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a která
se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců
zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok
na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) nebo b)
zákona o zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do
evidence.
(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost potvrzení PT
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
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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.
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
329/2011
314/2015

§ 87d

(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.

435/2004

§1

Tento zákon v souladu s právem Evropské unie upravuje zabezpečování
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státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné
zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.

435/2004

§ 3 odst.2

(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.

435/2004

§ 10

Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může
pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu
(dále jen "zaměstnání"), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí
dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem.

111/2006
ve znění
427/2010

§ 16 odst. 2
písm. i)

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou
zátěž systému, jestliže
i) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o
pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na
nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato
činnost založila účast na důchodovém pojištění, zahájila odbornou
přípravu; odbornou přípravou se pro účely tohoto zákona rozumí
soustavná příprava na budoucí povolání podle zákona o státní sociální
podpoře a rekvalifikace podle zákona o zaměstnanosti.

§ 15a

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely PT
tohoto zákona rozumí jeho
a) manžel,
b) rodič, jde-li o občana Evropské unie1b) mladšího 21 let, kterého
vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti,
c) dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana Evropské unie a
d) nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo
takový příbuzný manžela občana Evropské unie.
(2) Za nezaopatřenou osobu se podle odstavce 1 písm. d) se považuje
občanem Evropské unie nebo jeho manželem vyživovaný cizinec, který
a) se nejdéle do 26 let věku soustavně připravuje na budoucí povolání,
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo
vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopen
vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
(3) Ustanovení tohoto zákona, týkající se rodinného příslušníka občana
Evropské unie, se obdobně použijí i na cizince, který hodnověrným

4. Odchylně od odst. 1 písm. d) a odstavce 2 mají právo pobytu jako 326/1999
rodinní příslušníci občana Unie splňujícího podmínky odst. 1 písm. c) ve znění
pouze jeho manžel či manželka, registrovaný partner či partnerka ve 314/2015
smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b) a nezaopatřené děti. Na jím vyživované
předky v linii přímé a takové předky jeho manžela či manželky nebo
partnera či partnerky se použije čl. 3 odst. 2.
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PT

3.

způsobem doloží, 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
trvalý či dlouhodobý pobyt, žil s občanem Evropské unie ve společné
domácnosti,
2. je občanem Evropské unie vyživovaný, nebo
3. se o sebe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
nedokáže sám postarat bez osobní péče občana Evropské unie, anebo
b) má s občanem Evropské unie trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému
a žije s ním ve společné domácnosti.
(4) Ustanovení tohoto zákona týkající se rodinného příslušníka občana
Evropské unie se použijí i na cizince, který je rodinným příslušníkem
státního občana České republiky1a).
Čl.8 odst.1

Čl.8 odst.2

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 5, může členský stát u pobytu delšího než tři 326/1999
měsíce požadovat po občanech Unie, aby se zaregistrovali u příslušných ve znění
orgánů.
161/2006
274/2008

§ 87a odst.1

(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost potvrzení o
přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie
a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a
b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil
veřejný pořádek.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 87c odst.1

(1) Občanu Evropské unie, 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.

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 87a odst.1

(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost potvrzení o
přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie
a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a
b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil
veřejný pořádek.

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

§ 87n

(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.

326/1999

§ 98

(1) Cizinec, kterému byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka

2. Lhůta pro registraci nesmí být kratší než tři měsíce ode dne příjezdu.
Osvědčení o registraci s uvedením jména a adresy registrované osoby a
datem registrace je vystaveno okamžitě. Při nesplnění požadavku
registrace může osoba podléhat přiměřeným a nediskriminačním
sankcím.
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občana Evropské unie 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.

500/2004

§ 71

(5) 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.
(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.
(2) Vydáním rozhodnutí se rozumí
a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení
podle § 19, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní
orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost
vyznačí slovy: "Vypraveno dne:",
b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1),
c) vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25, nebo
d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává
do spisu.
(3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán
povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k
nimž se připočítává doba
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a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní
šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo
doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří
doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování
znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
(4) Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro
vydání rozhodnutí neběží.
(5) Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je
způsobil.
Čl.8 odst.3

3. K vystavení osvědčení o registraci smějí členské státy vyžadovat
pouze,
- aby občané Unie, na něž se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. a), předložili
platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas, potvrzení zaměstnavatele o
přijetí nebo osvědčení o zaměstnání nebo doklad o tom, že jsou
samostatně výdělečně činní,
- aby občané Unie, na něž se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b), předložili
platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas a prokázali, že splňují
podmínky uvedeného ustanovení,
- aby občané Unie, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. c), předložili
platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas, doklad o tom, že jsou
zapsáni u akreditovaného subjektu a že jsou účastníky všeobecného
zdravotní pojištění, a prohlášení nebo jiný podobný prostředek ve
smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c). Členské státy nesmějí požadovat, aby na
tomto prohlášení byla uváděna určitá výše prostředků.

8285

326/1999
ve znění
161/2006
314/2015

DT

§ 87a odst.
2, 3

(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), doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem
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občana Evropské unie, a jde-li o cizince podle § 15a odst. 1 písm. d),
také doklad potvrzující, že je nezaopatřenou osobou.

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

Čl.8 odst.4

4. Členské státy nesmějí stanovit pevnou částku, kterou považují za 329/2011
"dostatečné prostředky", ale musí zohledňovat osobní poměry dotyčné
osoby. Tato částka nesmí být v žádném případě vyšší než minimum, při
jehož nedosažení mají státní příslušníci hostitelského členského státu
nárok na sociální pomoc, a není-li toto kritérium stanoveno, nesmí být
vyšší než minimální důchod ze sociálního zabezpečení vyplácený
hostitelským členským státem.

§ 87c

§ 29

(1) Občanu Evropské unie, 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.
(3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie 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.

(1) Požádá-li o poskytnutí příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na
PT
zvláštní pomůcku občan členského státu Evropské unie, který je hlášen
na území České republiky k přechodnému pobytu podle jiného právního
předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný příslušník, který
je hlášen na území České republiky k přechodnému pobytu podle jiného
právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, krajská pobočka Úřadu
práce současně posuzuje, zda se tato osoba nestala neodůvodnitelnou
zátěží systému.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou
zátěž systému, jestliže
a) je účastna nemocenského pojištění,
b) je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového
pojištění,
c) je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo
použitelného předpisu Evropských společenství,
d) před zahájením řízení o příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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zvláštní pomůcku byla v České republice výdělečně činná a v období 10
let předcházejících dni zahájení řízení byla nejméně po dobu 5 let a z
toho bezprostředně před zahájením řízení nejméně po dobu 1 roku
účastna nemocenského pojištění, nebo jako osoba samostatně výdělečně
činná důchodového pojištění, a nemá ke dni zahájení řízení nedoplatek
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
e) je osobou, která po skončení základního pracovněprávního vztahu,
pokud tento vztah založil účast na nemocenském pojištění, nebo
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na
důchodovém pojištění, je dočasně práce neschopná v důsledku nemoci
nebo úrazu,
f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání
zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a)
zákona o zaměstnanosti,
g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil
základní pracovněprávní vztah uzavřený na dobu kratší 1 roku, založilyli tyto pracovněprávní vztahy účast na nemocenském pojištění;
podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v
nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti;
taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pouze
po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence,
h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a která
se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců
zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok
na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) nebo b)
zákona o zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do
evidence, nebo
i) je osobou, která po skončení základního pracovněprávního vztahu,
pokud tento vztah založil účast na nemocenském pojištění, nebo
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na
důchodovém pojištění, zahájila odbornou přípravu; odbornou přípravou
se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná příprava na budoucí
povolání podle zákona o státní sociální podpoře a rekvalifikace podle
zákona o zaměstnanosti.
(3) Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bodů tyto
skutečnosti:
a) délka pobytu podle jiného právního předpisu na území České
republiky,
b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na
území České republiky,
c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území České
republiky,
d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky podle
získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování
zaměstnání a míry nezaměstnanosti.
(4) Při bodovém hodnocení krajská pobočka Úřadu práce postupuje tak,
že
a) započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky
k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu
1. od 1 do 3 let, 2 body,
2. od 3 do 6 let, 4 body,
3. od 6 do 8 let, 6 bodů,
4. 8 nebo více let, 8 bodů;
b) započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo
která se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí
povolání, po dobu
1. 12 až 24 měsíců, 4 body,
2. 25 až 36 měsíců, 8 bodů,
3. 37 až 48 měsíců, 12 bodů,
4. 49 až 60 měsíců, 16 bodů;
c) započte v případě osoby, která
1. nemá kvalifikaci, 0 bodů,
2. má střední vzdělání, 2 body,
3. má vyšší odborné vzdělání, 4 body,
4. má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů;
d) započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla
věnována zvýšená péče podle jiného právního předpisu, 4 body;
e) započte osobě, která je hlášena k pobytu podle jiného právního
předpisu v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci
předcházejícím dni podání žádosti podle údajů zveřejněných
ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup
1. přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České
republice, 0 bodů,
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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2. přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České
republice, 2 body,
3. byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice a nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice, 4 body,
4. byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice, 6 bodů.
(5) Za neodůvodnitelnou zátěž systému se považuje osoba, jejíž bodové
ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž
systému se nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 nebo více
bodů.
(6) V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a
nedosahuje 20 bodů, krajská pobočka Úřadu práce rozhodne, zda jde o
osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému. Při tomto rozhodování
se přihlíží k vazbám této osoby na osoby blízké, které pobývají v České
republice, a dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné obtíže a
zda poskytnutím příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na zvláštní
pomůcku dotčené osobě nedojde k zatížení systému.
(7) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna posoudit, zda je osoba
neodůvodnitelnou zátěží systému, též opětovně poté, kdy došlo u
posuzované osoby ke změně jejích sociálních poměrů.
(8) Správní úřady, orgány sociálního zabezpečení, Policie České
republiky, obce, kraje a zaměstnavatelé osob uvedených v odstavci 1
jsou povinni na výzvu krajské pobočky Úřadu práce sdělit údaje
potřebné k posouzení, zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému.
Pokud krajská pobočka Úřadu práce oznámí Ministerstvu vnitra, že je
osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, je Ministerstvo vnitra povinno
informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o ukončení
přechodného pobytu této osoby podle jiného právního předpisu
Ministerstvo vnitra neprodleně sdělí na žádost krajské pobočky Úřadu
práce, zda osobě, která žádá o přiznání příspěvku na mobilitu nebo
příspěvku na zvláštní pomůcku nebo které je takový příspěvek
poskytován, byl ukončen podle jiného právního předpisu pobyt na území
České republiky.
111/2006
ve znění
379/2007
427/2010
365/2011

§ 16

(1) Požádá-li o poskytnutí dávky občan členského státu Evropské unie,
který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního
právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný
příslušník, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle
zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, příslušný
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orgán současně posuzuje, zda tato osoba není neodůvodnitelnou zátěží
systému pomoci v hmotné nouzi podle tohoto zákona (dále jen
"neodůvodnitelná zátěž systému"); to neplatí, má-li tato osoba na území
České republiky trvalý pobyt.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou
zátěž systému, jestliže
a) je účastna nemocenského pojištění,
b) je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového
pojištění,
c) je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo
použitelného předpisu Evropských společenství,
d) před zahájením řízení o dávce byla v České republice výdělečně činná
a v období 10 let předcházejících dni zahájení řízení o dávku byla
nejméně po dobu 5 let a z toho bezprostředně před zahájením řízení o
dávce nejméně po dobu 1 roku účastna nemocenského pojištění, nebo
jako osoba samostatně výdělečně činná důchodového pojištění a nemá
ke dni zahájení řízení nedoplatek na pojistném,
e) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o
pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na
nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato
činnost založila účast na důchodovém pojištění, je dočasně práce
neschopná v důsledku nemoci nebo úrazu,
f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání
zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a)
zákona o zaměstnanosti,
g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil
pracovní poměr na dobu určitou uzavřený na dobu kratší 1 roku nebo
pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní činnosti uzavřenou
na dobu kratší 1 roku, založily-li tyto pracovněprávní vztahy účast na
nemocenském pojištění; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a)
zákona o zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do
evidence,
h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, a která
se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců
zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o
zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž
systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, nebo
i) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o
pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na
nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato
činnost založila účast na důchodovém pojištění, zahájila odbornou
přípravu; odbornou přípravou se pro účely tohoto zákona rozumí
soustavná příprava na budoucí povolání podle zákona o státní sociální
podpoře a rekvalifikace podle zákona o zaměstnanosti.
(3) Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bodů
a) délka pobytu podle zvláštního právního předpisu na území České
republiky,
b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na
území České republiky,
c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území České
republiky, d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky
podle získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování
zaměstnání a míry nezaměstnanosti.
(4) Při bodovém hodnocení příslušný orgán postupuje tak, že
a) započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky
k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu
1. od 1 do 3 let, 2 body,
2. od 3 do 6 let, 4 body,
3. od 6 do 8 let, 6 bodů,
4. 8 nebo více let, 8 bodů,
b) započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo
která se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí
povolání po dobu
1. 12 až 24 měsíců, 4 body,
2. 25 až 36 měsíců, 8 bodů,
3. 37 až 48 měsíců, 12 bodů,
4. 49 až 60 měsíců, 16 bodů,
c) započte v případě osoby, která
1. nemá kvalifikaci, 0 bodů,
2. má střední vzdělání, 2 body,
3. má vyšší odborné vzdělání, 4 body,
4. má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů,
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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d) započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla
věnována zvýšená péče podle zvláštního právního předpisu, 4 body,
e) započte osobě, která je hlášena k pobytu podle zvláštního právního
předpisu v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci
předcházejícím dni podání žádosti podle údajů zveřejněných
ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup
1. přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České
republice, 0 bodů,
2. přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České
republice, 2 body,
3. byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice a nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice, 4 body,
4. byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice, 6 bodů.
(5) Za neodůvodnitelnou zátěž systému se vždy považuje osoba, jejíž
bodové ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž
systému se vždy nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20
nebo více bodů.
(6) V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a
nedosahuje 20 bodů, příslušný orgán rozhodne, zda jde o osobu, která je
neodůvodnitelnou zátěží systému. Při tomto rozhodování se přihlíží k
vazbám této osoby na osoby blízké, které pobývají v České republice, a
dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné obtíže, a zda
poskytnutím dávek této osobě nedojde k neúměrnému zatížení systému
pomoci v hmotné nouzi.
(7) Příslušný orgán je oprávněn posoudit, zda je osoba neodůvodnitelnou
zátěží systému, též opětovně poté, kdy došlo u posuzované osoby ke
změně jejích sociálních poměrů.
(8) Správní úřady, orgány sociálního zabezpečení, Policie České
republiky, obce a zaměstnavatelé osob uvedených v odstavci 1 jsou
povinni na výzvu příslušného orgánu sdělit údaje potřebné k posouzení,
zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému. Pokud příslušný orgán
oznámí Ministerstvu vnitra, že je osoba neodůvodnitelnou zátěží
systému, je Ministerstvo vnitra povinna příslušnému orgánu sdělit
ukončení přechodného pobytu této osoby podle zvláštního právního
předpisu. Ministerstvo vnitra neprodleně sdělí na žádost příslušnému
orgánu, zda osobě, která žádá o přiznání dávky nebo které je tato dávka
poskytována, byl ukončen podle zvláštního právního předpisu pobyt na
území České republiky.
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

42 z 270

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

str.

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl.8 odst.5
písm.a)

Citace ustanovení

5. K vystavení osvědčení o registraci rodinných příslušníků občanů
Unie, kteří jsou sami občany Unie, mohou členské státy vyžadovat
předložení těchto dokladů:
a) platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas;

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

326/1999
ve znění
161/2006

§ 87a odst.2
písm.a)

(2) K žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území občan
Evropské unie předloží
a) cestovní doklad,

326/1999
ve znění
161/2006

§ 87c odst.3

(3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie 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.

326/1999
ve znění
140/2001
217/2002
559/2004
427/2010

§ 108

(1) Za cestovní doklad se pro účely tohoto zákona považuje
a) veřejná listina, která je jako cestovní doklad uznaná Českou
republikou,
b) veřejná listina, která splňuje podmínky podle odstavce 2,
c) průkaz totožnosti občana Evropské unie,
d) cizinecký pas s územní platností do všech států světa,
e) cestovní průkaz totožnosti, nebo
f) cestovní doklad vydaný Českou republikou na základě mezinárodní
smlouvy,
g) náhradní cestovní doklad Evropské unie,
h) seznam žáků cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie,
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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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než je doba platnosti dlouhodobého víza; to neplatí, jde-li o udělení víza
k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území.
Čl.8 odst.5
písm.b)

b) doklad potvrzující rodinný vztah nebo registrované partnerství;

326/1999
ve znění
161/2006
314/2015

§ 87a odst.3

(3) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem PT
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.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 87c odst.3

(3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie 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.

326/1999
ve znění
314/2015

§ 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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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 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.
326/1999
ve znění
379/2007

Čl.8 odst.5
písm.c)
Čl.8 odst.5
písm.d)

c) případně osvědčení o registraci občana Unie, kterého doprovázejí
nebo následují;
d) v případech spadajících pod čl. 2 odst. 2 písm. c) a d) doklady o
splnění podmínek uvedených ustanovení;

§ 180f

(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.
Nerelevantní z hlediska transpozice

326/1999
ve znění
314/2015

§ 15a odst.1 (1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely
písm.b)
tohoto zákona rozumí jeho

NT
PT

b) rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, o kterého
skutečně pečuje,
326/1999
ve znění
314/2015

§ 15a odst.1 (1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely
písm.c)
tohoto zákona rozumí jeho
c) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana
Evropské unie a

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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326/1999
ve znění
314/2015

§ 15a odst.1 (1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely
písm.d)
tohoto zákona rozumí jeho

Vyhodnocení *

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.
326/1999
ve znění
314/2015

§ 15a odst.2
(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 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.

Čl.8 odst.5
písm.e)

326/1999
ve znění
161/2006

§ 87c odst.3

(3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie 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.

e) v případech spadajících pod čl. 3 odst. 2 písm. a) doklad vystavený
326/1999
příslušným orgánem v zemi původu nebo v zemi, z níž přijíždějí, který
ve znění
potvrzuje, že jsou dotyčným občanem Unie vyživovanými osobami nebo 314/2015

§ 15a odst.2

(2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též PT
cizinec, který prokáže, že

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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členy jeho domácnosti, nebo doklad o vážných zdravotních důvodech
naléhavě vyžadujících osobní péči tohoto občana Unie o ně;

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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 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.

Čl.8 odst.5
písm.f)

f) v případech spadajících pod čl. 3 odst. 2 písm. b) doklad o trvalém
vztahu s dotyčným občanem Unie.

326/1999
ve znění
161/2006
314/2015

§ 87a odst.3

(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.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 87c odst.3

(3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie 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.

326/1999
ve znění
314/2015

§ 15a odst.2

(2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též PT
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 péči závislý bezprostředně před
vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.

Čl.9 odst.1

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

326/1999
ve znění
161/2006
314/2015

§ 87a odst.3

(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.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 87c odst.3

(3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie 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.

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
427/2010
314/2015

§ 87b

(1) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem DT
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) a doklad potvrzující, že je
rodinným příslušníkem občana Evropské unie.
(3) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi povolení k přechodnému
pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské
unie.

7874
326/1999
ve znění

§ 87c odst.2

(2) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který na území pobývá
jako člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

2. Lhůta pro podání žádosti o pobytovou kartu nesmí být kratší než tři
měsíce ode dne příjezdu.

7874
326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
7874
326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

Čl.9 odst.3

Čl.10 odst.1

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

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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

7874
326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
§ 87b odst.1

(1) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem
DT
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.

§ 87c odst.2

(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.

§ 156 odst. 1 (1) Cizinec se dopustí přestupku tím, že
písm. e), f)
e) jako rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není
občanem Evropské unie, nesplní povinnost podle § 87b odst. 1, nebo §
87o odst. 3
f) nesplní povinnost podle § 93 odst. 1 nebo 2,

326/1999
ve znění
427/2010

§ 156 odst. 4 (4) Za přestupek lze uložit pokutu do
písm. d)
d) 3 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g), i) nebo
m).

326/1999
ve znění
161/2006

§ 87b odst.3

PT

(3) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi povolení k přechodnému DT
pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské
unie.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

161/2006
427/2010

Čl.9 odst.2

MV

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

str.

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

"Pobytová karta rodinného příslušníka občana Unie". Osvědčení o
podání žádosti o pobytovou kartu se vydává okamžitě.

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

§ 87c odst.2

(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.

§ 87o

(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.

§ 87p

(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

Vyhodnocení *

274/2008
427/2010
7874
326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

7874
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
427/2010

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
427/2010
314/2015

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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; 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.
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010

§ 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 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), 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 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.

326/1999

§ 87y

Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

ve znění
161/2006
427/2010
314/2015

500/2004

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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 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.
§ 71

(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.
(2) Vydáním rozhodnutí se rozumí
a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení
podle § 19, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní
orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost
vyznačí slovy: "Vypraveno dne:",
b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1),
c) vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25, nebo
d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává
do spisu.
(3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán
povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k
nimž se připočítává doba
a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní
šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo
doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří
doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování
znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
(4) Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro
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vydání rozhodnutí neběží.
(5) Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je
způsobil.
Čl.10 odst.2
písm.a)

2. K vydání pobytové karty vyžadují členské státy předložení těchto
dokladů:
a) platného cestovního pasu;

326/1999
ve znění
161/2006
314/2015
7874
326/1999
ve znění
161/2006
326/1999
ve znění
140/2001
217/2002
559/2004
427/2010

§ 87b odst.2

(2) K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je rodinný DT
příslušník povinen předložit náležitosti podle § 87a odst. 2, s výjimkou
náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je
rodinným příslušníkem občana Evropské unie.

§ 87c odst.3

(3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie 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.

§ 108

(1) Za cestovní doklad se pro účely tohoto zákona považuje
a) veřejná listina, která je jako cestovní doklad uznaná Českou
republikou,
b) veřejná listina, která splňuje podmínky podle odstavce 2,
c) průkaz totožnosti občana Evropské unie,
d) cizinecký pas s územní platností do všech států světa,
e) cestovní průkaz totožnosti, nebo
f) cestovní doklad vydaný Českou republikou na základě mezinárodní
smlouvy,
g) náhradní cestovní doklad Evropské unie,
h) seznam žáků cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie,
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,
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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.
Čl.10 odst.2
písm.b)

b) dokladu potvrzujícího rodinný vztah nebo registrované partnerství;

326/1999
ve znění
161/2006
314/2015
7874
326/1999
ve znění
161/2006
326/1999
ve znění
314/2015

§ 87b odst.2

(2) K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je rodinný DT
příslušník povinen předložit náležitosti podle § 87a odst. 2, s výjimkou
náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je
rodinným příslušníkem občana Evropské unie.

§ 87c odst.3

(3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie 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.

§ 15a

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) 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,
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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 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.
326/1999
ve znění
379/2007

Čl.10 odst.2
písm.c)

Čl.10 odst.2
písm.d)

§ 180f

(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.

§ 87b odst.1

(1) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem DT
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.

7874
500/2004

§ 52

Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.
Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy,
které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.

326/1999
ve znění

§ 15a odst.1
písm.c)

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely
tohoto zákona rozumí jeho

c) osvědčení o registraci, nebo neexistuje-li systém registrace, jakýkoliv 326/1999
jiný doklad o pobytu občana Unie, kterého doprovázejí nebo následují, v ve znění
hostitelském členském státě;
161/2006
274/2008

d) v případech spadajících pod čl. 2 odst. 2 písm. c) a d) doklady o
splnění podmínek uvedených ustanovení;
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314/2015
c) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana
Evropské unie a
326/1999
ve znění
314/2015

§ 15a odst.1 (1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely
písm.d)
tohoto zákona rozumí jeho
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.

326/1999
ve znění
314/2015

§ 15a odst.2

(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 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.

326/1999
ve znění
161/2006
314/2015

§ 87b odst.2

(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) a doklad potvrzující, že je
rodinným příslušníkem občana Evropské unie.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

56 z 270

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

str.

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

7874
326/1999
ve znění
161/2006
Čl.10 odst.2
písm.e)

MV

e) v případech spadajících pod čl. 3 odst. 2 písm. a) doklad vydaný 326/1999
příslušným orgánem v zemi původu nebo v zemi, z níž přijíždějí, který ve znění
potvrzuje, že jsou dotyčným občanem Unie vyživovanými osobami nebo 314/2015
členy jeho domácnosti, nebo doklad o vážných zdravotních důvodech
naléhavě vyžadujících osobní péči tohoto občana Unie o ně;

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

§ 87c odst.3

(3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie 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.

§ 15a odst.2

(2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též DT
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 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.

326/1999
ve znění
161/2006
314/2015
7874
326/1999
ve znění
161/2006
Čl.10 odst.2
písm.f)

f) v případech spadajících pod čl. 3 odst. 2 písm. b) doklad o trvalém 326/1999
vztahu s dotyčným občanem Unie.
ve znění

§ 87b odst.2

(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) a doklad potvrzující, že je
rodinným příslušníkem občana Evropské unie.

§ 87c odst.3

(3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie 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.

§ 15a odst.2

(2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též DT
cizinec, který prokáže, že

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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314/2015
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 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.
326/1999
ve znění
161/2006
314/2015
7874
326/1999
ve znění
161/2006
Čl.11 odst.1

1. Pobytová karta uvedená v čl. 10 odst. 1 má platnost po dobu pěti let
326/1999
ode dne vydání, nebo po dobu předpokládaného pobytu občana Unie, je- ve znění
li kratší než pět let.
161/2006
379/2007
427/2010

§ 87b odst.2

(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) a doklad potvrzující, že je
rodinným příslušníkem občana Evropské unie.

§ 87c odst.3

(3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie 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.

§ 87o

(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
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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.
Čl.11 odst.2

2. Platnost pobytové karty není dotčena dočasnou nepřítomností po dobu 326/1999
nepřesahující šest měsíců v roce, nepřítomností delšího trvání z důvodu ve znění
plnění povinné vojenské služby ani nepřítomností po dobu nejvýše
314/2015
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.

§ 87f

(1) Ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské DT
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, a to po dobu vzdělávání dítěte občana
Evropské unie 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
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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
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.
(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 občana
Evropské unie.
(4) Ministerstvo v rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu rodinného
příslušníka občana Evropské unie stanoví lhůtu k vycestování z území a
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.
(6) Na zánik platnosti povolení k přechodnému pobytu rodinného
příslušníka občana Evropské unie se § 76 písm. a), b) a d) použije
obdobně.
7874
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
314/2015

§ 87e

(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,
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.
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(2) K důvodu podle odstavce 1 písm. a) 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) 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.
7874
326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
303/2013

§ 174a

(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.

§ 87z

(1) Platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie,
průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie 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
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přechodnému pobytu držitele průkazu,
e) nabytím státního občanství České republiky,
f) úmrtím držitele průkazu nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení držitele průkazu za mrtvého, nebo
g) 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 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.

Čl.12 odst.1

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

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
314/2015

§ 87a

(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.
(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost potvrzení PT
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
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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.
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
329/2011
314/2015

§ 87d odst.1, (1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na
2
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.

326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 174a

(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.
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(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.
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
303/2013

§ 87aa

(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.
(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
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2. Aniž je dotčen druhý pododstavec, nevede smrt občana Unie ke ztrátě 326/1999
práva pobytu jeho rodinných příslušníků, kteří nejsou státními
ve znění
příslušníky žádného členského státu a kteří před smrtí občana Unie
314/2015
pobývali v hostitelském členském státě jako rodinní příslušníci po dobu
alespoň jednoho roku.
Právo pobytu dotyčných osob, které nezískaly právo trvalého pobytu, je
podmíněno prokázáním skutečnosti, že jsou zaměstnanými osobami
nebo osobami samostatně výdělečně činnými nebo že 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 již jsou v hostitelském
členském státě považováni za rodinné příslušníky osoby splňující tyto
požadavky. Pojem "dostatečné prostředky" je vymezen v čl. 8 odst. 4.
Takovým rodinným příslušníkům je zachováno právo pobytu na výlučně
osobním základě.

§ 87f odst.2

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

rozhodnutí není v tomto případě přípustné.
(2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana PT
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, a to po dobu vzdělávání dítěte občana
Evropské unie 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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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30.04.2006
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Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

vztahu obětí domácího násilí, nebo
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.

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.

326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 174a

(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.

326/1999
ve znění
314/2015

§ 87f odst.2

(2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana PT
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, a to po dobu vzdělávání dítěte občana
Evropské unie 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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Název:

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,
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Právní předpis EU
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písm., atd.)
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MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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
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.
326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 174a

(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.

326/1999

§ 180f

(1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem "manžel", "manželství" nebo

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

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).

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

ve znění
379/2007

Čl.13 odst.1

Gestor

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

"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.

8285

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

Vyhodnocení *

DT

§ 87a odst.1, (1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost potvrzení o
2
přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie
a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce 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 činnost anebo studium,
c) fotografie,
d) doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu
zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost, a
e) doklad o zajištění ubytování na území.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
329/2011
314/2015

§ 87d odst.1, (1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na
2
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
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 174a

(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.

326/1999
ve znění
314/2015

§ 87f odst. 1 (1) Ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské
a 2 písm. a) unie1b), který sám není občanem Evropské unie, přechodný pobyt na
až c)
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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Implementační předpisy ČR
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(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, a to po dobu vzdělávání dítěte občana
Evropské unie 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,
7874
326/1999
ve znění
314/2015

§ 87f odst. 3 (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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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 občana
Evropské unie.
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
303/2013

§ 87aa

(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.
(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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl.13 odst.2
písm.a)

Citace ustanovení

2. Aniž je dotčen druhý pododstavec, nevede rozvod nebo prohlášení
manželství za neplatné ani ukončení registrovaného partnerství podle čl.
2 odst. 2 písm. b) ke ztrátě práva pobytu rodinných příslušníků občana
Unie, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu, pokud:
a) manželství nebo registrované partnerství podle čl. 2 odst. 2 písm. b)
trvalo před zahájením řízení o rozvodu nebo o prohlášení manželství za
neplatné nebo před ukončením registrovaného partnerství alespoň tři
roky, z toho nejméně jeden rok v hostitelském členském státě; nebo

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

326/1999
ve znění
314/2015

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(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.
§ 87f odst. 2 (2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana PT
písm. c)
Evropské unie z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí,
pokud
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,

326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 174a

(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.

326/1999
ve znění

§ 180f

(1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem "manžel", "manželství" nebo
"dítě manžela", rozumí se tím i partner, partnerství, dítě jednoho z

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

b) na základě dohody mezi manželi nebo partnery podle čl. 2 odst. 2
písm. b) nebo na základě soudního rozhodnutí jsou manželovi či
manželce nebo partnerovi či partnerce, která není státním příslušníkem
žádného členského státu, svěřeny do výchovy děti občana Unie; nebo

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.

326/1999
ve znění
314/2015

§ 87f odst. 2 (2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana PT
písm. c)
Evropské unie z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí,
pokud
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,

326/1999
ve znění
427/2010

§ 174a

(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.

326/1999

§ 180f

(1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem "manžel", "manželství" nebo

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

379/2007

Čl.13 odst.2
písm.b)

MV

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

str.

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

c) je to opodstatněno obzvlášť obtížnými okolnostmi, například u osob,
které se během manželství nebo registrovaného partnerství staly obětí
domácího násilí; nebo

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

"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.

326/1999
ve znění
314/2015

§ 87f odst. 2 (2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana PT
písm. c)
Evropské unie z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí,
pokud
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,

326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 174a

(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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

ve znění
379/2007

Čl.13 odst.2
písm.c)

MV

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

str.

5.

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl.13 odst.2
písm.d)

Citace ustanovení

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

326/1999
ve znění
379/2007

§ 180f

d) na základě dohody mezi manželi nebo partnery podle čl. 2 odst. 2
326/1999
písm. b) nebo na základě soudního rozhodnutí má manžel či manželka
ve znění
nebo partner či partnerka, který/která není státním příslušníkem
314/2015
členského státu, právo na styk s nezletilým dítětem, a soud rozhodl, že
tento styk musí být uskutečňován v hostitelském členském státě a po
dobu nezbytně nutnou.
Právo pobytu dotyčných osob, které nezískaly právo trvalého pobytu, je
podmíněno prokázáním skutečnosti, že jsou zaměstnanými osobami
nebo osobami samostatně výdělečně činnými nebo že 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 jsou příslušníky rodiny osoby
splňující tyto požadavky a tato rodina byla již založená v hostitelském
členském státě. Pojem "dostatečné prostředky" je vymezen v čl. 8 odst.
4.
Takovým rodinným příslušníkům je zachováno právo pobytu na výlučně
osobním základě.
326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(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.

§ 87f odst. 2 (2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana PT
písm. c)
Evropské unie z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí,
pokud
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,
§ 174a

(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;

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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to neplatí, pokud je cizinec zajištěn.

Čl.14 odst.1

1. Občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům náleží právo pobytu
uvedené v článku 6 dokud se nestanou nepřiměřenou zátěží pro systém
sociální pomoci hostitelského členského státu.

326/1999
ve znění
379/2007

§ 180f

(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.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
329/2011
314/2015
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
329/2011
314/2015
326/1999
ve znění
379/2007
427/2010
329/2011

§ 87d odst.1 (1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na PT
písm.a)
území zamítne, jestliže
a) žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České
republiky,

§ 106 odst.3

(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.

329/2011

§ 29

(1) Požádá-li o poskytnutí příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na

§ 87d odst.2 (2) Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu
písm.a)
Evropské unie1b), jestliže
a) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České
republiky,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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zvláštní pomůcku občan členského státu Evropské unie, který je hlášen
na území České republiky k přechodnému pobytu podle jiného právního
předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný příslušník, který
je hlášen na území České republiky k přechodnému pobytu podle jiného
právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, krajská pobočka Úřadu
práce současně posuzuje, zda se tato osoba nestala neodůvodnitelnou
zátěží systému.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou
zátěž systému, jestliže
a) je účastna nemocenského pojištění,
b) je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového
pojištění,
c) je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo
použitelného předpisu Evropských společenství,
d) před zahájením řízení o příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na
zvláštní pomůcku byla v České republice výdělečně činná a v období 10
let předcházejících dni zahájení řízení byla nejméně po dobu 5 let a z
toho bezprostředně před zahájením řízení nejméně po dobu 1 roku
účastna nemocenského pojištění, nebo jako osoba samostatně výdělečně
činná důchodového pojištění, a nemá ke dni zahájení řízení nedoplatek
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
e) je osobou, která po skončení základního pracovněprávního vztahu,
pokud tento vztah založil účast na nemocenském pojištění, nebo
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na
důchodovém pojištění, je dočasně práce neschopná v důsledku nemoci
nebo úrazu,
f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání
zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a)
zákona o zaměstnanosti,
g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil
základní pracovněprávní vztah uzavřený na dobu kratší 1 roku, založilyli tyto pracovněprávní vztahy účast na nemocenském pojištění;
podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v
nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti;
taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pouze
po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence,
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a která
se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců
zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok
na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) nebo b)
zákona o zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do
evidence, nebo
i) je osobou, která po skončení základního pracovněprávního vztahu,
pokud tento vztah založil účast na nemocenském pojištění, nebo
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na
důchodovém pojištění, zahájila odbornou přípravu; odbornou přípravou
se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná příprava na budoucí
povolání podle zákona o státní sociální podpoře a rekvalifikace podle
zákona o zaměstnanosti.
(3) Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bodů tyto
skutečnosti:
a) délka pobytu podle jiného právního předpisu na území České
republiky,
b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na
území České republiky,
c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území České
republiky,
d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky podle
získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování
zaměstnání a míry nezaměstnanosti.
(4) Při bodovém hodnocení krajská pobočka Úřadu práce postupuje tak,
že
a) započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky
k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu
1. od 1 do 3 let, 2 body,
2. od 3 do 6 let, 4 body,
3. od 6 do 8 let, 6 bodů,
4. 8 nebo více let, 8 bodů;
b) započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo
která se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí
povolání, po dobu
1. 12 až 24 měsíců, 4 body,
2. 25 až 36 měsíců, 8 bodů,
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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3. 37 až 48 měsíců, 12 bodů,
4. 49 až 60 měsíců, 16 bodů;
c) započte v případě osoby, která
1. nemá kvalifikaci, 0 bodů,
2. má střední vzdělání, 2 body,
3. má vyšší odborné vzdělání, 4 body,
4. má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů;
d) započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla
věnována zvýšená péče podle jiného právního předpisu, 4 body;
e) započte osobě, která je hlášena k pobytu podle jiného právního
předpisu v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci
předcházejícím dni podání žádosti podle údajů zveřejněných
ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup
1. přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České
republice, 0 bodů,
2. přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České
republice, 2 body,
3. byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice a nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice, 4 body,
4. byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice, 6 bodů.
(5) Za neodůvodnitelnou zátěž systému se považuje osoba, jejíž bodové
ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž
systému se nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 nebo více
bodů.
(6) V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a
nedosahuje 20 bodů, krajská pobočka Úřadu práce rozhodne, zda jde o
osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému. Při tomto rozhodování
se přihlíží k vazbám této osoby na osoby blízké, které pobývají v České
republice, a dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné obtíže a
zda poskytnutím příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na zvláštní
pomůcku dotčené osobě nedojde k zatížení systému.
(7) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna posoudit, zda je osoba
neodůvodnitelnou zátěží systému, též opětovně poté, kdy došlo u
posuzované osoby ke změně jejích sociálních poměrů.
(8) Správní úřady, orgány sociálního zabezpečení, Policie České
republiky, obce, kraje a zaměstnavatelé osob uvedených v odstavci 1
jsou povinni na výzvu krajské pobočky Úřadu práce sdělit údaje
potřebné k posouzení, zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému.
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Pokud krajská pobočka Úřadu práce oznámí Ministerstvu vnitra, že je
osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, je Ministerstvo vnitra povinno
informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o ukončení
přechodného pobytu této osoby podle jiného právního předpisu
Ministerstvo vnitra neprodleně sdělí na žádost krajské pobočky Úřadu
práce, zda osobě, která žádá o přiznání příspěvku na mobilitu nebo
příspěvku na zvláštní pomůcku nebo které je takový příspěvek
poskytován, byl ukončen podle jiného právního předpisu pobyt na území
České republiky.
111/2006
ve znění
379/2007
427/2010
365/2011
458/2011

§ 16

(1) Požádá-li o poskytnutí dávky občan členského státu Evropské unie,
který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního
právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný
příslušník, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle
zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, příslušný
orgán současně posuzuje, zda tato osoba není neodůvodnitelnou zátěží
systému pomoci v hmotné nouzi podle tohoto zákona (dále jen
"neodůvodnitelná zátěž systému"); to neplatí, má-li tato osoba na území
České republiky trvalý pobyt.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou
zátěž systému, jestliže
a) je účastna nemocenského pojištění,
b) je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového
pojištění,
c) je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo
použitelného předpisu Evropských společenství,
d) před zahájením řízení o dávce byla v České republice výdělečně činná
a v období 10 let předcházejících dni zahájení řízení o dávku byla
nejméně po dobu 5 let a z toho bezprostředně před zahájením řízení o
dávce nejméně po dobu 1 roku účastna nemocenského pojištění, nebo
jako osoba samostatně výdělečně činná důchodového pojištění a nemá
ke dni zahájení řízení nedoplatek na pojistném,
e) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o
pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na
nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato
činnost založila účast na důchodovém pojištění, je dočasně práce
neschopná v důsledku nemoci nebo úrazu,
f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání
zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a)
zákona o zaměstnanosti,
g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil
pracovní poměr na dobu určitou uzavřený na dobu kratší 1 roku nebo
pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní činnosti uzavřenou
na dobu kratší 1 roku, založily-li tyto pracovněprávní vztahy účast na
nemocenském pojištění; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a)
zákona o zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do
evidence,
h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, a která
se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců
zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok
na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o
zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž
systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, nebo
i) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o
pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na
nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato
činnost založila účast na důchodovém pojištění, zahájila odbornou
přípravu; odbornou přípravou se pro účely tohoto zákona rozumí
soustavná příprava na budoucí povolání podle zákona o státní sociální
podpoře a rekvalifikace podle zákona o zaměstnanosti.
(3) Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bodů
a) délka pobytu podle zvláštního právního předpisu na území České
republiky,
b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na
území České republiky,
c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území České
republiky, d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky
podle získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování
zaměstnání a míry nezaměstnanosti.
(4) Při bodovém hodnocení příslušný orgán postupuje tak, že
a) započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky
k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu
1. od 1 do 3 let, 2 body,
2. od 3 do 6 let, 4 body,
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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3. od 6 do 8 let, 6 bodů,
4. 8 nebo více let, 8 bodů,
b) započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo
která se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí
povolání po dobu
1. 12 až 24 měsíců, 4 body,
2. 25 až 36 měsíců, 8 bodů,
3. 37 až 48 měsíců, 12 bodů,
4. 49 až 60 měsíců, 16 bodů,
c) započte v případě osoby, která
1. nemá kvalifikaci, 0 bodů,
2. má střední vzdělání, 2 body,
3. má vyšší odborné vzdělání, 4 body,
4. má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů,
d) započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla
věnována zvýšená péče podle zvláštního právního předpisu, 4 body,
e) započte osobě, která je hlášena k pobytu podle zvláštního právního
předpisu v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci
předcházejícím dni podání žádosti podle údajů zveřejněných
ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup
1. přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České
republice, 0 bodů,
2. přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České
republice, 2 body,
3. byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice a nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice, 4 body,
4. byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České
republice, 6 bodů.
(5) Za neodůvodnitelnou zátěž systému se vždy považuje osoba, jejíž
bodové ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž
systému se vždy nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20
nebo více bodů.
(6) V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a
nedosahuje 20 bodů, příslušný orgán rozhodne, zda jde o osobu, která je
neodůvodnitelnou zátěží systému. Při tomto rozhodování se přihlíží k
vazbám této osoby na osoby blízké, které pobývají v České republice, a
dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné obtíže, a zda
poskytnutím dávek této osobě nedojde k neúměrnému zatížení systému
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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pomoci v hmotné nouzi.
(7) Příslušný orgán je oprávněn posoudit, zda je osoba neodůvodnitelnou
zátěží systému, též opětovně poté, kdy došlo u posuzované osoby ke
změně jejích sociálních poměrů.
(8) Správní úřady, orgány sociálního zabezpečení, Policie České
republiky, obce a zaměstnavatelé osob uvedených v odstavci 1 jsou
povinni na výzvu příslušného orgánu sdělit údaje potřebné k posouzení,
zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému. Pokud příslušný orgán
oznámí Ministerstvu vnitra, že je osoba neodůvodnitelnou zátěží
systému, je Ministerstvo vnitra povinna příslušnému orgánu sdělit
ukončení přechodného pobytu této osoby podle zvláštního právního
předpisu. Ministerstvo vnitra neprodleně sdělí na žádost příslušnému
orgánu, zda osobě, která žádá o přiznání dávky nebo které je tato dávka
poskytována, byl ukončen podle zvláštního právního předpisu pobyt na
území České republiky.
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.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
329/2011
314/2015

§ 87d

(1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na DT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
314/2015

§ 87e

(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,
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.
(2) K důvodu podle odstavce 1 písm. a) 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) 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.

7874
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(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, a to po dobu vzdělávání dítěte
občana Evropské unie 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
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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
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.
(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 občana
Evropské unie.
(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
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

87 z 270

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

str.

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
(6) Na zánik platnosti povolení k přechodnému pobytu rodinného
příslušníka občana Evropské unie se § 76 písm. a), b) a d) použije
obdobně.
7874
326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 174a

(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.

326/1999
ve znění
379/2007

§ 180f

(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.

326/1999
ve znění

§ 87z

(1) Platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské
unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo
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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 držitele průkazu,
e) nabytím státního občanství České republiky,
f) úmrtím držitele průkazu nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení držitele průkazu za mrtvého, nebo
g) 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 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.

326/1999

§ 87p odst. 1 (1) K žádosti o prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného
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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.
§ 87aa

(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.
(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
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rozhodnutí není v tomto případě přípustné.

Čl.14 odst.3

3. Vyhoštění ze země nesmí být automatickým důsledkem využití
systému sociální pomoci hostitelského členského státu občanem Unie
nebo jeho rodinnými příslušníky.

326/1999
ve znění
217/2002
161/2006
427/2010
314/2015

§ 103
písm.d)

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto
zákona dále povinen
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; 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 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,

326/1999
ve znění
379/2007
427/2010
329/2011

§ 106 odst.3

(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.

326/1999
ve znění
161/2006
314/2015

§ 119 odst.2

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo PT
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
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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.

Čl.14 odst.4
písm.a)

Čl.14 odst.4
písm.b)

4. Odchylně od odstavců 1 a 2 a aniž je dotčena kapitola VI, nesmějí být
v žádném případě vyhoštěni občané Unie ani jejich rodinní příslušníci,
pokud
a) občané Unie jsou zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně
výdělečně činnými, nebo

b) občané Unie vstoupili na území hostitelského členského státu za
účelem hledání zaměstnání. V tom případě nesmějí být občané Unie ani
jejich rodinní příslušníci vyhoštěni, pokud mohou prokázat, že pokračují
v hledání zaměstnání a mají skutečnou naději, že budou zaměstnáni.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 119a
odst.2, 3

(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.

326/1999
ve znění
161/2006
314/2015

§ 119 odst.2

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo PT
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.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 119a
odst.2, 3

(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.

326/1999
ve znění
161/2006
314/2015

§ 119 odst.2

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo PT
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
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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.

Čl.15 odst.1

1. Na veškerá rozhodnutí o omezení volného pohybu občanů Unie a
jejich rodinných příslušníků z jiných důvodů než veřejného pořádku,
veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví se obdobně použijí postupy
stanovené v článcích 30 a 31.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 119a
odst.2, 3

(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.

500/2004

§ 68

(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení
PT
účastníků.
(2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení,
právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků
podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují
údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou
právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části
se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje
potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného
účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může
obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší
ustanovení.
(3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí,
podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při
jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak
se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich
vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
(4) Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního
stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.
(5) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v
jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který
správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se
odvolání podává.
(6) Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v
poučení uvedena.

500/2004

§ 72 odst.1

(1) Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením stejnopisu
písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením.
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Nestanoví-li zákon jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v
případě, že se účastník současně vzdá nároku na doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí. Tato skutečnost se poznamená do spisu.
500/2004

§ 81 odst.1

(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon
nestanoví jinak.

150/2002

§2

Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním
právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto
zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a
rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.

150/2002

§ 65 odst.1

(1) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku
porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu,
jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo
povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení
takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li
tento nebo zvláštní zákon jinak.

326/1999
ve znění
161/2006
314/2015

§ 119 odst.2

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo PT
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.

§ 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

Čl.15 odst.2

2. Důvodem vyhoštění z hostitelského členského státu není skončení
platnosti průkazu totožnosti nebo cestovního pasu, na jehož základě
dotyčná osoba vstoupila na území hostitelského členského státu a bylo jí
vystaveno osvědčení o registraci nebo pobytová karta.

Čl.15 odst.3

3. Hostitelský členský stát nesmí zakázat vstup do země v souvislosti s 326/1999
rozhodnutím o vyhoštění podle odstavce 1.
ve znění
217/2002
170/2007
379/2007
427/2010
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republiky, požadavku zpravodajské služby České republiky anebo
závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy.
(3) Policie označí cizince za nežádoucí osobu na základě
a) pravomocného rozhodnutí soudu o trestu vyhoštění z území, 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 společenství; to neplatí v
případě občana Evropské unie nebo občana smluvního státu.
(7) Policie cizinci jeho zařazení do evidence nežádoucích osob
nesděluje.
Čl.16 odst.1

Čl.16 odst.2

Čl.16 odst.3

1. Právo trvalého pobytu v hostitelském členském státě mají občané 326/1999
Unie, kteří tam nepřetržitě legálně pobývají po dobu pěti let. Toto právo ve znění
není vázáno na splnění podmínek stanovených v kapitole III.
161/2006
274/2008
2. Odstavec 1 se vztahuje rovněž na rodinné příslušníky, kteří nejsou 326/1999
státními příslušníky žádného členského státu a s občanem Unie v ve znění
hostitelském členském státě nepřetržitě legálně pobývají po dobu pěti 161/2006
let.
274/2008
3. Nepřetržitost pobytu není dotčena dočasnou nepřítomností po dobu 326/1999
nepřesahující celkem šest měsíců v roce, nepřítomností delšího trvání z ve znění

§ 87g odst.1 (1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost povolení k
písm.a)
trvalému pobytu
a) po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území,

PT

§ 87h odst.1 (1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na
písm.a)
jeho žádost povolení k trvalému pobytu
a) po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území,

PT

§ 87g odst.7

PT

(7) Podmínka nepřetržitého přechodného pobytu je zachována, pokud
nepřítomnost občana Evropské unie na území nepřesáhne celkem 6
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326/1999
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161/2006
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314/2015

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

4. Již nabyté právo trvalého pobytu může být ztraceno pouze z důvodu 326/1999
nepřítomnosti v hostitelském členském státě po dobu delší než dva po ve znění
sobě jdoucí roky.
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
314/2015

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
§ 87h odst.3

(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 předpisu 2), 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.

§ 87l

(1) Ministerstvo rozhodnutím zruší povolení k trvalému pobytu, jestliže PT
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
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důvodu plnění povinné vojenské služby ani souvislou nepřítomností po 161/2006
dobu nejvýše dvanácti 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.
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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.
326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

Čl.17 odst.1
písm.a)

1. Odchylně od článku 16 nabývají právo trvalého pobytu před
dosažením pěti let nepřetržitého pobytu:
a) zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, které v
době ukončení pracovní činnosti dosáhly věku stanoveného právem
tohoto členského státu pro nárok na starobní důchod, nebo pracovníci,
kteří skončí výdělečnou činnost a odejdou do předčasného důchodu,
pokud v tomto členském státě pracovali v předcházejících nejméně
dvanácti měsících a nepřetržitě tam pobývají déle než tři roky.
Nepřiznává-li právo hostitelského členského státu některým skupinám
samostatně výdělečně činných osob právo na starobní důchod, považuje
se podmínka věku za splněnou, dosáhne-li dotyčná osoba věku šedesáti
let;

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

326/1999
ve znění
161/2006

§ 174a

(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.
§ 87g odst.1 (1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost povolení k
PT
písm.b)
trvalému pobytu
b) jestliže v době skončení zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti dosáhl věku stanoveného pro vznik nároku na starobní důchod
nebo pro vznik nároku na starobní důchod před dosažením důchodového
věku 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,

§ 87g odst.4

(4) Pro účely vydání povolení k trvalému pobytu podle odstavce 1 písm.
b) nebo c) se doba výkonu zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti 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.
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b) zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, které v
hostitelském členském státě pobývají déle než dva roky a přestaly tam
pracovat z důvodu trvalé pracovní neschopnosti.
Podmínka délky pobytu se neuplatní, je-li příčinou této pracovní
neschopnosti pracovní úraz nebo nemoc z povolání, na jejímž základě
má dotyčná osoba nárok na dávku plně nebo zčásti vyplácenou
nositelem pojištění v hostitelském členském státě;

c) zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, které po
třech letech nepřetržitého zaměstnání a pobytu v hostitelském členském
státě pracují jako zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně
činné v jiném členském státě a zároveň si ponechávají své bydliště v
hostitelském členském státě, kam se zpravidla každý den nebo alespoň
jednou týdně vracejí.
Pro účely nabývání práv uvedených v písmenech a) a b) se doby
zaměstnání získané v členském státě, v němž dotyčná osoba pracuje,
považují za získané v hostitelském členském státě.
Doby nedobrovolné nezaměstnanosti řádně zaznamenané příslušným
úřadem práce, období přerušení práce z důvodů nezávislých na dotyčné
osobě a nepřítomnost v práci nebo období přerušení práce z důvodu
nemoci nebo úrazu se považují za doby zaměstnání.
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326/1999
161/2006
73/2011

§ 87g odst.6

(6) Doba, po kterou je občan Evropské unie veden v evidenci uchazečů
o zaměstnání Úřadu práce České republiky - krajské pobočky nebo
pobočky pro hlavní město Prahu, se započítává do požadované doby
zaměstnání podle odstavce 1 písm. b) nebo d), za podmínky, že byl
občanu Evropské unie ukončen pracovní poměr z důvodů na jeho vůli
nezávislých.

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
306/2008

§ 87g odst.1 (1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost povolení k
písm.c)
trvalému pobytu
c) jestliže skončil zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost
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
povolání,

326/1999
ve znění
161/2006

§ 87g odst.4

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 87g odst.1 (1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost povolení k
písm.d)
trvalému pobytu
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

326/1999
ve znění
161/2006

§ 87g odst.6

Vyhodnocení *

PT

(4) Pro účely vydání povolení k trvalému pobytu podle odstavce 1 písm.
b) nebo c) se doba výkonu zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti 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.
PT

(6) Doba, po kterou je občan Evropské unie veden v evidenci uchazečů
o zaměstnání Úřadu práce České republiky - krajské pobočky nebo
pobočky pro hlavní město Prahu, se započítává do požadované doby
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zaměstnání podle odstavce 1 písm. b) nebo d), za podmínky, že byl
občanu Evropské unie ukončen pracovní poměr z důvodů na jeho vůli
nezávislých.

2. Podmínky délky pobytu a zaměstnání stanovené v odst. 1 písm. a) a
podmínka délky pobytu stanovená v odst. 1 písm. b) se nepoužijí, je-li
manžel či manželka nebo partner či partnerka podle čl. 2 odst. 2 písm. b)
zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné státním
příslušníkem hostitelského členského státu nebo ztratil tuto příslušnost v
důsledku sňatku s touto zaměstnanou osobou nebo osobou samostatně
výdělečně činnou.
3. Rodinní příslušníci zaměstnané osoby nebo osoby samostatně
výdělečně činné, kteří s ní pobývají na území hostitelského členského
státu, mají právo trvalého pobytu v tomto členském státu bez ohledu na
státní příslušnost, pokud tato zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně
výdělečně činná sama nabyla práva trvalého pobytu v tomto členském
státě na základě odstavce 1.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 87g odst.5

326/1999
ve znění
379/2007
274/2008

§ 87h odst.1 (1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na
písm.b)
jeho žádost povolení k trvalému pobytu
b) po 2 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území, pokud
je nejméně 1 rok rodinným příslušníkem státního občana České
republiky, který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo
rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie,
kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území,

PT

4. Pokud však zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně
činná zemře v období, kdy ještě pracuje, avšak dosud nezískala v
hostitelském členském státě trvalý pobyt na základě odstavce 1, nabývají
její rodinní příslušníci, kteří s ní pobývají na území hostitelského
členského státu, právo trvalého pobytu za podmínky, že:
a) tato zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná v
okamžiku smrti nepřetržitě pobývala na území tohoto členského státu po
dobu dvou let; nebo
b) příčinou smrti byl pracovní úraz nebo nemoc z povolání; nebo

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 87h odst.1 (1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na
písm.d) bod jeho žádost povolení k trvalému pobytu
1.
d) jestliže je pozůstalou osobou po občanu jiného členského státu
Evropské unie, 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,

PT

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 87h odst.1 (1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na PT
písm.d) bod jeho žádost povolení k trvalému pobytu
2.
d) jestliže je pozůstalou osobou po občanu jiného členského státu
Evropské unie, který na území pobýval za účelem výkonu zaměstnání,
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a
2. k úmrtí občana jiného členského státu Evropské unie došlo v důsledku
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, nebo

c) pozůstalý manžel nebo manželka ztratila státní příslušnost tohoto 326/1999
členského státu v důsledku sňatku s touto zaměstnanou osobou nebo ve znění
osobou samostatně výdělečně činnou.
161/2006
274/2008

(5) Podmínka doby pobytu na území a podmínka doby trvání PT
zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti stanovená v
odstavci 1 písm. b) nebo c) neplatí, jde-li o občana Evropské unie, který
je manželem státního občana České republiky nebo jehož manžel pozbyl
státní občanství České republiky v důsledku sňatku s ním nebo nabytím
jeho státního občanství.

§ 87h odst.1 (1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na
písm.d) bod jeho žádost povolení k trvalému pobytu
3.
d) jestliže je pozůstalou osobou po občanu jiného členského státu
Evropské unie, který na území pobýval za účelem výkonu zaměstnání,
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

99 z 270

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

73/2011

Čl.17 odst.2

MV

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

PT

str.

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

3. pozbyl státní občanství České republiky v důsledku sňatku s tímto
občanem jiného členského státu Evropské unie nebo nabytím jeho
státního občanství.
Čl.18

Nabytí práva trvalého pobytu některými rodinnými příslušníky, kteří
nejsou státními příslušníky žádného členského státu
Aniž je dotčen článek 17, nabývají rodinní příslušníci občana Unie, na
nějž se vztahuje čl. 12 odst. 2 a čl. 13 odst. 2, kteří splňují podmínky
uvedeného ustanovení, právo trvalého pobytu poté, co v hostitelském
členském státě nepřetržitě legálně pobývají po dobu pěti let.

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 87h odst.1 (1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na
písm.a)
jeho žádost povolení k trvalému pobytu
a) po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území,

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010
314/2015

§ 87h odst.3

(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 předpisu 2), 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.

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

§ 87i

(1) K žádosti o povolení k trvalému pobytu občan Evropské unie 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 unie nebo jeho rodinnému
příslušníku udělen souhlas s ubytováním. 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.
Úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná osoba podle věty
první souhlas před pověřeným zaměstnancem ministerstva. Pokud je
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100 z 270

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

PT

str.

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

písemné potvrzení o souhlasu podle věty první podáváno elektronicky,
musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem; to neplatí, jeli potvrzení dodáno prostřednictvím datové schránky.
Čl.19 odst.1

1. Na požádání vydá členský stát po ověření délky jejich pobytu 326/1999
občanům Unie způsobilým k trvalému pobytu doklad osvědčující jejich ve znění
trvalý pobyt.
161/2006
427/2010

§ 87i

(1) K žádosti o povolení k trvalému pobytu občan Evropské unie nebo
PT
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 unie nebo jeho rodinnému
příslušníku udělen souhlas s ubytováním. 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.
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 uznávaným elektronickým podpisem; to neplatí, jeli potvrzení dodáno prostřednictvím datové schránky.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 87j odst.1

(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). Spolu s
průkazem podle věty první se občanu Evropské unie nebo jeho
rodinnému příslušníkovi vydá i potvrzení o povoleném pobytu na území.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007

§ 87r

(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
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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.
326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 87s

(1) Občan Evropské unie 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).

Čl.19 odst.2

2. Doklad osvědčující trvalý pobyt se vydává v nejkratší možné lhůtě.

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

§ 169 odst.1 (1) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, rozhodnutí se vydá:
písm.e)
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,

Čl.20 odst.1

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.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007

§ 87t

(1) Průkaz o povolení k trvalému pobytu je veřejnou listinou;
PT
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.

326/1999
ve znění

§ 87r odst.3

(3) Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie se
vydává s dobou platnosti 10 let. Platnost průkazu lze prodloužit o 10 let,
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161/2006
379/2007
326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010
Čl.20 odst.2

2. Žádost o kartu trvalého pobytu se podává před skončením platnosti 326/1999
pobytové karty. Při nesplnění povinnosti požádat o kartu trvalého pobytu ve znění
může dotyčná osoba podléhat přiměřeným a nediskriminačním sankcím. 161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
314/2015

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

a to i opakovaně.
§ 87s

(1) Občan Evropské unie 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).

§ 169 odst.1 (1) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, rozhodnutí se vydá:
písm.e)
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,
§ 87h

(1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na PT
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
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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
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 předpisu 2), 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.
326/1999
ve znění
161/2006

§ 87j odst.1

(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) . Spolu s
průkazem podle věty první se občanu Evropské unie nebo jeho
rodinnému příslušníkovi vydá i potvrzení o povoleném pobytu na území.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
427/2010

§ 87o odst.3

(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.
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326/1999
ve znění
161/2006
427/2010
314/2015

§ 87p odst.1

(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.

326/1999
ve znění
217/2002
161/2006
427/2010
314/2015

§ 103
písm.d)

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto
zákona dále povinen
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; 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 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,

§ 87l

(1) Ministerstvo rozhodnutím zruší povolení k trvalému pobytu, jestliže PT
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

3. Platnost karty trvalého pobytu není dotčena přerušením pobytu 326/1999
kratším než dva po sobě jdoucí roky.
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
314/2015
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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.
326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

Čl.21

§ 174a

(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.

Pro účely této směrnice může být nepřetržitost pobytu doložena 326/1999
jakýmikoliv důkazními prostředky, které se používají v hostitelském ve znění
členském státě. Nepřetržitost pobytu se přerušuje řádně vykonaným 161/2006
rozhodnutím o vyhoštění dotyčné osoby.

§ 87g odst.7

(7) Podmínka nepřetržitého přechodného pobytu je zachována, pokud
nepřítomnost občana Evropské unie 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.

326/1999

§ 87h odst.3

(3) Na nepřetržitost přechodného pobytu rodinného příslušníka občana
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Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Právo pobytu a právo trvalého pobytu se vztahuje na celé území
hostitelského členského státu. Členské státy mohou právo pobytu a
právo trvalého pobytu územně omezit pouze tehdy, vztahují-li se stejná
omezení i na jejich vlastní státní příslušníky.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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 předpisu 2), 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.

326/1999
ve znění
427/2010

§ 118 odst.1

(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.

500/2004

§ 51

(1) K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou
vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v
rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou
výpověď a znalecký posudek.
(2) O provádění důkazů mimo ústní jednání musí být účastníci včas
vyrozuměni, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Tuto povinnost nemá
správní orgán vůči účastníkovi, který se vzdal práva účasti při
dokazování.
(3) Je-li v souladu s požadavky § 3 zjištěna skutečnost, která
znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování
a žádost zamítne.

500/2004

§ 52

Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.
Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy,
které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.

40/2009
ve znění
181/2011

§ 75

(1) Soud může uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až deset let za
PT
úmyslný trestný čin, vyžaduje-li to se zřetelem na dosavadní způsob
života pachatele a místo spáchání činu ochrana veřejného pořádku,
rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku; trest zákazu pobytu se nesmí
vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt.
(2) Trest zákazu pobytu může být uložen jako samostatný trest za trestný
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čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní
hranice trestní sazby nepřevyšuje tři léta, jestliže vzhledem k povaze a
závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele
uložení jiného trestu není třeba.
(3) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu přiměřená
omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k
tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil
nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem
způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným
činem.
(4) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v
zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů
uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření
uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
podmínek stanovených pro mladistvé.
(5) Do doby výkonu trestu zákazu pobytu se doba výkonu trestu odnětí
svobody nezapočítává; rozhodnutí podle odstavců 3 a 4 činí soud až po
výkonu trestu odnětí svobody nebo po podmíněném propuštění.
(6) Trest zákazu pobytu spočívá v tom, že se odsouzený nesmí po dobu
výkonu tohoto trestu zdržovat na určitém místě nebo v určitém obvodu;
k přechodnému pobytu na takovém místě nebo v takovém obvodu v
nutné osobní záležitosti je třeba povolení.

Čl.23

Bez ohledu na státní příslušnost mají rodinní příslušníci občana Unie,
kteří mají právo pobytu nebo právo trvalého pobytu v členském státě,
právo přijmout zaměstnání nebo být samostatně výdělečně činnými v
tomto členském státě.

326/1999
ve znění
379/2007

§ 1 odst.1

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný právní
předpis Evropských společenství 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.

435/2004

§ 3 odst.2

(2) Státní příslušník jiného členského státu Evropské unie (dále jen PT
"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.

435/2004

§ 10

Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může
pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu
(dále jen "zaměstnání"), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí
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dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem.

Čl.24 odst.1

1. S výhradou zvláštních ustanovení výslovně uvedených ve Smlouvě a
v sekundárních právních předpisech požívají všichni občané Unie, kteří
pobývají na základě této směrnice na území hostitelského členského
státu, v oblasti působnosti Smlouvy stejného zacházení jako státní
příslušníci tohoto členského státu. Právo na rovné zacházení se vztahuje
i na rodinné příslušníky, kteří nejsou státními příslušníky žádného
členského státu a mají právo pobytu nebo trvalého pobytu.

455/1991

§ 5 odst.1

(1) Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li
podmínky stanovené tímto zákonem (dále jen "podnikatel"); státní
povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v
případech vymezených tímto zákonem.

455/1991
ve znění
286/1995
155/2010

§ 5 odst.2

(2) Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo
právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky (dále jen
„zahraniční osoba“), může na území České republiky provozovat živnost
za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z
tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pro účely tohoto
zákona se za českou osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo
právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na
území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt
na jejím území.

111/2006
ve znění
165/2006
379/2007
365/2011

§5

(1) Na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení má nárok při
PT
splnění tímto zákonem stanovených podmínek
a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu
podle zvláštního právního předpisu nebo která má na území České
republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu , a to pokud
má bydliště na území České republiky,
b) osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zvláštního
právního předpisu, a to pokud má bydliště na území České republiky,
c) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato
práva zaručuje mezinárodní smlouva, a to pokud má bydliště na území
České republiky,
d) občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České
republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než
3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo
použitelného předpisu Evropských společenství, a to pokud má bydliště
na území České republiky,
e) rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je
hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního
předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální
výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, a to
pokud má bydliště na území České republiky,
f) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným
právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského
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společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a jeho
rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému
pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, a
to pokud mají bydliště na území České republiky.
(2) Na mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 má
nárok při splnění dále stanovených podmínek
a) osoba uvedená v odstavci 1,
b) osoba pobývající na území České republiky na základě zvláštního
právního předpisu, a to pokud má bydliště na území České republiky.
(3) Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 4 a 5
lze poskytnout osobě uvedené v odstavci 1 nebo 2. V případech
poskytování mimořádné okamžité pomoci podle § 2 odst. 5 písm. a) se
podmínka bydliště na území České republiky nezjišťuje.
(4) Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 lze
poskytnout i osobě, která není uvedena v odstavcích 1 a 2.
(5) Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout osobě uvedené v § 2
odst. 6, pokud je uvedena v odstavcích 1 a 2.
(6) Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde
dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s
rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně
připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné
důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí
této osoby s Českou republikou.
329/2011

§3

Nárok na příspěvek na mobilitu a na příspěvek na zvláštní pomůcku a na
průkaz osoby se zdravotním postižením má při splnění podmínek
stanovených v tomto zákoně
a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu
podle jiného právního předpisu nebo která má na území České republiky
trvalý pobyt podle jiného právního předpisu,
b) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo
doplňkové ochrany podle jiného právního předpisu,
c) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento
nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,
d) občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České
republiky k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3
měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného
předpisu Evropské unie,
e) rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je
hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního
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předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální
výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie,
f) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným
právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském
společenství na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je
hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu podle jiného
právního předpisu,
a to, pokud má bydliště na území České republiky; co se rozumí
bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi.
435/2004

§ 3 odst.2

(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.

455/1991

§ 5 odst.1

(1) Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li
podmínky stanovené tímto zákonem (dále jen "podnikatel"); státní
povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v
případech vymezených tímto zákonem.

455/1991
ve znění
286/1995
155/2010

§ 5 odst.2

(2) Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo
právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky (dále jen
„zahraniční osoba“), může na území České republiky provozovat živnost
za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z
tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pro účely tohoto
zákona se za českou osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo
právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na
území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt
na jejím území.

89/2012

§ 3024

(1) Za zahraniční osobu se považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo
právnická osoba se sídlem mimo území České republiky.
(2) Způsobilost nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, kterou má
jiná než fyzická zahraniční osoba podle právního řádu, podle něhož byla
založena, jí náleží rovněž v oblasti českého právního řádu. Právním
řádem, podle něhož byla tato osoba založena, se řídí i její vnitřní právní
poměry a ručení jejích členů nebo společníků za její dluhy.

90/2012

§ 7 odst. 4

(4) Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně ve vztahu k závodu zahraniční

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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kapitálové společnosti nebo zahraničního družstva nebo k jeho pobočce.
Údaj o zápisu zahraniční osoby do evidence podnikatelů ve státě, jehož
právem se zahraniční osoba řídí, se nevyžaduje, ledaže toto právo zápis
do takové evidence ukládá nebo umožňuje.

Čl.24 odst.2

2. Odchylně od odstavce 1 není hostitelský členský stát povinen přiznat
nárok na sociální pomoc v prvních třech měsících pobytu nebo případně
během delšího období stanoveného v čl. 14 odst. 4 písm. b), ani není
povinen přiznat před nabytím práva trvalého pobytu vyživovací podporu
při studiu, včetně odborné přípravy, jíž se rozumí stipendia nebo půjčky
na studium osobám jiným než zaměstnaným osobám, osobám
samostatně výdělečně činným, osobám ponechávajícím si takové
postavení a jejich rodinným příslušníkům.

90/2012

§9

(1) Není-li návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podán do
6 měsíců ode dne jejího založení, platí, že nastávají tytéž účinky jako při
odstoupení od smlouvy.

111/2006
ve znění
165/2006
379/2007
365/2011

§5

(1) Na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení má nárok při
PT
splnění tímto zákonem stanovených podmínek
a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu
podle zvláštního právního předpisu nebo která má na území České
republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu , a to pokud
má bydliště na území České republiky,
b) osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zvláštního
právního předpisu, a to pokud má bydliště na území České republiky,
c) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato
práva zaručuje mezinárodní smlouva, a to pokud má bydliště na území
České republiky,
d) občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České
republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než
3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo
použitelného předpisu Evropských společenství, a to pokud má bydliště
na území České republiky,
e) rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je
hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního
předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální
výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, a to
pokud má bydliště na území České republiky,
f) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným
právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského
společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a jeho
rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému
pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, a
to pokud mají bydliště na území České republiky.
(2) Na mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 má
nárok při splnění dále stanovených podmínek
a) osoba uvedená v odstavci 1,
b) osoba pobývající na území České republiky na základě zvláštního
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právního předpisu, a to pokud má bydliště na území České republiky.
(3) Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 4 a 5
lze poskytnout osobě uvedené v odstavci 1 nebo 2. V případech
poskytování mimořádné okamžité pomoci podle § 2 odst. 5 písm. a) se
podmínka bydliště na území České republiky nezjišťuje.
(4) Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 lze
poskytnout i osobě, která není uvedena v odstavcích 1 a 2.
(5) Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout osobě uvedené v § 2
odst. 6, pokud je uvedena v odstavcích 1 a 2.
(6) Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde
dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s
rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně
připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné
důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí
této osoby s Českou republikou.
329/2011

§3

Nárok na příspěvek na mobilitu a na příspěvek na zvláštní pomůcku a na
průkaz osoby se zdravotním postižením má při splnění podmínek
stanovených v tomto zákoně
a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu
podle jiného právního předpisu nebo která má na území České republiky
trvalý pobyt podle jiného právního předpisu,
b) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo
doplňkové ochrany podle jiného právního předpisu,
c) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento
nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,
d) občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České
republiky k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3
měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného
předpisu Evropské unie,
e) rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je
hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního
předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální
výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie,
f) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným
právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském
společenství na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je
hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu podle jiného
právního předpisu,
a to, pokud má bydliště na území České republiky; co se rozumí
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11.

bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi.
Čl.25 odst.1

1. Držení osvědčení o registraci podle článku 8, dokladu osvědčujícího
trvalý pobyt, osvědčení o podání žádosti o pobytovou kartu rodinného
příslušníka, pobytové karty nebo karty trvalého pobytu nesmí být za
žádných okolností podmínkou výkonu práva nebo splnění správních
formalit, může-li být existence práv prokázána jinými doklady.

Čl.25 odst.2

2. Všechny doklady uvedené v odstavci 1 jsou vydávány bezplatně nebo
za poplatek nepřesahující poplatek vybíraný za vydání obdobných
dokladů od státních příslušníků.

8461
326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
634/2004
ve znění
161/2006
379/2007
227/2009
427/2010
314/2015

§ 87a odst.1

(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost potvrzení o
přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie
a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a
b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil
veřejný pořádek.

PT

Příloha
Sazebník,
Položka 116

Položka 116
a) Povolení k pobytu cizinci

PT

b) Povolení k pobytu cizinci
mladšímu 15 let

Kč
Kč

c) Povolení k pobytu za účelem
strpění pobytu na území

1 000
Kč

d) Prodloužení doby platnosti
průkazu o povolení k pobytu
e) Prodloužení doby platnosti
průkazu o povolení k pobytu
cizinci mladšímu 15 let

2 500

500
Kč

Kč

f) Prodloužení doby platnosti
průkazu o povolení k pobytu
za účelem trvalého pobytu nebo
průkazu povolení k pobytu azylanta
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

2 500

1 000

Kč

Kč

h) Změna v průkazu o povolení k pobytu
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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

m) Vydání průkazu o povolení k pobytu
Osvobození

1 000
Kč

500

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
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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 1 000 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
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.
____________________

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.

326/1999
ve znění
217/2002
161/2006
427/2010
314/2015

§ 103
písm.d)

66a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto PT
zákona dále povinen
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; 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 anebo průkazu o povolení k trvalému
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pobytu, nemá-li tento doklad nebo průkaz, může totožnost prokázat
jiným dokladem, současně však musí prokázat, že je rodinným
příslušníkem občana Evropské unie,
326/1999
ve znění
427/2010
375/2011
314/2015

§ 156

(1) Cizinec se dopustí přestupku tím, že
a) vstoupí na území v rozporu s § 3 odst. 1,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 se vyhne hraniční kontrole prováděné na území
nebo bez odkladu nepřekročí státní hranici po ukončení hraniční
kontroly prováděné mimo území,
c) v rozporu s § 9 odst. 5 nebo § 180h odst. 2 nevycestuje zpět do
zahraničí,
d) nesplní povinnost podle § 117d odst. 2,
e) jako rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není
občanem Evropské unie, nesplní povinnost podle § 87b odst. 1 nebo §
87o odst. 3,
f) nesplní povinnost podle § 93 odst. 1 nebo 2,
g) jako zákonný zástupce cizince narozeného na území nesplní
povinnost podle § 88 odst. 2 nebo 3,
h) nesplní povinnost podle § 103 písm. h), j), m), n) nebo u),
i) 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,
j) při pobytové nebo hraniční kontrole při vycestování se prokáže
cestovním dokladem, jenž je neplatný z důvodu podle § 116 písm. a), b),
c) nebo d),
k) 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,
l) úmyslně zničí nebo poškodí doklad vydaný podle tohoto zákona,
m) při hraniční nebo pobytové kontrole se prokáže předmětem listinné
povahy jako cestovním dokladem, ač se o takový doklad nejedná,
n) provede nebo si nechá provést neoprávněně změny v dokladech
opravňujících ke vstupu na území nebo v dokladech vydaných podle
tohoto zákona,
o) předloží cestovní doklad vydaný jinému cizinci nebo cestovní doklad
vydaný podle zvláštního právního předpisu21) jako doklad vlastní,
p) předloží pozměněné doklady nebo doklady vystavené jiné osobě
požadované podle tohoto zákona, nebo
r) nesplní povinnost podle § 74 odst. 3 nebo § 117d odst. 6.
(2) Fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí přestupku tím, že
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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
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.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), k), n), o)
nebo r),
c) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), j), l), anebo p)
nebo podle odstavce 3,
d) 3 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g), i) nebo
m).
(5) V blokovém řízení lze uložit pokutu do 3 000 Kč.
Čl.27 odst.1

1. S výhradou této kapitoly smějí členské státy omezit svobodu pohybu a 2/1993
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.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008

čl. 14

(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
(2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské
Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit.
(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to
nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu
zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích
též z důvodu ochrany přírody.
(4) Každý občan má právo na svobodný vstup na území České a
Slovenské Federativní Republiky. Občan nemůže být nucen k opuštění
své vlasti.
(5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem.

§ 87d

(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,
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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.
§ 87e

(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,
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k
přechodnému pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel
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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.
(2) K důvodu podle odstavce 1 písm. a) 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) 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.
7874
326/1999
ve znění
314/2015

§ 87f

(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, a to po dobu vzdělávání dítěte občana
Evropské unie v základní, střední a vyšší odborné škole nebo
konzervatoři nebo studia tohoto dítěte na vysoké škole,
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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
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.
(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
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

122 z 270

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

str.

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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 občana
Evropské unie.
(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.
(6) Na zánik platnosti povolení k přechodnému pobytu rodinného
příslušníka občana Evropské unie se § 76 písm. a), b) a d) použije
obdobně.
7874
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008

§ 87k

(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
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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.
(2) K důvodu podle odstavce 1 písm. d) 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

(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
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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.
326/1999
ve znění
161/2006
314/2015

§ 119 odst.2

(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.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 119a
odst.2, 3

(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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 174a

(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.

326/1999
ve znění
427/2010

§ 120 odst.2

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie 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.

40/2009
ve znění
181/2011

§ 75

(1) Soud může uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až deset let za
úmyslný trestný čin, vyžaduje-li to se zřetelem na dosavadní způsob
života pachatele a místo spáchání činu ochrana veřejného pořádku,
rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku; trest zákazu pobytu se nesmí
vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt.
(2) Trest zákazu pobytu může být uložen jako samostatný trest za trestný
čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní
hranice trestní sazby nepřevyšuje tři léta, jestliže vzhledem k povaze a
závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele
uložení jiného trestu není třeba.
(3) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu přiměřená
omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k
tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil
nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným
činem.
(4) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v
zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů
uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření
uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
podmínek stanovených pro mladistvé.
(5) Do doby výkonu trestu zákazu pobytu se doba výkonu trestu odnětí
svobody nezapočítává; rozhodnutí podle odstavců 3 a 4 činí soud až po
výkonu trestu odnětí svobody nebo po podmíněném propuštění.
(6) Trest zákazu pobytu spočívá v tom, že se odsouzený nesmí po dobu
výkonu tohoto trestu zdržovat na určitém místě nebo v určitém obvodu;
k přechodnému pobytu na takovém místě nebo v takovém obvodu v
nutné osobní záležitosti je třeba povolení.
40/2009

§ 80

(1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky,
trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo
i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo
jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného
činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
(2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu,
možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení
bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit
trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu
neurčitou.
(3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže
a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele,
b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného
právního předpisu,
c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde
pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu
se zájmem na spojování rodin,
d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být
vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo
náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele
mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu,
e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

127 z 270

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

str.

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen
trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení
bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku,
f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech
nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody
ohrožení bezpečnosti státu, nebo
g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by
vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu.
Čl.27 odst.2

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.

326/1999
ve znění
161/2006
314/2015

§ 119 odst.2

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo PT
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.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 119a
odst.2, 3

(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.

326/1999
ve znění
140/2001
217/2002
427/2010

§ 120 odst.
2, 3, 4

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie 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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.
40/2009
ve znění
181/2011

§ 75

(1) Soud může uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až deset let za
úmyslný trestný čin, vyžaduje-li to se zřetelem na dosavadní způsob
života pachatele a místo spáchání činu ochrana veřejného pořádku,
rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku; trest zákazu pobytu se nesmí
vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt.
(2) Trest zákazu pobytu může být uložen jako samostatný trest za trestný
čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní
hranice trestní sazby nepřevyšuje tři léta, jestliže vzhledem k povaze a
závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele
uložení jiného trestu není třeba.
(3) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu přiměřená
omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k
tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil
nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem
způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným
činem.
(4) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v
zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů
uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření
uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
podmínek stanovených pro mladistvé.
(5) Do doby výkonu trestu zákazu pobytu se doba výkonu trestu odnětí
svobody nezapočítává; rozhodnutí podle odstavců 3 a 4 činí soud až po
výkonu trestu odnětí svobody nebo po podmíněném propuštění.
(6) Trest zákazu pobytu spočívá v tom, že se odsouzený nesmí po dobu
výkonu tohoto trestu zdržovat na určitém místě nebo v určitém obvodu;
k přechodnému pobytu na takovém místě nebo v takovém obvodu v
nutné osobní záležitosti je třeba povolení.

40/2009

§ 80

(1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky,
trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo
i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo
jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění
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uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného
činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
(2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu,
možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení
bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit
trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu
neurčitou.
(3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže
a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele,
b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného
právního předpisu,
c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde
pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu
se zájmem na spojování rodin,
d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být
vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo
náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele
mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu,
e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem
bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen
trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení
bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku,
f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech
nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody
ohrožení bezpečnosti státu, nebo
g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by
vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu.
Čl.27 odst.3

3. Ke zjištění, zda dotyčná osoba představuje ohrožení veřejného 273/2008
pořádku nebo veřejné bezpečnosti, může hostitelský členský stát, ve znění
považuje-li to za nezbytné, při vydávání osvědčení o registraci, nebo 105/2013
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

§ 89

Policie při plnění svých úkolů spolupracuje s mezinárodní organizací PT
Interpol, Evropským policejním úřadem, příslušnými orgány a
institucemi Evropské unie a jejích členských států a s jinými
mezinárodními organizacemi, s mezinárodními trestními soudy,
mezinárodními
trestními
tribunály,
popřípadě
obdobnými
mezinárodními soudními orgány, které splňují alespoň jednu z
podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. b) a c) zákona o mezinárodní
justiční spolupráci ve věcech trestních, zahraničními bezpečnostními
sbory a dalšími příslušnými zahraničními subjekty.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

130 z 270

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

str.

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl.27 odst.4

Citace ustanovení

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
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odpoví do dvou měsíců.
4. Členský stát, který vydal cestovní pas nebo průkaz totožnosti, umožní 2/1993
držiteli dokladu, který byl z jiného členského státu vyhoštěn z důvodu
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví,
opětovný vstup na své území bez jakýchkoliv formalit, a to i když
doklad pozbyl platnosti nebo státní příslušnost držitele je sporná.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

čl. 14

(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
(2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské
Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit.
(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to
nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu
zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích
též z důvodu ochrany přírody.
(4) Každý občan má právo na svobodný vstup na území České a
Slovenské Federativní Republiky. Občan nemůže být nucen k opuštění
své vlasti.
(5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem.

326/1999

§ 3 odst.1

(1) Cizinec je oprávněn vstoupit na území přes hraniční přechod v místě
a čase určeném k provádění hraniční kontroly.

326/1999
ve znění
379/2007

§5

(1) Podmínky vstupu na území a provádění hraniční kontroly stanoví
přímo použitelný právní předpis Evropských společenství.
(2) Při vstupu na území je cizinec při hraniční kontrole povinen
prokázat splnění podmínek stanovených přímo použitelným předpisem
Evropských společenství 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 zákona,
b) přes území provážen (§ 152), nebo
c) na území předáván podle mezinárodní smlouvy 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,
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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.
326/1999
ve znění
140/2001
217/2002
559/2004
427/2010

§ 108

(1) Za cestovní doklad se pro účely tohoto zákona považuje
a) veřejná listina, která je jako cestovní doklad uznaná Českou
republikou,
b) veřejná listina, která splňuje podmínky podle odstavce 2,
c) průkaz totožnosti občana Evropské unie,
d) cizinecký pas s územní platností do všech států světa,
e) cestovní průkaz totožnosti, nebo
f) cestovní doklad vydaný Českou republikou na základě mezinárodní
smlouvy,
g) náhradní cestovní doklad Evropské unie,
h) seznam žáků cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie,
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
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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.
Čl.28 odst.1

1. Před přijetím rozhodnutí o vyhoštění z důvodů veřejného pořádku 326/1999
nebo veřejné bezpečnosti vezme hostitelský členský stát v úvahu ve znění
skutečnosti, jako je délka pobytu dotyčné osoby na jeho území, věk, 161/2006
zdravotní stav, rodinné a ekonomické poměry, společenská a kulturní
integrace v hostitelském členském státě a intenzita vazeb na zemi
původu.
326/1999
ve znění
140/2001
217/2002
427/2010
326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

500/2004

§ 119a
odst.2

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vydat, jestliže
jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo
rodinného života cizince.

§ 120 odst.4

(4) Rozhodnutí o vyhoštění nelze vydat, jestliže jeho důsledkem by byl
nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince.

§ 174a

(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.

§2

(1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními
předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí
právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví
o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí
právního řádu.
(2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k
nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v
jakém mu byla svěřena.
(3) Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné
zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě
dotýká (dále jen "dotčené osoby"), a může zasahovat do těchto práv jen
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za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.
(4) Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným
zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby
při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly
nedůvodné rozdíly.
500/2004

§ 4 odst. 2, 4 (2) Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě
přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k
povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.
(4) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a
oprávněné zájmy.

40/2009

§ 80

(1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky,
trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo
i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo
jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného
činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
(2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu,
možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení
bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit
trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu
neurčitou.
(3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže
a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele,
b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného
právního předpisu,
c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde
pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu
se zájmem na spojování rodin,
d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být
vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo
náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele
mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu,
e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem
bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen
trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku,
f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech
nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody
ohrožení bezpečnosti státu, nebo
g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by
vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu.
Čl.28 odst.2

2. Hostitelský členský stát nesmí, s výjimkou závažných důvodů 326/1999
týkajících se veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti, vydat ve znění
rozhodnutí o vyhoštění proti občanům Unie nebo jejich rodinným 427/2010
příslušníkům bez ohledu na jejich státní příslušnost, kteří mají právo
trvalého pobytu na jeho území.

40/2009

§ 120 odst.2

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie nebo jeho PT
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.

§ 80

(1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky,
trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo
i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo
jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného
činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
(2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu,
možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení
bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit
trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu
neurčitou.
(3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže
a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele,
b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného
právního předpisu,
c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde
pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu
se zájmem na spojování rodin,
d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být
vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo
náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu,
e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem
bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen
trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení
bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku,
f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech
nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody
ohrožení bezpečnosti státu, nebo
g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by
vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu.
Čl.28 odst.3
písm.a)

3. Rozhodnutí o vyhoštění nesmí, s výjimkou naléhavých důvodů
týkajících se veřejné bezpečnosti vymezených členskými státy, být
vydáno proti občanům Unie, kteří:
a) posledních deset let měli pobyt v hostitelském členském státě; nebo

326/1999
ve znění
161/2006
314/2015

§ 119 odst.2

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo PT
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.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 119a
odst.2

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vydat, jestliže
jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo
rodinného života cizince.

326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 174a

(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na území a existenci
jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; to neplatí, pokud
je cizinec zajištěn.
326/1999
ve znění
427/2010

§ 120 odst.2

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie 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.

40/2009

§ 80

(1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky,
trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo
i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo
jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného
činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
(2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu,
možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení
bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit
trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu
neurčitou.
(3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže
a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele,
b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného
právního předpisu,
c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde
pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu
se zájmem na spojování rodin,
d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být
vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo
náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele
mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu,
e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem
bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení
bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku,
f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech
nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody
ohrožení bezpečnosti státu, nebo
g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by
vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu.
Čl.28 odst.3
písm.b)

b) jsou nezletilými osobami, kromě případů, kdy je vyhoštění v
326/1999
nejlepším zájmu dítěte, jak je stanoveno v Úmluvě OSN o právech dítěte ve znění
ze dne 20. listopadu 1989.
161/2006

§ 119a
odst.3

(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.

326/1999
ve znění
427/2010

§ 120 odst.2

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie 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.

218/2003
ve znění
345/2007
41/2009
390/2012

§ 26 odst.5

(5) Vyhoštění ve výměře od jednoho do pěti let může soud pro mládež
uložit jen za podmínek stanovených v trestním zákoníku14); u
mladistvého, který je občanem Evropské unie, musí být navíc splněna
podmínka, že neuložením tohoto druhu trestního opatření by došlo k
vážnému ohrožení bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku, nebo že
vyhoštění je v nejlepším zájmu takového mladistvého. Při ukládání
vyhoštění přihlédne soud pro mládež též k nejlepšímu zájmu
mladistvého, zejména k rodinným a osobním poměrům mladistvého a
dbá toho, aby tímto trestním opatřením nebyl vydán nebezpečí zpustnutí.

40/2009

§ 80

(1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky,
trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo
i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo
jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
(2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu,
možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení
bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit
trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu
neurčitou.
(3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže
a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele,
b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného
právního předpisu,
c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde
pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu
se zájmem na spojování rodin,
d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být
vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo
náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele
mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu,
e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem
bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen
trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení
bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku,
f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech
nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody
ohrožení bezpečnosti státu, nebo
g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by
vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu.
Čl.29 odst.1

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.

326/1999
ve znění
379/2007
314/2015

§ 9 odst. 1
písm. j)

(1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže
PT
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“).

258/2000
ve znění
267/2015

§ 68

(1) Ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních
onemocnění ze zahraničí stanoví a o jejich ukončení rozhodne
Ministerstvo zdravotnictví. Osoba, která má ve vlastnictví, správě nebo
užívání prostory, zařízení nebo pozemky, na nichž mají být ochranná
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opatření prováděna, je povinna v nezbytném rozsahu poskytnout
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví součinnost při
organizování a provádění ochranných opatření. O druhu a způsobu
provedení protiepidemického opatření, kterému se podrobí fyzická
osoba, rozhodne a poskytovatele zdravotních služeb, který je provede,
rozhodnutím stanoví místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem, kde
se fyzická osoba v době zjištění rozhodných skutečností zdržuje.
(2) Fyzické osoby jsou povinny předložit na výzvu příslušného orgánu
potvrzení o očkování nebo stanovené profylaxi. Stanovení, na jakou
nemoc mohou orgány vyžadovat potvrzení o očkování nebo profylaxi, je
součástí ochranného opatření nařízeného podle odstavce 1 věty první.
(3) Ochranná opatření podle odstavce 1 věty první a jejich ukončení
zveřejní na hraničním přechodu krajská hygienická stanice, v jejímž
správním obvodu se hraniční přechod nachází. Zveřejnění ochranného
opatření na hraničním přechodu je nejméně trojjazyčné, a to v českém
jazyce, jazyce státu, z jehož území je státní hranice překračována, a v
anglickém jazyce.
Čl.29 odst.2

2. Důvodem k vyhoštění z území nesmějí být nemoci, které se
vyskytnou po uplynutí lhůty tří měsíců po příjezdu.

326/1999
ve znění
161/2006
314/2015

§ 119 odst.2
písm.c)

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo PT
jeho rodinného příslušníka, který na území pobývá přechodně, lze vydat
pouze v případě, že občan Evropské unie1b) nebo jeho rodinný
příslušník
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.

Čl.29 odst.3

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.

326/1999
ve znění
379/2007
314/2015

§ 9 odst.1
písm.j)

(1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže

326/1999

§ 103
písm.l)

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“).
Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto
zákona dále povinen
l) podrobit se v případech, kdy to odůvodňuje jeho zdravotní stav,
lékařskému vyšetření a dalším opatřením k omezení vzniku a šíření
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přenosných onemocnění,
Čl.30 odst.1

1. Rozhodnutí přijatá podle čl. 27 odst. 1 se dotyčným osobám oznamují
písemně a takovým způsobem, aby mohly porozumět jejich obsahu a
jejich důsledkům pro svou osobu.

500/2004

§ 72

(1) Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením stejnopisu
PT
písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením.
Nestanoví-li zákon jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v
případě, že se účastník současně vzdá nároku na doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí. Tato skutečnost se poznamená do spisu.
(2) Pokud se všichni účastníci vzdají nároku na doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, učiní se místo písemného vyhotovení rozhodnutí
pouze záznam do spisu podle § 67 odst. 2 věty druhé.
(3) Účastník se může vzdát práva na oznamování všech rozhodnutí
vydaných v řízení, s výjimkou rozhodnutí, jímž se řízení končí, a
rozhodnutí, jímž se mu v průběhu řízení ukládá povinnost, a práva na
vyrozumívání o usneseních poznamenaných do spisu. Pokud se všichni
účastníci vzdali práva na oznamování všech usnesení v řízení, usnesení
se pouze poznamená do spisu.

500/2004

§ 25

(1) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se
prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v
dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.
(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost,
popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední
desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se
vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení
se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i
povinnost podle věty druhé.
(3) Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve
správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost
doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním
úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých
úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Jinak platí ustanovení odstavce 2 obdobně.
(4) Týká-li se veřejná vyhláška záležitosti práv příslušníků
národnostních menšin a je-li ve správním obvodu správního orgánu
zřízen výbor pro národnostní menšiny nebo jiný orgán pro záležitosti
národnostních menšin, veřejnou vyhlášku správní orgán uveřejní též v
jazyce příslušné národnostní menšiny.
(5) Fyzické osoby, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy,
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doručují veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky obecního
úřadu v místě výkonu jejich působnosti.
500/2004

§ 16 odst.1,
3

(1) V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce.
Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v
jazyce slovenském.
(3) Každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má
právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si
obstará na své náklady. V řízení o žádosti si žadatel, který není občanem
České republiky, obstará tlumočníka na své náklady sám, nestanoví-li
zákon jinak.

Čl.30 odst.2

2. Není-li to v rozporu se zájmy bezpečnosti státu, jsou dotyčné osoby
přesně a úplně informovány o důvodech veřejného pořádku, veřejné
bezpečnosti nebo veřejného zdraví, na nichž jsou založena rozhodnutí
přijatá v jejich případě

500/2004

§ 68

(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení
PT
účastníků.
(2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení,
právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků
podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují
údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou
právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části
se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje
potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného
účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může
obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší
ustanovení.
(3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí,
podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při
jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak
se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich
vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
(4) Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního
stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.
(5) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání,
v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá,
který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu
se odvolání podává.
(6) Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v
poučení uvedena.

Čl.30 odst.3

3. V oznámení rozhodnutí je uveden soud nebo správní orgán, u kterého

500/2004

§ 68 odst.5,

(5) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v
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Citace ustanovení

1. Dotyčné osoby mají v hostitelském členském státě přístup k soudním
a případně správním opravným řízením za účelem přezkumu rozhodnutí
přijatých vůči nim z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti
nebo veřejného zdraví.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

6

jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který
správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se
odvolání podává.
(6) Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v
poučení uvedena.

326/1999
ve znění
222/2003
428/2005
161/2006
274/2008
314/2015

§ 50 odst.5

(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.

326/1999
ve znění
501/2004
161/2006
427/2010

§ 169 odst.5

(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.

500/2004

§ 81

(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon
nestanoví jinak.
(2) Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení
rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal.
(3) Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat
znovu.
(4) Statutární orgán právnické osoby má právo podat odvolání proti
rozhodnutí, jímž má být omezena způsobilost právnické osoby
samostatně jednat před správním orgánem, i když je toto rozhodnutí
předběžně vykonatelné.

326/1999
ve znění
217/2002
428/2005
161/2006
382/2008
47/2009
427/2010
101/2014

§ 171

Z přezkoumání soudem jsou vyloučena
a) rozhodnutí o neudělení víza; to neplatí, jde-li o neudělení víza
rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie,
b) rozhodnutí o 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.
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Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(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. Rozhodne-li 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
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režimem zajištění a rozhodnutí o správním deliktu.
(7) O žalobě proti rozhodnutí o správním vyhoštění soud rozhodne do 60
dnů.

Čl.31 odst.2

2. Je-li součástí návrhu na opravný prostředek proti rozhodnutí o
vyhoštění nebo návrhu na soudní přezkum tohoto rozhodnutí žádost o
předběžné opatření pozastavující výkon tohoto rozhodnutí, nesmí ke
skutečnému vyhoštění dojít před vydáním rozhodnutí o tomto
předběžném opatření, s výjimkou těchto případů:
- je-li rozhodnutí o vyhoštění založeno na předchozím soudním
rozhodnutí, nebo
- měly-li dotyčné osoby již dříve přístup k soudnímu přezkumu, nebo
- zakládá-li se rozhodnutí o vyhoštění na naléhavých důvodech veřejné
bezpečnosti podle čl. 28 odst. 3.

150/2002

§ 65 odst.1

(1) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku
porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu,
jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo
povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení
takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li
tento nebo zvláštní zákon jinak.

326/1999
ve znění
217/2002
161/2006
427/2010
303/2011
314/2015

§ 172

(1) Žaloba proti správnímu rozhodnutí26) musí být podána do 30 dnů od PT
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. Rozhodne-li 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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

145 z 270

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

str.

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.

Čl.31 odst.3

3. V opravném řízení je umožněno posouzení zákonnosti rozhodnutí,
skutečností a okolností, na kterých je založeno. Toto řízení zajišťuje, že
rozhodnutí není nepřiměřené, zejména s ohledem na požadavky
stanovené v článku 28.

150/2002
ve znění
303/2011

§ 73

(1) Podání žaloby nemá odkladný účinek, pokud tento nebo zvláštní
zákon nestanoví jinak.
(2) Soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná
žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky
rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká
přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže
to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.
(3) Přiznáním odkladného účinku se pozastavují do skončení řízení před
soudem účinky napadeného rozhodnutí.
(4) O návrhu na přiznání odkladného účinku rozhodne soud bez
zbytečného odkladu; není-li tu nebezpečí z prodlení, rozhodne do 30 dnů
od jeho podání. Usnesení o návrhu na přiznání odkladného účinku musí
být vždy odůvodněno.
(5) Usnesení o přiznání odkladného účinku může soud i bez návrhu
usnesením zrušit, ukáže-li se v průběhu řízení, že pro přiznání
odkladného účinku nebyly důvody, nebo že tyto důvody v mezidobí
odpadly.

500/2004

§ 87

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo
PT
změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být
způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to
týká, vyslovili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

500/2004

§ 89 odst.2

(2) Odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí
a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy.
Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek
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uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K
vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na
soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho
správnost, se nepřihlíží; tímto ustanovením není dotčeno právo na
náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem.
500/2004

§ 90

(1) Jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené
rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné,
a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví,
b) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému
projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal; v odůvodnění
tohoto rozhodnutí vysloví odvolací správní orgán právní názor, jímž je
správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání
věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání, anebo
c) napadené rozhodnutí nebo jeho část změní; změnu nelze provést,
pokud by tím některému z účastníků, jemuž je ukládána povinnost,
hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se; podle § 36 odst. 3 se
postupuje, pouze pokud jde o podklady rozhodnutí nově pořízené
odvolacím správním orgánem; je-li to zapotřebí k odstranění vad
odůvodnění, změní odvolací správní orgán rozhodnutí v části
odůvodnění; odvolací správní orgán nemůže svým rozhodnutím změnit
rozhodnutí orgánu územního samosprávného celku vydané v samostatné
působnosti.
(2) Podle odstavce 1 písm. a) postupuje odvolací správní orgán též
tehdy, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a
nabylo-li již rozhodnutí ve věci právní moci, ledaže by rozhodnutí o
tomto odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.
(3) Odvolací správní orgán nemůže změnit napadené rozhodnutí v
neprospěch odvolatele, ledaže odvolání podal také jiný účastník, jehož
zájmy nejsou shodné, anebo je napadené rozhodnutí v rozporu s
právními předpisy nebo jiným veřejným zájmem.
(4) Jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která
odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a
řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro
náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků.
(5) Neshledá-li odvolací správní orgán důvod pro postup podle odstavců
1 až 4, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. Jestliže
odvolací správní orgán změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti,
ve zbytku je potvrdí.
(6) Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá odvolací správní orgán ve
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lhůtách stanovených v § 71. Lhůta počíná běžet dnem předání spisu
odvolacímu správnímu orgánu k rozhodnutí (§ 88).
150/2002

§2

Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním
právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto
zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a
rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.

150/2002

§ 75

(1) Při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního
stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.
(2) Soud přezkoumá v mezích žalobních bodů napadené výroky
rozhodnutí. Byl-li závazným podkladem přezkoumávaného rozhodnutí
jiný úkon správního orgánu, přezkoumá soud k žalobní námitce také
jeho zákonnost, není-li jím sám vázán a neumožňuje-li tento zákon
žalobci napadnout takový úkon samostatnou žalobou ve správním
soudnictví.

150/2002

§ 77

(1) Dokazování provádí soud při jednání.
(2) V rámci dokazování může soud zopakovat nebo doplnit důkazy
provedené správním orgánem, neupraví-li zvláštní zákon rozsah a
způsob dokazování jinak. Soud jím provedené důkazy hodnotí jednotlivě
i v jejich souhrnu i s důkazy provedenými v řízení před správním
orgánem a ve svém rozhodnutí vyjde ze skutkového a právního stavu
takto zjištěného.

150/2002

§ 78

(1) Je-li žaloba důvodná, soud zruší napadené rozhodnutí pro
nezákonnost nebo pro vady řízení. Pro nezákonnost zruší soud napadené
rozhodnutí i tehdy, zjistí-li, že správní orgán překročil zákonem
stanovené meze správního uvážení nebo jej zneužil.
(2) Rozhoduje-li soud o žalobě proti rozhodnutí, jímž správní orgán
uložil trest za správní delikt, může soud, nejsou-li důvody pro zrušení
rozhodnutí podle odstavce 1, ale trest byl uložen ve zjevně nepřiměřené
výši, upustit od něj nebo jej snížit v mezích zákonem dovolených, lze-li
takové rozhodnutí učinit na základě skutkového stavu, z něhož vyšel
správní orgán, a který soud případně vlastním dokazováním v nikoli
zásadních směrech doplnil, a navrhl-li takový postup žalobce v žalobě.
(3) Zrušuje-li soud rozhodnutí, podle okolností může zrušit i rozhodnutí
správního orgánu nižšího stupně, které mu předcházelo.
(4) Zruší-li soud rozhodnutí, vysloví současně, že věc se vrací k dalšímu
řízení žalovanému.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

148 z 270

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

str.

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

Lhůta pro implementaci

30.04.2006

Úřední věstník

L 158/77

Gestor

Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(5) Právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku nebo
rozsudku vyslovujícím nicotnost, je v dalším řízení správní orgán vázán.
(6) Zrušil-li soud rozhodnutí správního orgánu ve věci, v níž sám
prováděl dokazování, zahrne správní orgán v dalším řízení tyto důkazy
mezi podklady pro nové rozhodnutí.
(7) Soud zamítne žalobu, není-li důvodná.
Čl.31 odst.4

4. Členské státy mohou zakázat dotyčnou osobu pobyt na svém území v
průběhu opravného řízení, ale nesmějí jí bránit osobně vystoupit na svou
obhajobu, kromě případů, kdy by její přítomnost mohla způsobit
závažné narušení veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti nebo kdy
se opravný prostředek nebo soudní přezkum týkají odepření vstupu na
území.

326/1999
ve znění
140/2001
428/2005
161/2006
427/2010

§ 122

(1) V době, po kterou nelze podle rozhodnutí o správním vyhoštění
PT
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 rozhodnutí, 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, nebo
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 rozhodnutí, 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
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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.

Čl.32 odst.1

1. Osoby, kterým byl zakázán pobyt z důvodů veřejného pořádku nebo
veřejné bezpečnosti, mohou po uplynutí přiměřené lhůty, která závisí na
okolnostech, avšak nejdéle po uplynutí tří let od vykonání
pravomocného rozhodnutí o zákazu pobytu přijatého v souladu s právem
Společenství, podat žádost o zrušení zákazu pobytu odůvodněnou
skutečnostmi nasvědčujícími tomu, že došlo k podstatné změně
okolností, kterými bylo rozhodnutí o zákazu pobytu odůvodněno.
Dotyčný členský stát rozhodne o této žádosti do šesti měsíců od jejího
podání.

2/1993

čl. 38

(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i
soudce stanoví zákon.
(2) 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.

150/2002
ve znění
303/2011

§ 36

(1) Účastníci mají v řízení rovné postavení. Soud je povinen poskytnout
jim 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.
(2) Náklady spojené s přibráním tlumočníka platí stát.
(3) Účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na
vlastní žádost usnesením předsedy senátu zčásti osvobozen od soudních
poplatků. Přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze
pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto
rozhodnutí musí být odůvodněno. Dospěje-li však soud k závěru, že
návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne. Přiznané
osvobození kdykoliv za řízení odejme, popřípadě i se zpětnou účinností,
jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka
přiznané osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly.
Přiznané osvobození se vztahuje i na řízení o kasační stížnosti.

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

§ 122 odst.6

(6) Policie může na žádost občana Evropské unie nebo jeho rodinného
PT
příslušníka vydat nové rozhodnutí, 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.

500/2004

§ 71

(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.
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(2) Vydáním rozhodnutí se rozumí
a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení
podle § 19, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní
orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost
vyznačí slovy: "Vypraveno dne:",
b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1),
c) vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25, nebo
d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává
do spisu.
(3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán
povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k
nimž se připočítává doba
a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní
šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo
doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří
doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování
znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
(4) Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro
vydání rozhodnutí neběží.
(5) Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je
způsobil.
Čl.32 odst.2

2. Po dobu posuzování své žádosti nemají osoby uvedené v odstavci 1
právo vstoupit na území dotyčného členského státu.

326/1999
ve znění
427/2010

§ 118 odst.1

(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.

326/1999
ve znění
140/2001
428/2005
161/2006
427/2010

§ 122

(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.
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(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 rozhodnutí, 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, nebo
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 rozhodnutí, 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.
326/1999
ve znění
379/2007
326/1999
ve znění
217/2002
170/2007
379/2007
427/2010

§ 9 odst.1
písm.f)

(1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže
f) je nežádoucí osobou (§ 154),

§ 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.
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(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.
(3) Policie označí cizince za nežádoucí osobu na základě
a) pravomocného rozhodnutí soudu o trestu vyhoštění z území, 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 nebo bezpečnost smluvních států, policie zařadí do
informačního systému smluvních států údaje v rozsahu stanoveném
přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství; to
neplatí v případě občana Evropské unie nebo občana smluvního státu.
(7) Policie cizinci jeho zařazení do evidence nežádoucích osob
nesděluje.
Čl.33 odst.1

1. Hostitelský členský stát nesmí vydávat rozhodnutí o vyhoštění jako
formu sankce nebo jako právní důsledek trestu odnětí svobody, pokud
nejsou splněny požadavky článků 27, 28 a 29.

40/2009

§ 80

(1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky,
trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo
i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo
jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného
činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
(2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu,
možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit
trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu
neurčitou.
(3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže
a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele,
b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného
právního předpisu,
c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde
pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu
se zájmem na spojování rodin,
d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být
vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo
náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele
mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu,
e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem
bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen
trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení
bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku,
f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech
nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody
ohrožení bezpečnosti státu, nebo
g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by
vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu.
Čl.33 odst.2

2. Je-li rozhodnutí o vyhoštění uvedené v odstavci 1 vykonáváno více
jak 2 roky po jeho vydání, prověří členský stát, zda dotyčná osoba stále
a skutečně představuje ohrožení veřejného pořádku a veřejné
bezpečnosti, a posoudí, zda od vydání rozhodnutí o vyhoštění nedošlo k
podstatné změně okolností.

141/1961
ve znění
345/2007
150/2011

§ 350g
odst.2

(2) Nebyl-li občan Evropské unie anebo jeho rodinný příslušník bez PT
ohledu na státní příslušnost vyhoštěn do dvou let od pravomocného
uložení trestu vyhoštění, předseda senátu ověří, zda nenastaly
skutečnosti, pro které trest vyhoštění nelze uložit.

40/2009

§ 80 odst.1,
3

(1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky,
trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo
i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo
jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného
činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Nerelevantní z hlediska transpozice

NT

12.

DT

(3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže
a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele,
b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného
právního předpisu,
c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde
pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu
se zájmem na spojování rodin,
d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být
vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo
náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele
mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu,
e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem
bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen
trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení
bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku,
f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech
nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody
ohrožení bezpečnosti státu, nebo
g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by
vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu.
Čl.34

Čl.35

Členské státy šíří informace o právech a povinnostech občanů Unie a
jejich rodinných příslušníků ve věcech upravených touto směrnicí,
zejména prostřednictvím osvětových kampaní v celostátních a místních
hromadných sdělovacích prostředích a prostřednictvím jiných
komunikačních prostředků.
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.

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
427/2010

§ 87d odst.1
písm. b),c)

(1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na
území zamítne, jestliže
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.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 87d odst.2
písm.b)

(2) Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu
Evropské unie, jestliže
b) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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274/2008
427/2010
326/1999
ve znění
314/2015

7874
326/1999
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314/2015

7874
326/1999
ve znění
161/2006
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pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo
§ 87e odst.1

(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,
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.

§ 87f odst.1

(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.

§ 87k odst.1
písm.a)

(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,
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§ 87k odst.1
písm.b)

(1) Ministerstvo žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže
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,

§ 87k odst.1
písm.c)

(1) Ministerstvo žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže
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,

§ 87k odst.1
d)

(1) Ministerstvo žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže
d) 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,

§ 87l odst.1

(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
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soukromého nebo rodinného života.

Čl.36

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

326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 174a

(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.

326/1999
ve znění
222/2003
161/2006
427/2010
314/2015

§ 103
písm.b)

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto DT
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 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,

326/1999

§ 103
písm.c)

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto
zákona dále povinen
c) uvádět v řízení podle tohoto zákona pravdivě a úplně všechny
požadované údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem,

326/1999
ve znění
217/2002
161/2006
427/2010
314/2015

§ 103
písm.d)

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto
zákona dále povinen
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,
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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; 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 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,
326/1999
ve znění
274/2008

§ 103
písm.e)

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto
zákona dále povinen
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,

326/1999

§ 103
písm.f), g)

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto
zákona dále povinen
f) chránit doklady vydané podle tohoto zákona před ztrátou, odcizením,
poškozením nebo zneužitím a dbát, aby obsahovaly pravdivé údaje,
g) při změně podoby bez zbytečného odkladu požádat o vydání nového
dokladu obsahujícího fotografii,

326/1999
ve znění
274/2008

§ 103
písm.h), i)

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto
zákona dále povinen
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,
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326/1999
ve znění
274/2008
427/2010

§ 103 písm.
j)

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto
zákona dále povinen
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,

326/1999
ve znění
140/2001
222/2003
428/2005
379/2007
427/2010

§ 103
písm.k)

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto
zákona dále povinen
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,

326/1999

§ 103
písm.l)

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto
zákona dále povinen
l) podrobit se v případech, kdy to odůvodňuje jeho zdravotní stav,
lékařskému vyšetření a dalším opatřením k omezení vzniku a šíření
přenosných onemocnění,

326/1999
ve znění
217/2002
559/2004

§ 103
písm.m)

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto
zákona dále povinen
m) neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu
podle § 108 odst. 1 písm. a), b), c), g) nebo h),

326/1999
ve znění
140/2001

§ 103
písm.n)

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto
zákona dále povinen
n) pobývat na území pouze s platným cestovním dokladem a vízem,
pokud tento zákon nestanoví jinak,

326/1999
ve znění
161/2006

§ 103
písm.o)

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto
zákona dále povinen
o) na požádání policie prokázat zajištění prostředků k pobytu; to neplatí,
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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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

jde-li o občana Evropské unie, jeho rodinného příslušníka nebo o
cizince, který na území pobývá na základě povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem ochrany,
326/1999
ve znění
375/2011

§ 103
písm.p)

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto
zákona dále povinen
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,

326/1999
ve znění
427/2010

§ 103
písm.r)

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto
zákona dále povinen
r) při pobytové kontrole předložit doklad o zdravotním pojištění podle
doby pobytu na území (§ 155a, 155b nebo podle § 155e odst. 4); to se
nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y,

§ 156

(1) Cizinec se dopustí přestupku tím, že
a) vstoupí na území v rozporu s § 3 odst. 1,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 se vyhne hraniční kontrole prováděné na území
nebo bez odkladu nepřekročí státní hranici po ukončení hraniční
kontroly prováděné mimo území,
c) v rozporu s § 9 odst. 5 nebo § 180h odst. 2 nevycestuje zpět do
zahraničí,
d) nesplní povinnost podle § 117d odst. 2,
e) jako rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není
občanem Evropské unie, nesplní povinnost podle § 87b odst. 1 nebo §
87o odst. 3,
f) nesplní povinnost podle § 93 odst. 1 nebo 2,
g) jako zákonný zástupce cizince narozeného na území nesplní
povinnost podle § 88 odst. 2 nebo 3,
h) nesplní povinnost podle § 103 písm. h), j), m), n) nebo u),
i) 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,
j) při pobytové nebo hraniční kontrole při vycestování se prokáže
cestovním dokladem, jenž je neplatný z důvodu podle § 116 písm. a), b),
c) nebo d),
k) v rozporu s § 136 odst. 3 písm. d) opustí bez souhlasu policie zařízení

8285
326/1999
ve znění
427/2010
375/2011
314/2015
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Gestor

Název:

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
Právní předpis EU
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Citace ustanovení

MV
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02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

nebo zdravotnické zařízení lůžkové péče, do kterého byl ze zdravotních
důvodů umístěn v průběhu zajištění,
l) úmyslně zničí nebo poškodí doklad vydaný podle tohoto zákona,
m) při hraniční nebo pobytové kontrole se prokáže předmětem listinné
povahy jako cestovním dokladem, ač se o takový doklad nejedná,
n) provede nebo si nechá provést neoprávněně změny v dokladech
opravňujících ke vstupu na území nebo v dokladech vydaných podle
tohoto zákona,
o) předloží cestovní doklad vydaný jinému cizinci nebo cestovní doklad
vydaný podle zvláštního právního předpisu21) jako doklad vlastní,
p) předloží pozměněné doklady nebo doklady vystavené jiné osobě
požadované podle tohoto zákona, nebo
r) nesplní povinnost podle § 74 odst. 3 nebo § 117d odst. 6.
(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
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.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), k), n), o)
nebo r),
c) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), j), l), anebo p)
nebo podle odstavce 3,
d) 3 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g), i) nebo
m).
(5) V blokovém řízení lze uložit pokutu do 3 000 Kč.
Čl.37

Touto směrnicí nejsou dotčeny právní a správní předpisy členských
států, které jsou příznivější pro osoby spadající do působnosti této

Nerelevantní z hlediska transpozice
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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,
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směrnice.
1. S účinkem od 30. dubna 2006 se zrušují články 10 a 11 nařízení
(EHS) č. 1612/68.
2. S účinkem od 30. dubna 2006 se zrušují směrnice 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.
3. Odkazy na zrušená ustanovení a směrnice se považují za odkazy na
tuto směrnici.
Nejpozději 30. dubna 2006 předloží Komise Evropskému parlamentu a
Radě zprávu o uplatňování této směrnice spolu s případnými návrhy,
zejména o možnosti prodloužení doby, během níž mohou občané Unie a
jejich rodinní příslušníci pobývat na území hostitelského členského státu
bez jakýchkoliv podmínek. Členské státy poskytnou Komisi informace
potřebné k vypracování zprávy.
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné
pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. dubna 2006.
Tato opatření přijatá 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 vnitrostátních právních předpisů,
které přijmou v oblasti působnosti této směrnice spolu s tabulkou
znázorňující, jak jednotlivá ustanovení této směrnice odpovídají
přijatým vnitrostátním předpisům.
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku
Evropské unie.
Tato směrnice je určena členským státům.

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice

NT
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NT

Nerelevantní z hlediska transpozice

NT
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13.

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č

1.
2.
3.

Číslo.Sb.

326/1999
140/2001
217/2002

Název předpisu

Účinnost předpisu

zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., 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), a 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 zákona č. 2/2002 Sb.
4.
222/2003 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, zákon č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 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, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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1.1. 2003
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5.
6.
7.
8.

428/2005
161/2006
170/2007
379/2007

9.

427/2010

10.
11.

274/2008
306/2008

12.
13.
14.
15.
16.

47/2009
258/2000
329/1999
539/2004
559/2004

17.
18.

136/2006
106/2007

19.
20.

140/2008
197/2010

21.
22.
23.
24.

328/1999
634/2004
227/2009
165/2006

25.
26.
27.

111/2006
435/2004
382/2008

28.
29.
30.

1/2012
329/2011
375/2011

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

500/2004
501/2004
150/2002
303/2011
40/2009
41/2009
218/2003
141/1961
345/2007
181/2011

pozdějších předpisů
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 některé další zákony
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 některé další zákony
zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru
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, 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, a některé další zákony
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, 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, a další související zákony
zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 171 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb.
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, 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, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
zákon, kterým se mění 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, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
zákon, kterým se mění 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, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
zákon o občanských průkazech
zákon o správních poplatcích
zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
zákon, kterým se mění 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, a některé další zákony
zákon o pomoci v hmotné nouzi
zákon o zaměstnanosti
zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 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, a další související zákony
zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné
službě
správní řád
zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
soudní řád správní
zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
trestní zákoník
zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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24.11. 2005
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12.7. 2007
21. 12. 2007
1.1.2011
1.1. 2009
21.8. 2008
13.2. 2009
1.1. 2001
1.7. 2000
1. 11. 2004
1.1. 2005
15. 8. 2006
1.3. 2008
25.4. 2008
1.1. 2011
1.7. 2000
16.1. 2005
24.7. 2009
1.9. 2006
1.1. 2007
1.10. 2004
1.1. 2009
5.1. 2012
1.1. 2012
1.4. 2012
1.1. 2006
1.1. 2006
1.1. 2003
1.1. 2012
1.1. 2010
1.3. 2009
1.1. 2004
1.1. 1962
1.1. 2008
1.7. 2011
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41.
42.

455/1991
286/1995

43.
44.
45.
46.
47.
48.

155/2010
89/2012
90/2012
2/1993
273/2008
150/2011

49.
50.
51.
52.
53.
54.

365/2011
73/2011
458/2011
390/2012
105/2013
159/2013

55.
56.
57.

303/2013
267/2015
314/2015

58.

101/2014

59.

318/2015

zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č.
570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
občanský zákoník
zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
zákon o Policii České republiky
zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů
zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Zákon, kterým se mění 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
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon, 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
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, zákon č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony

1.1. 1992
1.1. 1996
1.8. 2010
1.1.2014
1.1.2014
28.12. 1992
1.1. 2009
22.6. 2011
1.1.2012
1.4. 2011
1.1. 2012
8.12.2012
30.4.2013
21.6.2013
1.1.2014
1.12.2015
18.12.2015
24.6.2014
10.12.2015

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

Číslo ID

Předkladatel

Název návrhu předpisu

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

Předpokládané
datum předložení
vládě

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

1.

7874

MV

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

01.07.2014

29.02.2016

01.09.2016

2.

8285

MV

Ukončeno
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
mezirezortní
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
připomínkové řízení
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

3.

7925

MPSV

Návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení
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01.01.2017

02.02.2017

1.1.2018
1.6.2018
1.1.2020
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3. Poznámky
Poř.č.

Text poznámky

1.

k čl. 4 odst.1, 2, čl. 27 odst. 4 - řešeno přímou použitelností 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)
k čl. 7 odst. 1 písm. b) - prokázání dostatečných finančních prostředků není vyžadováno v rámci posuzování žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie nebo při rozhodování o
udělení povolení k přechodnému pobytu rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který pochází ze třetího státu, příp. při rozhodování o ukončení pobytu. O tom zda se osoba stala neodůvodnitelnou
zátěží systému sociální pomoci, rozhodují orgány sociálního zabezpečení. Pokud tuto skutečnost zjistí, jsou povinny podle § 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a o změně některých zákonů,
informovat ministerstvo vnitra, které rozhoduje o zamítnutí žádosti, příp. ukončení pobytu z tohoto důvodu, viz § 87d odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů.
k čl. 8 – potvrzení o přechodném pobytu (viz § 87a zákona č. 326/1999 Sb.) není podmínkou pobytu občana EU na území ČR.
k čl. 10 odst. 2 písm. c) - rodinný příslušník občana EU, který pochází ze třetí země je povinen prokázat, že pobývá na území ČR společně (viz text § 87b odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb.) s občanem EU.
k čl. 13 odst. 2 písm. c) – kritéria pro posuzování důvodů ukončení pobytu rodinného příslušníka občana EU jsou blíže rozvedena ve vnitřních předpisech odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
ČR
k čl. 14 odst. 3 - důvodem ukončení pobytu je skutečnost, že se osoba stala neodůvodnitelnou zátěží systému sociální pomoci (srov. pozn. č. 2). Ministerstvo vnitra je o této skutečnosti informováno podle § 106
odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců orgánem sociálního zabezpečení. Orgán sociálního zabezpečení rozhoduje podle předpisů upravujících posuzování neodůvodnitelné zátěže (viz transpoziční
ustanovení zákona č. 329/2011 Sb. a 111/2006 Sb., jejichž text je uveden např. u čl. 14 odst. 1 směrnice). V případě rozhodnutí o ukončení pobytu je osobě dána lhůta k opuštění území, nerespektuje-li toto
rozhodnutí, je rozhodnuto o správním vyhoštění z důvodu porušení veřejného pořádku.
k čl. 15 odst. 1 - uvedené právní předpisy se aplikují v souladu s právem na spravedlivý proces a účinný opravný prostředek, které je zakotveno v Listině základních práv a svobod (viz výše Usnesení
předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.).
k čl. 15 odst. 3 - a contrario je nutné dovozovat, že z jiných než v § 154 zákona č. 326/1999 Sb. uvedených důvodů nelze cizince zapsat do evidence nežádoucích osob.
k čl. 20 odst. 2 - Česká republika nevyužila možnosti ukládat sankce v případě, že cizinec – rodinný příslušník občana EU, pocházející ze třetího státu, nepožádá o udělení trvalého pobytu, v jehož důsledku je
vydáván průkaz o povolení k trvalému pobytu.
k čl. 24 odst. 2 - ČR využila možnosti omezit občany EU v některých oblastech (podle čl. 24 (2)) pouze ve vztahu k dávkám sociální péče (peněžité a věcné dávky sociální péče). Pokud jde o ostatní oblasti
pokryté tímto ustanovením, možnost omezení nebyla využita s ohledem na neexistenci příslušných systémů.
k čl. 25 odst. 1 - potvrzení o přechodném pobytu je vydáváno na žádost občana EU. V případě uplatňování práv na rovné zacházení ve smyslu směrnice 2004/38/ES není toto potvrzení vyžadováno, viz např. §
45 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), upravující náležitosti ohlášení živnosti.
k čl. 34 - ČR (MPSV) provedla informační kampaň prostřednictvím publikace informačního letáku „Práva občanů EU a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států Směrnice 2004/38/EC (nová platná právní úprava)“ distribuovaného v češtině a angličtině. Ministerstvo vnitra, jako gestor vnitrostátní právní úpravy, zveřejní na svých internetových stránkách účinné znění
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Veřejnost je informována i prostřednictvím odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra.
k čl. 40 odst. 1 - odkaz na směrnici byl proveden vložením poznámky pod čarou do zákona č. 326/1999 Sb.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Celex:
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Lhůta pro implementaci
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Úřední věstník

L 16 2004

Gestor

Název:

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří
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Právní předpis EU

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

166 z 270

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016
Implementační předpisy ČR

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

str.

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 1 odst. 1
písm. a)

Citace ustanovení

Číslo Sb. / Ustanovení (§,
ID
odst., písm.,
atd.)
Tato směrnice stanoví
326/1999 § 83
ve znění
a) podmínky, za kterých členský stát přiznává a odnímá právní postavení 161/2006
dlouhodobě pobývajícího rezidenta a související práva státním 274/2008
427/2010
příslušníkům třetích zemí oprávněně pobývajícím na jeho území a

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
103/2013
326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 84 odst. 1

§ 85

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

(1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná
cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v
Evropském společenství na území (dále jen "rezident na území"), jestliže
cizinec
a) splnil 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.f
(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 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.

PT

(1) Ministerstvo uvede rezidentu na území do průkazu o povolení k
pobytu záznam "povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího
rezidenta - ES"7c).

(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
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení
(článek,odst.,
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Citace ustanovení
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Číslo Sb. / Ustanovení (§,
ID
odst., písm.,
atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

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".
(3) Platnost rozhodnutí o přiznání právního postavení rezidenta na
území zaniká zrušením platnosti povolení k trvalému pobytu.
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
103/2013
314/2015

§ 77

(1) Ministerstvo zruší platnost povolení k trvalému pobytu, jestliže
a) 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,
b) cizinci byl trvalý pobyt povolen na základě předložených padělaných
anebo pozměněných náležitostí nebo náležitostí, v nichž uvedené údaje
podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,
c) 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,
d) cizinec pobýval mimo území nepřetržitě po dobu delší než 6 let,
e) je to odůvodněno plněním závazku vyplývajícího z mezinárodní
smlouvy,
f) o to cizinec požádá,
g) cizinec, bývalý držitel modré karty, nebo jeho rodinný příslušník,
pobýval mimo území členských států Evropské unie nepřetržitě po dobu
delší než 24 měsíců, nebo
h) 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
a) cizinec opakovaně závažným způsobem naruší veřejný pořádek nebo
práva a svobody druhých anebo je důvodné nebezpečí, že by mohl
ohrozit bezpečnost státu,
b) zanikne do 5 let po vydání povolení k trvalému pobytu důvod, pro
který bylo podle § 66 odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo § 66 odst. 1 písm. b)
povolení k trvalému pobytu vydáno,
c) byla zrušena platnost povolení k trvalému pobytu uděleného tomu,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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kdo o cizince, držitele tohoto povolení, pečoval,
d) cizinec nesplnil povinnost podle § 88 odst. 3,
e) 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
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.
Čl. 1 odst. 1
písm. b)

b) podmínky pobytu státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo
přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, v jiných
členských státech, než je členský stát, který jim uvedené právní
postavení přiznal.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
124/2008
274/2008
427/2010
73/2011
103/2013
101/2014
314/2015

§ 42c

(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.
(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.
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(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
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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 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.
Čl. 2 písm. a)

Čl. 2 písm. b)

8285
326/1999
ve znění
a) "státním příslušníkem třetí země" osoba, která není občanem Unie ve 217/2002
smyslu čl. 17 odst. 1 Smlouvy;
b) "dlouhodobě pobývajícím rezidentem" státní příslušník třetí země, 326/1999
kterému bylo přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího ve znění
rezidenta stanovené v článcích 4 až 7;
161/2006
274/2008
427/2010
Pro účely této směrnice se rozumí:

§ 1 odst. 2

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem
České republiky, včetně občana Evropské unie.

PT

§ 83

(1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná
cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v
Evropském společenství na území (dále jen "rezident na území"), jestliže
cizinec
a) splnil 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

PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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 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.
Čl. 2 písm. c)

c) "prvním členským státem" členský stát, který poprvé přiznal státnímu 326/1999
příslušníkovi třetí země právní postavení dlouhodobě pobývajícího ve znění
rezidenta;
161/2006
274/2008
427/2010

§ 83

(1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná
cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v
Evropském společenství na území (dále jen "rezident na území"), jestliže
cizinec
a) splnil 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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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 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.

Čl. 2 písm. d)

d) "druhým členským státem" každý jiný členský stát než ten, který
poprvé přiznal státnímu příslušníkovi třetí země právní postavení
dlouhodobě pobývajícího rezidenta a v němž uvedený dlouhodobě
pobývající rezident vykonává právo pobytu;

326/1999
ve znění
161/2006

§ 76 písm. c)

Platnost povolení k trvalému pobytu zaniká
c) jestliže jiný členský stát Evropské unie cizinci přiznal právní
postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie, nebo

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
103/2013

§ 42c odst. 1, 2 (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.
(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.

326/1999
ve znění

§ 42c odst. 5

(5) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat i
rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu Evropské unie,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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161/2006
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.

e) "rodinnými příslušníky" státní příslušníci třetích zemí, kteří pobývají 326/1999
v dotyčném členském státě v souladu se směrnicí Rady 2003/86/ES ze ve znění
dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny [1];
428/2005

§ 42a odst. 1

(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného
soužití rodiny na území (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 předpisu; 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.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 42c odst. 5

(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.

325/1999
ve znění
314/2015

§ 2 odst. 2

(2) Azylantem se rozumí cizinec, kterému byl podle tohoto zákona
udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu.

PT

326/1999

§ 117a

(1) Průkaz o povolení k pobytu je veřejnou listinou, vydávanou

PT

f) "uprchlíkem" státní příslušník třetí země požívající právní postavení
uprchlíka ve smyslu Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků ze
dne 28. července 1951, ve znění protokolu podepsaného v New Yorku
dne 31. ledna 1967;
g) "povolením k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES"

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Citace ustanovení
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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 společenství 40) 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,
8. digitální zpracování podpisu cizince,
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.
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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(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.
326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
103/2013

§ 84 odst. 1

(1) Ministerstvo uvede rezidentu na území do průkazu o povolení k
pobytu záznam "povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího
rezidenta - ES"7c).

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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1. Tato směrnice se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí oprávněně 326/1999 § 1 odst. 1
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný právní
PT
pobývající na území členského státu.
ve znění
předpis Evropských společenství podmínky vstupu cizince na území
379/2007
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.
326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 83 odst. 1, 2

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010
314/2015

§ 68

(1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná
cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v
Evropském společenství na území (dále jen "rezident na území"), jestliže
cizinec
a) splnil 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.

(1) Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci po 5 letech
nepřetržitého pobytu na území.
(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,
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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
písmen 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
písmen 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 s domácími pracemi za stravu,
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.
(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.
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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(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.
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
314/2015
Čl. 3 odst. 2
písm. a)

§ 69 odst. 5

(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 předpisu 2), 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.

§ 1 odst. 1

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný právní
předpis Evropských společenství 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.

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 83 odst. 1, 2

(1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná
cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v
Evropském společenství na území (dále jen "rezident na území"), jestliže
cizinec
a) splnil 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.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 68

(1) Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci po 5 letech
nepřetržitého pobytu na území.
(2) Do doby pobytu podle odstavce 1 se započítávají

2. Tato směrnice se nevztahuje na státní příslušníky třetích zemí,

326/1999
ve znění
a) kteří pobývají na území členského státu za účelem studia nebo 379/2007
odborného vzdělávání;

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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427/2010
a) doba pobytu na území na dlouhodobé vízum a na povolení k
314/2015
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
písmen 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
písmen 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 s domácími pracemi za stravu,
ubytování a kapesné určené k uspokojování jeho základních sociálních,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.
(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.
Čl. 3 odst. 2
písm. b)

b) kteří jsou oprávněni pobývat v členském státě na základě dočasné 326/1999
ochrany nebo zažádali o povolení k pobytu z tohoto důvodu a vyčkávají ve znění
rozhodnutí o svém právním postavení;
222/2003

§ 2 písm. c)

Tento zákon se nevztahuje na cizince, který
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 předpis nestanoví jinak.

PT

Čl. 3 odst. 2
písm. c)

c) kteří jsou oprávněni pobývat v členském státě na základě doplňkové
formy ochrany v souladu s mezinárodními závazky, vnitrostátními
právními předpisy nebo praxí členských států nebo zažádali o povolení k
pobytu z těchto důvodů a vyčkávají rozhodnutí o svém právním
postavení;
d) kteří jsou uprchlíky nebo zažádali o přiznání právního postavení
uprchlíků a jejich žádost nebyla dosud vyřízena;

326/1999
ve znění
314/2015

§ 2 písm. a)

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,

PT

326/1999
ve znění
314/2015

§ 2 písm. a)

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,

PT

Čl. 3 odst. 2
písm. d)

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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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DT

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 83 odst. 1, 2

(1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná
cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v
Evropském společenství na území (dále jen "rezident na území"), jestliže
cizinec
a) splnil 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.

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010
314/2015

§ 68

(1) Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci po 5 letech
nepřetržitého pobytu na území.
(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
písmen a) až d), pokud tato jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla
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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
písmen 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 s domácími pracemi za stravu,
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.
(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.
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 3 odst. 2
písm. f)

f) jejichž právní postavení se řídí Vídeňskou úmluvou o diplomatických
stycích z roku 1961, Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích z roku
1963, Úmluvou z roku 1969 o zvláštních misích nebo Vídeňskou
umluvou o zastoupení států v mezinárodních organizacích univerzálního
zaměření z roku 1975.
3. Tato směrnice se použije, aniž jsou dotčena výhodnější ustanovení
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Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

Čl. 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament
souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu;
stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se
mezinárodní smlouva.

PT

1/1993 ve
znění
a) dvoustranných a vícestranných dohod mezi Společenstvím nebo 395/2001
Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a třetími zeměmi
na straně druhé;
b) dvoustranných dohod mezi členským státem a třetí zemí uzavřených 1/1993 ve
před vstupem této směrnice v platnost;
znění
395/2001

Čl. 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament
souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu;
stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se
mezinárodní smlouva.

PT

Čl. 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament
souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu;
stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se
mezinárodní smlouva.

PT

Čl. 3 odst. 3
písm. c)

c) Evropské úmluvy o usazování ze dne 13. prosince 1955, Evropské 1/1993 ve
sociální charty ze dne 18. října 1961, novelizované Evropské sociální znění
charty a Evropské úmluvy o právním postavení migrujících pracovníků 395/2001
ze dne 24. listopadu 1977.

Čl. 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament
souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu;
stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se
mezinárodní smlouva.

PT

Čl. 4 odst. 1

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.

§ 83 odst. 1
písm. a)

(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 podmínku 5 let nepřetržitého pobytu na území (§ 68),

DT

§ 83 odst. 2

(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.

§ 68 odst. 1

(1) Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci po 5 letech
nepřetržitého pobytu na území.

Čl. 3 odst. 3
písm. a)

Čl. 3 odst. 3
písm. b)

Číslo Sb. / Ustanovení (§,
ID
odst., písm.,
atd.)
7874
1/1993 ve
znění
395/2001

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
7874
326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
326/1999
ve znění
161/2006
314/2015
7874

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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2. Do výpočtu doby uvedené v odstavci 1 se nezapočítávají doby pobytu 326/1999 § 68 odst. 2
(2) Do doby pobytu podle odstavce 1 se započítávají
DT
z důvodů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. e) a f).
ve znění
a) doba pobytu na území na dlouhodobé vízum a na povolení k
314/2015
dlouhodobému pobytu, není-li dále stanoveno jinak,
b) doba pobytu v postavení azylanta nebo osoby požívající doplňkové
Získá-li v případech zahrnutých v čl. 3 odst. 2 písm. a) státní příslušník
ochrany podle zákona o azylu,
třetí země právní nárok na pobyt, jenž mu umožní získat právní
c) doba předchozího pobytu na základě povolení k přechodnému pobytu
postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, může být pro výpočet
včetně doby, po kterou bylo vedeno řízení o žádosti, na základě které
doby uvedené v odstavci 1 vzata v úvahu pouze poloviční délka pobytů
bylo povolení k přechodnému pobytu vydáno, pokud
za účelem studia nebo odborného vzdělání.
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
písmen 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
písmen 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.
326/1999
ve znění
314/2015

§ 68 odst. 3 (3) Do doby pobytu podle odstavce 1 se nezapočítává doba
písm. a) a b)
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 s domácími pracemi za stravu,
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
srovnávací tabulka sm. 38 a 109502
str.
185 z 270

Poznám
ka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32003L0109

Lhůta pro implementaci

23.01.2006

Úřední věstník

L 16 2004

Gestor

Název:

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří
jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
Právní předpis EU

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016
Implementační předpisy ČR

Číslo Sb. / Ustanovení (§,
ID
odst., písm.,
atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

ubytování a kapesné určené k uspokojování jeho základních sociálních,
kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au pair),

Čl. 4 odst. 3

7874
3. Období nepřítomnosti na území dotyčného členského státu 326/1999
nepřerušují běh doby uvedené v odstavci 1 a budou zahrnuta do jejího ve znění
výpočtu, nedosahuje-li délka uvedených období nepřítomnosti šesti po 314/2015
sobě jdoucích měsíců a nepřekračuje-li úhrnem délku deseti měsíců v
rámci doby uvedené v odstavci 1.
Ve zvláštních nebo výjimečných případech dočasné povahy a v souladu
s vnitrostátními právními předpisy mohou členské státy připustit, že
delší období nepřítomnosti, než je uvedeno v prvním pododstavci,
neznamená přerušení doby uvedené v odstavci 1. V těchto případech
nevezmou členské státy dané období nepřítomnosti při výpočtu doby
uvedené v odstavci 1 v úvahu.
Odchylně od druhého pododstavce mohou členské státy vzít v úvahu pro
výpočet celkové doby uvedené v odstavci 1 období nepřítomnosti z
důvodu dočasného přeložení osob za účelem výkonu zaměstnání, včetně
poskytování přeshraničních služeb.

§ 68 odst. 2 a 3 (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
písmen 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
písmen 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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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(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 s domácími pracemi za stravu,
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.
7874
326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
427/2010
314/2015

Čl. 5 odst. 1
písm. a)

7874
1. Členské státy požadují od státních příslušníků třetích zemí, aby 326/1999
prokázali, že pro potřeby vlastní a vyživovaných rodinných příslušníků ve znění
mají
161/2006
274/2008
a) stálé a pravidelné příjmy, které jsou dostatečné k zajištění jejich
výživy a výživy jejich rodinných příslušníků, aniž by využívali systému
sociální podpory dotčeného členského státu. Členské státy posoudí tyto
příjmy z hlediska jejich povahy a pravidelnosti a před podáním žádosti o
přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta mohou
přihlédnout k výši minimální mzdy a minimálního důchodu;

§ 75 odst. 2

(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,
za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu
do soukromého nebo rodinného života cizince.

§ 83 odst. 1 (1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná
písm. c)
cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v
Evropském společenství na území (dále jen "rezident na území"), jestliže
cizinec
c) prokázal zajištění prostředků k trvalému pobytu na území podle § 71.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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326/1999 § 71 odst. 1
ve znění
161/2006
379/2007
427/2010
103/2013
344/2013

b) zdravotní pojištění, které kryje všechna rizika běžně krytá státním 326/1999
příslušníkům dotyčného členského státu.
ve znění
427/2010
101/2014

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

(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.

§ 31 odst. 7

(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.

§ 35 odst. 2

(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). 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.

DT

8285
326/1999
ve znění
428/2005
379/2007
124/2008
278/2009
427/2010
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101/2014
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.
8285
326/1999 § 73
Ministerstvo bez zbytečného odkladu sdělí Ústřední pojišťovně
ve znění
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky k zařazení do registru
161/2006
pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění den, kdy rozhodnutí o
274/2008
povolení k trvalému pobytu nebo jeho zrušení nabylo právní moci.
48/1997
ve znění
458/2011
8285
48/1997
ve znění
458/2011

§ 2 odst. 1 b) Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny: osoby, které na území
písm. b)
České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci
zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky,
§ 3 odst. 1 Zdravotní pojištění vzniká dnem: c) získání trvalého pobytu na území
písm. c)
České republiky.

8285
Čl. 5 odst. 2

2. Členské státy mohou požadovat, aby státní příslušníci třetích zemí 326/1999
dodržovali integrační opatření v souladu s vnitrostátním právem.
ve znění
314/2015

326/1999
ve znění
379/2007
427/2010
314/2015

§ 70 odst. 2 (2) Cizinec je povinen k žádosti o povolení k trvalému pobytu předložit
písm. h)
h) doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka vydaný
osobou uskutečňující zkoušku znalosti českého jazyka v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem vydaným podle § 182a
odst. 1 písm. a) (dále jen „zkouška z jazyka“), není-li dále stanoveno
jinak.
§ 70 odst. 5, 6

(5) Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka podle
odstavce 2 písm. h) se nevyžaduje od cizince, který
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,
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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.
326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

Čl. 6 odst. 1

1. Členské státy mohou zamítnout přiznání právního postavení 326/1999
dlouhodobě pobývajícího rezidenta z důvodu veřejného pořádku nebo ve znění
veřejné bezpečnosti.
161/2006
274/2008
Při přijímání takového rozhodnutí členský stát posoudí závažnost nebo
druh protiprávního jednání proti veřejnému pořádku nebo veřejné

§ 83 odst. 1, 2

(1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná
cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v
Evropském společenství na území (dále jen "rezident na území"), jestliže
cizinec
a) splnil 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.

§ 83 odst. 1
písm. b)

(1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná
cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v
Evropském společenství na území (dále jen "rezident na území"), jestliže
cizinec
b) nenarušil závažným způsobem veřejný pořádek nebo neohrozil
bezpečnost státu nebo jiného členského státu Evropské unie a
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bezpečnosti nebo nebezpečí, které od také osoby hrozí, s přiměřeným
ohledem na délku pobytu a vazby na zemi pobytu.
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
314/2015

7874
326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 75 odst. 1, 2

(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,
za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu
do soukromého nebo rodinného života cizince.

§ 174a

(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
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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.
Čl. 6 odst. 2

2. Zamítnutí uvedené v odstavci 1 se nesmí zakládat na ekonomických 326/1999
důvodech.
ve znění
161/2006
274/2008
427/2010

§ 83

(1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná PT
cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v
Evropském společenství na území (dále jen "rezident na území"), jestliže
cizinec
a) splnil 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 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
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způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost státu nebo
jiného členského státu Evropské unie.
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
314/2015

§ 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,
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,
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ministerstvo projedná vydání tohoto povolení se smluvním státem, který
cizince 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
cizince do informačního systému smluvních států zařadil.
Čl. 7 odst. 1

1. Za účelem získání právního postavení dlouhodobě pobývajícího
rezidenta podá dotyčný státní příslušník třetí země žádost u příslušných
orgánů členského státu, ve kterém pobývá. K žádosti jsou přiloženy
písemné doklady stanovené vnitrostátními právními předpisy, z nichž
vyplývá, že splňuje podmínky podle článků 4 a 5, a je-li třeba, platný
cestovní doklad nebo jeho ověřený opis.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
314/2015

§ 69 odst. 5

(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 předpisu 2), 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.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
124/2008
427/2010
314/2015

§ 70 odst. 2

(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 nebo jinou listinu dokládající příbuzenský vztah, doklad o tom, že
cizinec byl v minulosti státním občanem České republiky1); 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
cizince staršího 15 let, jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů

Doklady uvedené v prvním pododstavci mohou zahrnovat také doklady
o přiměřeném ubytování.
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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 důvodů 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 vydaným podle § 182a
odst. 1 písm. a) (dále jen „zkouška z jazyka“), není-li dále stanoveno
jinak.
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
427/2010
103/2013
344/2013

§ 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
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Čl. 7 odst. 2

Citace ustanovení

2. Příslušné vnitrostátní orgány žadateli písemně oznámí rozhodnutí co
nejdříve, v každém případě však nejpozději šest měsíců ode dne podání
žádosti. Uvedené rozhodnutí je dotyčnému státnímu příslušníkovi třetí
země oznámeno v souladu s odpoívdajícími oznamovacími postupy

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016
Implementační předpisy ČR

Číslo Sb. / Ustanovení (§,
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odst., písm.,
atd.)

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 83 odst. 1, 2

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
427/2010

§ 169 odst. 1

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

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.
(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
uznávaným elektronickým podpisem; to neplatí, je-li potvrzení dodáno
prostřednictvím datové schránky.
(1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná
cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v
Evropském společenství na území (dále jen "rezident na území"), jestliže
cizinec
a) splnil 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.
(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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podle vnitrostátního práva.
Ve výjimečných případech souvisejících s obtížností posouzení žádosti
může být lhůta uvedená v prvním pododstavci prodloužena.
Dotčená osoba je kromě toho informována o svých právech a
povinnostech stanovených touto směrnicí.
Důsledky vyplývající z toho, že rozhodnutí nebylo učiněno ve lhůtě
stanovené v tomto ustanovení, musí být určeny vnitrostátními právními
předpisy příslušného členského státu.

Čl. 7 odst. 3

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016
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ení *
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101/2014
trvalému pobytu,
314/2015
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.
326/1999
ve znění
314/2015

§ 74 odst. 2

(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.

500/2004

§ 4 odst. 2

(2) Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě
přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k
povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.

500/2004

§ 80 odst. 1

(1) Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě,
nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti,
jakmile se o tom dozví.

§ 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"),

3. Jsou-li podmínky stanovené články 4 a 5 splněny a příslušná osoba 326/1999
nepředstavuje ohrožení ve smyslu článku 6, přizná dotčený členský stát ve znění
státnímu příslušníkovi třetí země právní postavení dlouhodobě 161/2006
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274/2008
jestliže cizinec
427/2010
a) splnil 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 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.

7874
1. S výhradou článku 9 má právní postavení dlouhodobě pobývajícího 326/1999
rezidenta trvalou povahu.
ve znění
161/2006
274/2008

§ 83 odst. 1

(1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná
cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v
Evropském společenství na území (dále jen "rezident na území"), jestliže
cizinec
a) splnil 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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

198 z 270

MV

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

PT

str.

Poznám
ka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32003L0109

Lhůta pro implementaci

23.01.2006

Úřední věstník

L 16 2004

Gestor

Název:

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří
jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
Právní předpis EU

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016
Implementační předpisy ČR

Číslo Sb. / Ustanovení (§,
ID
odst., písm.,
atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

c) prokázal zajištění prostředků k trvalému pobytu na území podle § 71.
325/1999
ve znění
314/2015

Čl. 8 odst. 2

326/1999
ve znění
161/2006
2. Členské státy vydávají povolení k pobytu pro dlouhodobě 326/1999
pobývajícího rezidenta – ES dlouhodobě pobývajícím rezidentům. Doba ve znění
platnosti povolení je minimálně pět let; po uplynutí doby platnosti se 427/2010
automaticky, případně na základě žádosti, prodlužuje.

326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 53e odst. 3

(3) Došlo-li k zániku nebo odnětí azylu nebo doplňkové ochrany a
právní postavení rezidenta na území trvá, je rezident oprávněn trvale
pobývat na území podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky.

§ 68 odst. 1

(1) Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci po 5 letech
nepřetržitého pobytu na území.

§ 117c

(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

(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.
(5) Dobu platnosti průkazu o povolení k pobytu ministerstvo
neprodlouží, shledá-li důvod pro zrušení povolení k trvalému pobytu
podle § 77.
(6) 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
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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.
Čl. 8 odst. 3

3. Povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES může
být vystaveno ve formě lepícího štítku nebo samostatného dokladu.
Vystavení se provádí v souladu s pravidly a se standardním vzorem
podle nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým
se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích
zemí [6]. Do rubriky "typ povolení" vyplní členské státy "povolení k
pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES".

326/1999
ve znění
427/2010
303/2013
312/2013
101/2014

§ 117a

(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 společenství 40) 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,
8. digitální zpracování podpisu cizince,
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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§ 84 odst. 1

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

(1) Ministerstvo uvede rezidentu na území do průkazu o povolení k
pobytu záznam "povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího
rezidenta - ES"7c).

§ 59 odst. 3 (3) Průkaz o povolení k pobytu obsahuje údaje stanovené přímo
písm. f) a g) použitelným předpisem Evropské unie15) a dále

f) u rezidenta na území záznam „Mezinárodní ochrana udělena CZE dne
[datum]“18),
g) u rezidenta na území záznam „povolení k pobytu pro dlouhodobě
pobývajícího rezidenta – EU“18),

Čl. 9 odst. 1
písm. a)

1. Dlouhodobě pobývající rezident ztrácí nárok na právní postavení 326/1999
dlouhodobě pobývajícího rezidenta, jestliže
ve znění
161/2006
a) bylo zjištěno, že právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta 379/2007
274/2008
bylo získáno podvodem;
427/2010

§ 77 odst. 1 (1) Ministerstvo zruší platnost povolení k trvalému pobytu, jestliže
písm. a), b)
a) 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,
b) cizinci byl trvalý pobyt povolen na základě předložených padělaných
anebo pozměněných náležitostí nebo náležitostí, v nichž uvedené údaje
podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,

PT

Čl. 9 odst. 1
písm. b)

b) bylo přijato opatření k vyhoštění za podmínek stanovených v článku 326/1999
12;
ve znění
161/2006

§ 76 písm. b)

Platnost povolení k trvalému pobytu zaniká
b) nabytím právní moci rozsudku ukládajícího cizinci trest vyhoštění
nebo vykonatelností rozhodnutí o správním vyhoštění,

PT

§ 77 odst. 2

(2) Ministerstvo platnost povolení k trvalému pobytu dále zruší, jestliže
a) cizinec opakovaně závažným způsobem naruší veřejný pořádek nebo
práva a svobody druhých anebo je důvodné nebezpečí, že by mohl
ohrozit bezpečnost státu,
b) zanikne do 5 let po vydání povolení k trvalému pobytu důvod, pro
který bylo podle § 66 odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo § 66 odst. 1 písm. b)
povolení k trvalému pobytu vydáno,
c) byla zrušena platnost povolení k trvalému pobytu uděleného tomu,
kdo o cizince, držitele tohoto povolení, pečoval,
d) cizinec nesplnil povinnost podle § 88 odst. 3,
e) 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
smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
427/2010
103/2013
314/2015

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.
326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

Čl. 9 odst. 1
písm. c)

§ 174a

(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.

c) se nezdržoval na území Společenství po dobu 12 po sobě jdoucích 326/1999
měsíců.
ve znění
161/2006
274/2008

§ 77 odst. 1 (1) Ministerstvo zruší platnost povolení k trvalému pobytu, jestliže
písm. c)
c) 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,

325/1999
ve znění
314/2015

§ 53e odst. 1 a (1) Ministerstvo zruší rozhodnutí o přiznání právního postavení
2
rezidenta na území, pokud
a)rezident na území závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo
ohrozil bezpečnost státu,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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b)jiný členský stát Evropské unie rozhodl o ukončení přechodného
pobytu rezidenta na svém území z důvodu závažného porušení
veřejného pořádku,
c) rezident pobýval mimo území členských 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, nebo
d) rezident pobýval mimo území nepřetržitě po dobu delší než 6 let.
(2) Právní postavení rezidenta na území zaniká odnětím azylu podle § 17
odst. 1 písm. a) nebo h), odnětím doplňkové ochrany podle § 17a odst. 1
písm. b) nebo c) anebo neprodloužením doplňkové ochrany z důvodů
uvedených v § 17a odst. 1 písm. b) nebo c).
Čl. 9 odst. 2

Čl. 9 odst. 3

2. Odchylně od odst. 1 písm. c) mohou členské státy stanovit, že
nepřítomnost delší než 12 po sobě jdoucích měsíců nebo nepřítomnost
ze zvláštních či výjimečných důvodů neznamená odnětí nebo ztrátu
právního postavení.

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 77 odst. 1 (1) Ministerstvo zruší platnost povolení k trvalému pobytu, jestliže
písm. c)
c) 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,

325/1999
ve znění
314/2015

§ 53e odst. 1 a (1) Ministerstvo zruší rozhodnutí o přiznání právního postavení
2
rezidenta na území, pokud
a)rezident na území závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo
ohrozil bezpečnost státu,
b)jiný členský stát Evropské unie rozhodl o ukončení přechodného
pobytu rezidenta na svém území z důvodu závažného porušení
veřejného pořádku,
c) rezident pobýval mimo území členských 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, nebo
d) rezident pobýval mimo území nepřetržitě po dobu delší než 6 let.
(2) Právní postavení rezidenta na území zaniká odnětím azylu podle § 17
odst. 1 písm. a) nebo h), odnětím doplňkové ochrany podle § 17a odst. 1
písm. b) nebo c) anebo neprodloužením doplňkové ochrany z důvodů
uvedených v § 17a odst. 1 písm. b) nebo c).
§ 85
(1) Ministerstvo rozhodnutím zruší platnost rozhodnutí o přiznání
právního postavení rezidenta na území, nejsou-li důvody pro zrušení

3. Členské státy mohou stanovit, že dlouhodobě pobývající rezident 326/1999
nemá nadále nárok na právní postavení dlouhodobě pobývajícího ve znění

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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atd.)
rezidenta, ohrožuje-li vzhledem k závažnosti protiprávního jednání, 161/2006
platnosti povolení k trvalému pobytu, jestliže
kterých se dopustil, veřejný pořádek, avšak uvedené ohrožení není 274/2008
a) rezident na území závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo
důvodem k vyhoštění ve smyslu článku 12.
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".
(3) Platnost rozhodnutí o přiznání právního postavení rezidenta na
území zaniká zrušením platnosti povolení k trvalému pobytu.
§ 53e odst. 1 a (1) Ministerstvo zruší rozhodnutí o přiznání právního postavení
2
rezidenta na území, pokud
a)rezident na území závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo
ohrozil bezpečnost státu,
b)jiný členský stát Evropské unie rozhodl o ukončení přechodného
pobytu rezidenta na svém území z důvodu závažného porušení
veřejného pořádku,
c) rezident pobýval mimo území členských 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, nebo
d) rezident pobýval mimo území nepřetržitě po dobu delší než 6 let.
(2) Právní postavení rezidenta na území zaniká odnětím azylu podle § 17
odst. 1 písm. a) nebo h), odnětím doplňkové ochrany podle § 17a odst. 1
písm. b) nebo c) anebo neprodloužením doplňkové ochrany z důvodů
uvedených v § 17a odst. 1 písm. b) nebo c).

4. Dlouhodobě pobývající rezident, který pobýval v souladu s kapitolou 326/1999
III v jiném členském státě, nemá nadále nárok na právní postavení ve znění
dlouhodobě pobývajícího rezidenta získané v prvním členském státě, 161/2006
pokud je mu podle článku 23 toto právní postavení přiznáno v jiném
členském státě.

§ 76 písm. c)

Platnost povolení k trvalému pobytu zaniká

V každém případě ztrácí dotyčná osoba, která po dobu šesti let 325/1999
nepobývala na území členského státu, jenž jí přiznal právní postavení ve znění
dlouhodobě pobývajícího rezidenta, nárok na udržení tohoto právního 314/2015

§ 53e odst. 1 a (1) Ministerstvo zruší rozhodnutí o přiznání právního postavení
2
rezidenta na území, pokud
a)rezident na území závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo

PT

c) jestliže jiný členský stát Evropské unie cizinci přiznal právní
postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie, nebo

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení
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Citace ustanovení

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

ohrozil bezpečnost státu,
b)jiný členský stát Evropské unie rozhodl o ukončení přechodného
pobytu rezidenta na svém území z důvodu závažného porušení
veřejného pořádku,
c) rezident pobýval mimo území členských 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, nebo
d) rezident pobýval mimo území nepřetržitě po dobu delší než 6 let.
(2) Právní postavení rezidenta na území zaniká odnětím azylu podle § 17
odst. 1 písm. a) nebo h), odnětím doplňkové ochrany podle § 17a odst. 1
písm. b) nebo c) anebo neprodloužením doplňkové ochrany z důvodů
uvedených v § 17a odst. 1 písm. b) nebo c).

Odchylně od druhého pododstavce je dotyčný členský stát oprávněn
stanovit, že ve zvláštních případech si dlouhodobě pobývající rezident
ponechá své právní postavení v uvedeném členském státě i tehdy,
nepobýval-li na území uvedeného členského státu po dobu delší šesti let.

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 77 odst. 1 (1) Ministerstvo zruší platnost povolení k trvalému pobytu, jestliže
písm. d)
d) cizinec pobýval mimo území nepřetržitě po dobu delší než 6 let,

5. S ohledem na případy uvedené v odst. 1 písm. c) a v odstavci 4
stanoví členské státy, které přiznaly právní postavení dlouhodobě
pobývajícího rezidenta, zjednodušený postup pro opětovné získání
právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta.

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
427/2010

§ 83 odst. 4

(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 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.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 66 odst. 2

(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.

326/1999
ve znění
161/2006

§ 77 odst. 1
písm. c), d)

(1) Ministerstvo zruší platnost povolení k trvalému pobytu, jestliže
c) cizinec pobýval mimo území států Evropské unie nepřetržitě po dobu
delší než 12 měsíců, pokud nebyla odůvodněna závažnými důvody,

Uvedený postup se týká zejména případů osob, které pobývaly v druhém
členském státě za účelem studia.
Podmínky a postup pro opětovné získání postavení dlouhodobě
pobývajícího rezidenta stanoví vnitrostátní právo.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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postavení v uvedeném členském státě.

Čl. 9 odst. 5

MV
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Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 9 odst. 6

Čl. 9 odst. 7

Citace ustanovení
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Číslo Sb. / Ustanovení (§,
Citace ustanovení
Vyhodnoc
ID
odst., písm.,
ení *
atd.)
274/2008
zejména těhotenstvím a narozením dítěte, závažným onemocněním,
studiem nebo odborným školením anebo pracovním vysláním do
zahraničí,
d) cizinec pobýval mimo území nepřetržitě po dobu delší než 6 let,

6. Uplynutí doby platnosti povolení k pobytu pro dlouhodobě 326/1999
pobývajícího rezidenta – ES v žádném případě nemá za následek odnětí ve znění
nebo ztrátu právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta.
161/2006
274/2008

§ 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“.
(3) Platnost rozhodnutí o přiznání právního postavení rezidenta na
území zaniká zrušením platnosti povolení k trvalému pobytu.

326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 117d odst. 2

(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.

326/1999
ve znění
427/2010

§ 156 odst. 1
písm. d)

(1) Cizinec se dopustí přestupku tím, že
d) nesplní povinnost podle § 117d odst. 2,

326/1999
ve znění
427/2010

§ 156 odst. 4
písm. d)

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
d) 3 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g), i) nebo
m).

326/1999
ve znění
427/2010
7. Nevede-li odnětí nebo ztráta právního postavení dlouhodobě 326/1999
pobývajícího rezidenta k navrácení, povolí členský stát dotyčné osobě ve znění
další setrvání na svém území za předpokladu, že splňuje podmínky 161/2006

§ 156 odst. 5

(5) V blokovém řízení lze uložit pokutu do 3 000 Kč.

§ 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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Citace ustanovení

Číslo Sb. / Ustanovení (§,
Citace ustanovení
Vyhodnoc
ID
odst., písm.,
ení *
atd.)
stanovené vnitrostátními právními předpisy a nepředstavuje ohrožení 274/2008
a) rezident na území závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo
veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti.
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".
(3) Platnost rozhodnutí o přiznání právního postavení rezidenta na
území zaniká zrušením platnosti povolení k trvalému pobytu.
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
103/2013
314/2015

§ 77

(1) Ministerstvo zruší platnost povolení k trvalému pobytu, jestliže
a) 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,
b) cizinci byl trvalý pobyt povolen na základě předložených padělaných
anebo pozměněných náležitostí nebo náležitostí, v nichž uvedené údaje
podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,
c) 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,
d) cizinec pobýval mimo území nepřetržitě po dobu delší než 6 let,
e) je to odůvodněno plněním závazku vyplývajícího z mezinárodní
smlouvy,
f) o to cizinec požádá,
g) cizinec, bývalý držitel modré karty, nebo jeho rodinný příslušník,
pobýval mimo území členských států Evropské unie nepřetržitě po dobu
delší než 24 měsíců, nebo
h) 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
a) cizinec opakovaně závažným způsobem naruší veřejný pořádek nebo
práva a svobody druhých anebo je důvodné nebezpečí, že by mohl
ohrozit bezpečnost státu,
b) zanikne do 5 let po vydání povolení k trvalému pobytu důvod, pro
který bylo podle § 66 odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo § 66 odst. 1 písm. b)
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

povolení k trvalému pobytu vydáno,
c) byla zrušena platnost povolení k trvalému pobytu uděleného tomu,
kdo o cizince, držitele tohoto povolení, pečoval,
d) cizinec nesplnil povinnost podle § 88 odst. 3,
e) 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
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.
326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 174a

(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;
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to neplatí, pokud je cizinec zajištěn.
Čl. 10 odst. 1

1. Každé rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přiznání právního postavení 500/2004
dlouhodobě pobývajícího rezidenta nebo o odnětí tohoto právního
postavení obsahuje odůvodnění. Toto rozhodnutí je oznámeno
dotčenému státnímu příslušníkovi třetí země v souladu s odpovídajícími
oznamovacími postupy podle vnitrostátního práva. V oznámení je
uvedeno poučení o opravných prostředcích a lhůta k jejich uplatnění.

500/2004

Čl. 10 odst. 2

2. Dojde-li k zamítnutí žádosti o přiznání právního postavení 326/1999
dlouhodobě pobývajícího rezidenta nebo ke zrušení či odnětí právního
postavení nebo není-li doba platnosti povolení k pobytu prodloužena, má
dotyčná osoba právo podat v dotčeném členském státě opravný
prostředek.
326/1999

§ 68

(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení
účastníků.
(2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení,
právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků
podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují
údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou
právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části
se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje
potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného
účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může
obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší
ustanovení.
(3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí,
podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při
jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak
se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich
vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
(4) Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního
stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.
(5) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání,
v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá,
který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu
se odvolání podává.
(6) Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v
poučení uvedena.

§ 72 odst. 1

(1) Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením stejnopisu
písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením.
Nestanoví-li zákon jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v
případě, že se účastník současně vzdá nároku na doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí. Tato skutečnost se poznamená do spisu.

§ 172 odst. 1

(1) Žaloba proti správnímu rozhodnutí 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.

§ 168

Ustanovení části druhé a třetí správního řádu se nevztahují na řízení
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Číslo Sb. / Ustanovení (§,
Citace ustanovení
Vyhodnoc
ID
odst., písm.,
ení *
atd.)
ve znění
podle § 9 (s výjimkou řízení podle § 9 odst. 4), § 10, § 19 odst. 1, § 20,
427/2010
30, 33, 36, § 38 odst. 1, § 40, 41, 49, 50, 52, § 53 odst. 3, § 122 odst. 1 a
101/2014
2, § 123a, § 135 odst. 3, § 148, § 154 odst. 2, § 155 odst. 1, § 180, 180b,
180d, 180e a 180h.
500/2004

§ 81 odst. 1

(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon
nestanoví jinak.

326/1999
ve znění
217/2002
501/2004
161/2006
427/2010
314/2015

§ 169 odst. 3

(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.

Čl. 11 odst. 1 1. Dlouhodobě pobývajícím rezidentům je přiznáno rovné zacházení 435/2004
jako státním příslušníkům členského státu v těchto oblastech:
písm. a)
ve znění
101/2014

§ 98 písm. a)

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta se podle
tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince
a) s povoleným trvalým pobytem,

§ 70 odst. 1

(1) Pro účely tohoto zákona se považuje za občana členského státu
Evropské unie i
a) občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru a občan Švýcarské konfederace,
b) rodinný příslušník občana Evropské unie nebo osoby uvedené v
písmenu a)61),
c) osoba, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, a její
rodinný příslušník,
d) občan třetí země, kterému bylo na území České republiky nebo jiného
členského státu Evropské unie přiznáno právní postavení dlouhodobě
pobývajícího rezidenta62),
e) občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného
členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého
výzkumu63),
f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu d) nebo e), kterému byl
na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt64),

PT

a) přístup k zaměstnání a k samostatné výdělečné činnosti za
předpokladu, že uvedené činnosti nejsou, byť příležitostně, spojeny s
výkonem veřejné moci, podmínky zaměstnávání a pracovní podmínky,
včetně podmínek propouštění a odměňování;
455/1991
ve znění
140/2014
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g) občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného
členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia,
výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné
služby65),
h) občan třetí země, 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 účelem66),
i) držitel modré karty Evropské unie67)
Čl. 11 odst. 1 b) všeobecné a odborné vzdělávání, včetně stipendií v souladu s 561/2004
písm. b)
vnitrostátními právními předpisy;
ve znění
343/2007
472/2011
82/2015

§ 20

(1) Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke
vzdělávání a školským službám podle tohoto zákona za stejných
podmínek.
(2) Osoby, které nejsou uvedeny v odstavci 1, mají za stejných
podmínek jako občané Evropské unie přístup:
a) k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní
výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají na území České
republiky,
b) ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve
školském zařízení pro zájmové vzdělávání v pravidelné denní docházce,
pokud jsou žáky základní školy, odpovídajícího ročníku střední školy
nebo odpovídajícího ročníku konzervatoře,
c) ke střednímu vzdělávání a vyššímu odbornému vzdělávání, včetně
vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud
pobývají oprávněně na území České republiky,
d) k předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému vzdělávání,
jazykovému vzdělávání a ke školským službám podle tohoto zákona,
pokud mají právo pobytu na území České republiky13) na dobu delší
než 90 dnů13a), popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na
území České republiky za účelem výzkumu13b), azylanty, osobami
požívajícími doplňkové ochrany13c), žadateli o udělení mezinárodní
ochrany13d) nebo osobami požívajícími dočasné ochrany13e).
(3) Osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) se stávají dětmi, žáky nebo
studenty příslušné školy nebo školského zařízení za podmínek
stanovených tímto zákonem, pokud řediteli školy nebo školského
zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování
školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky.
Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem
podle zvláštního právního předpisu13f).
(4) Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly
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předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke
vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost
přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací
zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v
daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
(5) Pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného
členského státu Evropské unie, a kteří na území České republiky, kde
taková osoba vykonává nebo vykonávala pracovní činnost v základním
pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo na
území České republiky studuje, anebo získala právo pobytu na území
České republiky z jiného důvodu13) dlouhodobě pobývají a kteří plní
povinnou školní docházku podle tohoto zákona, zajistí krajský úřad
příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy
a) bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání,
zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků,
b) podle možností ve spolupráci se zeměmi původu žáka podporu výuky
mateřského jazyka a kultury země jeho původu, která bude
koordinována s běžnou výukou v základní škole.
(6) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavci 5 písm. a) i pro
ostatní cizince.
(7) Krajský úřad zajistí přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou
uskutečňovat vzdělávání podle odstavce 5.
(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formu, obsah a
organizaci bezplatné přípravy podle odstavce 5 písm. a).
111/1998

§ 91 odst. 1

(1) Studentům vysoké školy mohou být přiznána stipendia.

111/1998
ve znění
552/2005
161/2006

§ 91 odst. 4

(4) Stipendia hrazená z dotace nebo z příspěvku mohou být přiznána též
a) na podporu studia v zahraničí,
b) na podporu studia v České republice,
c) studentům doktorských studijních programů.

Čl. 11 odst. 1 c) uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci 18/2004
písm. c)
v souladu s odpovídajícími vnitrostátními postupy;
ve znění
189/2008
52/2012
Čl. 11 odst. 1 d) sociální zabezpečení, sociální podpora a sociální ochrana podle 117/1995
písm. d)
vnitrostátních právních předpisů;
ve znění
132/2000

§ 1 odst. 2
písm. d)

(2) Podle tohoto zákona se uznává odborná kvalifikace a jiná způsobilost
PT
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),
§3
(1) Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených
PT
podmínek pouze fyzické osobě (dále jen "osoba"), jestliže osoba a osoby
společně s ní posuzované
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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
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povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle
zvláštního právního předpisu67),
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) Co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi57).
(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí může v odůvodněných
případech prominout podmínku trvalého pobytu.

Čl. 11 odst. 1 e) daňové výhody;
písm. e)

8461
586/1992
ve znění
259/1994
149/1995
492/2000
344/2013

§2

(1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby.
Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými
nerezidenty.
(2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na
území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňoví
rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak
na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy
plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
(3) Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni v
odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví
nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy
plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří se
na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení,
jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která se vztahuje
pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v
případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.
(4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti,
kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to
souvisle nebo v několika obdobích; do doby 183 dnů se započítává
každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky se pro
účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za
okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě
zdržovat.
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89/2012

Ustanovení (§,
Citace ustanovení
Vyhodnoc
odst., písm.,
ení *
atd.)
čl. 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a
PT
svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné
.
§1
(1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti
osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování
soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.
(2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a
povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré
mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně
práva na ochranu osobnosti.

89/2012

§3

(1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho
přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu
blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.
(2) Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že
a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody,
cti, důstojnosti a soukromí,
b) rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany,
c) nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého
postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně
těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých,
d) daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny,
e) vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak
vlastnické právo vzniká a zaniká, a
f) nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží.
(3) Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad
spravedlnosti a práva.

2/1993

čl. 20 odst.1

(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s
jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.

PT

2/1993

čl. 14 odst. 1

(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena
.

PT

561/2004
ve znění
343/2007
472/2011

§ 20

(1) Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke
vzdělávání a školským službám podle tohoto zákona za stejných
podmínek.
(2) Osoby, které nejsou uvedeny v odstavci 1, mají za stejných

PT
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Čl. 11 odst. 1 f) přístup ke zboží a službám a k nabídce výrobků a služeb určených pro 2/1993
písm. f)
veřejnost a k možnostem získání bydlení;

Čl. 11 odst. 1 g) svoboda sdružování a spolčování a členství v odborových
písm. g)
organizacích nebo svazech zaměstnavatelů nebo v organizaci, jejíž
členové patří k určité profesní skupině, včetně dávek poskytovaných
uvedenými organizacemi, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o
veřejném pořádku a veřejné bezpečnosti;
Čl. 11 odst. 1 h) volný přístup na celé území dotyčného členského státu v rámci
písm. h)
omezení stanovených z důvodu bezpečnosti vnitrostátními právními
předpisy.
Čl. 11 odst. 2
2. Pokud jde o odst. 1 písm. b), d), e), f) a g), může dotyčný členský stát
omezit rovné zacházení na případy, kdy se bydliště nebo obvyklé místo
pobytu dlouhodobě pobývajícího rezidenta nebo rodinných příslušníků,
pro které uplatňuje nárok na dávky, nachází na území dotyčného

MV

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

str.

Poznám
ka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32003L0109

Lhůta pro implementaci

Název:

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří
jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
Právní předpis EU

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

23.01.2006

Úřední věstník

L 16 2004

Gestor

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016
Implementační předpisy ČR

Číslo Sb. / Ustanovení (§,
Citace ustanovení
Vyhodnoc
ID
odst., písm.,
ení *
atd.)
členského státu.
82/2015
podmínek jako občané Evropské unie přístup:
a) k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní
výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají na území České
republiky,
b) ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve
školském zařízení pro zájmové vzdělávání v pravidelné denní docházce,
pokud jsou žáky základní školy, odpovídajícího ročníku střední školy
nebo odpovídajícího ročníku konzervatoře,
c) ke střednímu vzdělávání a vyššímu odbornému vzdělávání, včetně
vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud
pobývají oprávněně na území České republiky,
d) k předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému vzdělávání,
jazykovému vzdělávání a ke školským službám podle tohoto zákona,
pokud mají právo pobytu na území České republiky13) na dobu delší
než 90 dnů13a), popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na
území České republiky za účelem výzkumu13b), azylanty, osobami
požívajícími doplňkové ochrany13c), žadateli o udělení mezinárodní
ochrany13d) nebo osobami požívajícími dočasné ochrany13e).
(3) Osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) se stávají dětmi, žáky nebo
studenty příslušné školy nebo školského zařízení za podmínek
stanovených tímto zákonem, pokud řediteli školy nebo školského
zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování
školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky.
Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem
podle zvláštního právního předpisu13f).
(4) Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly
předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke
vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost
přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací
zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v
daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
(5) Pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného
členského státu Evropské unie, a kteří na území České republiky, kde
taková osoba vykonává nebo vykonávala pracovní činnost v základním
pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo na
území České republiky studuje, anebo získala právo pobytu na území
České republiky z jiného důvodu13) dlouhodobě pobývají a kteří plní
povinnou školní docházku podle tohoto zákona, zajistí krajský úřad
příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy
a) bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání,
zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků,
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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b) podle možností ve spolupráci se zeměmi původu žáka podporu výuky
mateřského jazyka a kultury země jeho původu, která bude
koordinována s běžnou výukou v základní škole.
(6) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavci 5 písm. a) i pro
ostatní cizince.
(7) Krajský úřad zajistí přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou
uskutečňovat vzdělávání podle odstavce 5.
(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formu, obsah a
organizaci bezplatné přípravy podle odstavce 5 písm. a).
586/1992
ve znění
259/1994
149/1995
492/2000
344/2013

Čl. 11 odst. 3 3. Členské státy jsou oprávněny omezit rovné zacházení v těchto 435/2004
případech:
písm. a)
ve znění
101/2014

§2

(1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby.
Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými
nerezidenty.
(2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na
území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňoví
rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak
na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy
plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
(3) Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni v
odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví
nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy
plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří se
na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení,
jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která se vztahuje
pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v
případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.
(4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti,
kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to
souvisle nebo v několika obdobích; do doby 183 dnů se započítává
každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky se pro
účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za
okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě
zdržovat.

§ 98 písm. a)

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta se podle
tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince
a) s povoleným trvalým pobytem,

PT

a) členské státy si mohou ponechat omezení přístupu k zaměstnání nebo
k samostatné výdělečné činnosti, pokud jsou v souladu se stávajícími
vnitrostátními právními předpisy nebo s právními předpisy Společenství
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uvedené činnosti vyhrazeny pro státní příslušníky uvedených členských
států, pro občany Evropské unie nebo Evropského hospodářského
prostoru;

Čl. 11 odst. 3 b) členské státy mohou požadovat pro poskytnutí přístupu k
písm. b)
všeobecnému a odbornému vzdělání doklad o přiměřených jazykových
znalostech. Přístup k vysokoškolskému vzdělání může být závislý na
splnění zvláštních podmínek týkajících se vzdělání.

455/1991
ve znění
140/2014

§ 70 odst. 1

(1) Pro účely tohoto zákona se považuje za občana členského státu
Evropské unie i
a) občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru a občan Švýcarské konfederace,
b) rodinný příslušník občana Evropské unie nebo osoby uvedené v
písmenu a)61),
c) osoba, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, a její
rodinný příslušník,
d) občan třetí země, kterému bylo na území České republiky nebo jiného
členského státu Evropské unie přiznáno právní postavení dlouhodobě
pobývajícího rezidenta62),
e) občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného
členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého
výzkumu63),
f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu d) nebo e), kterému byl
na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt64),
g) občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného
členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia,
výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné
služby65),
h) občan třetí země, 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 účelem66),
i) držitel modré karty Evropské unie67)

561/2004
ve znění
343/2007
472/2011
82/2015

§ 20

(1) Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke
vzdělávání a školským službám podle tohoto zákona za stejných
podmínek.
(2) Osoby, které nejsou uvedeny v odstavci 1, mají za stejných
podmínek jako občané Evropské unie přístup:
a) k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní
výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají na území České
republiky,
b) ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve
školském zařízení pro zájmové vzdělávání v pravidelné denní docházce,
pokud jsou žáky základní školy, odpovídajícího ročníku střední školy
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nebo odpovídajícího ročníku konzervatoře,
c) ke střednímu vzdělávání a vyššímu odbornému vzdělávání, včetně
vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud
pobývají oprávněně na území České republiky,
d) k předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému vzdělávání,
jazykovému vzdělávání a ke školským službám podle tohoto zákona,
pokud mají právo pobytu na území České republiky13) na dobu delší
než 90 dnů13a), popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na
území České republiky za účelem výzkumu13b), azylanty, osobami
požívajícími doplňkové ochrany13c), žadateli o udělení mezinárodní
ochrany13d) nebo osobami požívajícími dočasné ochrany13e).
(3) Osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) se stávají dětmi, žáky nebo
studenty příslušné školy nebo školského zařízení za podmínek
stanovených tímto zákonem, pokud řediteli školy nebo školského
zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování
školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky.
Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem
podle zvláštního právního předpisu13f).
(4) Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly
předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke
vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost
přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací
zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v
daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
(5) Pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného
členského státu Evropské unie, a kteří na území České republiky, kde
taková osoba vykonává nebo vykonávala pracovní činnost v základním
pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo na
území České republiky studuje, anebo získala právo pobytu na území
České republiky z jiného důvodu13) dlouhodobě pobývají a kteří plní
povinnou školní docházku podle tohoto zákona, zajistí krajský úřad
příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy
a) bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání,
zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků,
b) podle možností ve spolupráci se zeměmi původu žáka podporu výuky
mateřského jazyka a kultury země jeho původu, která bude
koordinována s běžnou výukou v základní škole.
(6) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavci 5 písm. a) i pro
ostatní cizince.
(7) Krajský úřad zajistí přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou
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uskutečňovat vzdělávání podle odstavce 5.
(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formu, obsah a
organizaci bezplatné přípravy podle odstavce 5 písm. a).
Čl. 11 odst. 4

4. Členské státy mohou omezit rovné zacházení v oblasti sociální 117/1995
podpory a sociální ochrany na základní dávky.
ve znění
132/2000
271/2001
453/2003
379/2007
414/2008
427/2010
366/2011
101/2014
253/2014

§3

(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
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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),
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) Co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi57).
(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí může v odůvodněných
případech prominout podmínku trvalého pobytu.
Čl. 11 odst. 5

5. Členské státy mohou rozhodnout o poskytnutí přístupu k doplňkovým 117/1995
dávkám v oblastech uvedených v odstavci 1.
ve znění
132/2000
Členské státy mohou také rozhodnout o přiznání rovného zacházení v 271/2001
453/2003
oblastech, které nejsou v odstavci 1 uvedeny.
379/2007
414/2008
427/2010
366/2011
101/2014
253/2014

§3

(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,
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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),
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) Co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi57).
(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí může v odůvodněných
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Číslo Sb. / Ustanovení (§,
ID
odst., písm.,
atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

případech prominout podmínku trvalého pobytu.
Čl. 12 odst. 1

1. Členské státy mohou učinit rozhodnutí o vyhoštění dlouhodobě
pobývajícího rezidenta pouze tehdy, představuje-li uvedená osoba
skutečné a dostatečně závažné ohrožení veřejného pořádku nebo veřejné
bezpečnosti.

326/1999
ve znění
140/2001
217/2002
428/2005
161/2006
427/2010

§ 120

(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 unie 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.

326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 174a

(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;

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Číslo Sb. / Ustanovení (§,
ID
odst., písm.,
atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

to neplatí, pokud je cizinec zajištěn.
Čl. 12 odst. 2

2. Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 se nesmí zakládat na ekonomických 326/1999
důvodech.
ve znění
140/2001
217/2002
428/2005
161/2006
427/2010

326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 120

(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 unie 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.

§ 174a

(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;

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Číslo Sb. / Ustanovení (§,
ID
odst., písm.,
atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

to neplatí, pokud je cizinec zajištěn.
Čl. 12 odst. 3 3. Než učiní rozhodnutí o vyhoštění dlouhodobě pobývajícího rezidenta, 326/1999
přihlédnou členské státy k těmto faktorům:
písm. a)
ve znění
140/2001
217/2002
a) délka pobytu na jejich území;
427/2010
326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 120 odst. 4

(4) Rozhodnutí o vyhoštění nelze vydat, jestliže jeho důsledkem by byl
nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince.

§ 174a

(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.

Čl. 12 odst. 3 b) věk dané osoby;
písm. b)

§ 120 odst. 4

(4) Rozhodnutí o vyhoštění nelze vydat, jestliže jeho důsledkem by byl
nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince.

§ 174a

(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.

326/1999
ve znění
140/2001
217/2002
427/2010
326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 12 odst. 3 c) následky pro danou osobu a její rodinné příslušníky;
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Čl. 12 odst. 3 d) vazby se zemí pobytu nebo neexistence vazeb se zemí původu.
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Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
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PT

326/1999
ve znění
140/2001
217/2002
427/2010
326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 120 odst. 4

(4) Rozhodnutí o vyhoštění nelze vydat, jestliže jeho důsledkem by byl
nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince.

§ 174a

(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.

326/1999
ve znění
140/2001
217/2002
427/2010
326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 120 odst. 4

(4) Rozhodnutí o vyhoštění nelze vydat, jestliže jeho důsledkem by byl
nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince.

§ 174a

(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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Citace ustanovení

Číslo Sb. / Ustanovení (§,
Citace ustanovení
Vyhodnoc
ID
odst., písm.,
ení *
atd.)
4. Bylo-li přijato rozhodnutí o vyhoštění, má dlouhodobě pobývající 326/1999 § 172 odst. 2
(2) Žaloba proti správnímu rozhodnutí o vyhoštění musí být podána do
PT
rezident v příslušném členském státě právo obrátit se na soud.
10 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni.
Zmeškání lhůty nelze prominout.
150/2002

§ 65 odst. 1

Čl. 12 odst. 5

5. Dlouhodobě pobývajícím rezidentům, kteří nemají dostatek 150/2002
prostředků, bude poskytnuta právní pomoc za stejných podmínek, jaké ve znění
se vztahují na státní příslušníky dotyčného členského státu.
237/2004
350/2005
79/2006
303/2011

§ 35 odst. 8

Čl. 13

Členské státy mohou vydávat povolení k pobytu s trvalou nebo 326/1999
neomezenou platností za výhodnějších podmínek, než jaké jsou ve znění
stanoveny touto směrnicí. Tato povolení k pobytu nepřiznávají právo 161/2006
pobytu v ostatních členských státech, jak je stanoveno v kapitole III.

§ 66

(1) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku
porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu,
jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo
povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení
takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li
tento nebo zvláštní zákon jinak.
(8) 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 předpisu6a); to samé platí i v případě, kdy osoby
uvedené v odstavci 2 jsou společníky právnické osoby zřízené podle
zvláštních právních předpisů upravujících výkon jejich povolání 6b) 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.

PT

(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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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c) na jeho žádost, pokud je jeho pobyt na území v zájmu České
republiky, nebo
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.
(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.
326/1999
ve znění
379/2007
427/2010
314/2015

§ 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
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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.
(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.
326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 83 odst. 1, 2

(1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná
cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v
Evropském společenství na území (dále jen "rezident na území"), jestliže
cizinec
a) splnil 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.

326/1999
ve znění
161/2006
103/2013

§ 42c odst. 1

(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.

PT

Čl. 14 odst. 2 2. Dlouhodobě pobývající rezident může pobývat na území druhého 326/1999
písm. a)
ve znění

§ 42c odst. 3

(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce
1 je žadatel povinen předložit

DT

Čl. 14 odst. 1

1. Dlouhodobě pobývající rezident získá právo pobytu na území jiných
členských států, než je členský stát, který uvedené osobě přiznal právní
postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, na období delší tří měsíců
za předpokladu splnění podmínek stanovených v této kapitole.
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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.

8285
326/1999
ve znění
222/2003
326/1999

§ 31 odst. 1
písm. b)

(1) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen
předložit
b) doklad potvrzující účel pobytu na území,
§ 42c odst. 4
(4) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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§ 42c odst. 3

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

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.
(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce
1 je žadatel povinen předložit

DT

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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

232 z 270

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

str.

Poznám
ka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32003L0109

Lhůta pro implementaci

23.01.2006

Úřední věstník

L 16 2004

Gestor

Název:

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří
jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
Právní předpis EU

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016
Implementační předpisy ČR

Číslo Sb. / Ustanovení (§,
ID
odst., písm.,
atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

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.
8285
326/1999
ve znění
222/2003
Čl. 14 odst. 2 c) jiné důvody.
písm. c)

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
427/2010
103/2013
101/2014
314/2015

§ 31 odst. 1
písm. b)

(1) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen
předložit
b) doklad potvrzující účel pobytu na území,

§ 42c odst. 3

(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce
1 je žadatel povinen předložit

DT

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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.
8285
326/1999
ve znění
222/2003
Čl. 14 odst. 3

3. V případě výkonu zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti 435/2004
uvedené v odst. 2 písm. a) mohou členské státy provést průzkum situace ve znění
na vlastním trhu práce a uplatnit vnitrostátní postupy týkající se 101/2014
požadavků na obsazení volného pracovního místa nebo na výkon
uvedených činností.

§ 31 odst. 1
písm. b)

(1) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen
předložit
b) doklad potvrzující účel pobytu na území,

§ 92 odst. 1

(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.

§ 98 písm. m)

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta se podle
tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince
m) který na území České republiky pobývá na základě povolení k
dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské
unie52b),
Pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle tohoto zákona
se za cizince nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník
(§ 3 odst. 2) a rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3
odst. 3.

Z důvodů politiky trhu práce mohou členské státy dávat přednost
občanům Unie, státním příslušníkům třetích zemí, stanoví-li tak právo
Společenství, a také státním příslušníkům třetích zemí, kteří v dotyčném
členském státě oprávněně pobývají a pobírají v tomto státě podporu v
nezaměstnanosti.

435/2004
ve znění
161/2006
379/2007
101/2014
435/2004
ve znění
382/2008
Čl. 14 odst. 4

4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy omezit počet osob, které
mají nárok na přiznání práva pobytu, za předpokladu, že uvedená
omezení týkající se přijímání státních příslušníků třetích zemí jsou již v

§ 85

Nerelevantní z hlediska transpozice.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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§ 42c odst. 1

(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.

PT

§ 95 odst. 1

(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.
(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.

poskytování přeshraničních služeb;
435/2004
ve znění
367/2011
Čl. 14 odst. 5 b) jsou poskytovateli přeshraničních služeb.
písm. b)

326/1999
ve znění
Členské státy mohou v souladu s vnitrostátními právními předpisy 161/2006
rozhodnout o podmínkách, za jakých dlouhodobě pobývající rezidenti, 103/2013
kteří chtějí odcestovat do druhého členského státu za účelem výkonu
hospodářské činnosti jako sezónní pracovníci, mohou v dotyčném
členském státě pobývat. Na přeshraniční pracovníky se mohou vztahovat
zvláštní vnitrostátní právní předpisy.
435/2004
ve znění
382/2008

Čl. 15 odst. 1

MV

Implementační předpisy ČR

Číslo Sb. / Ustanovení (§,
ID
odst., písm.,
atd.)

době přijetí této směrnice stanovena ve stávajících právních předpisech.
Čl. 14 odst. 5 5. Tato kapitola se netýká pobytu dlouhodobě pobývajících rezidentů na 326/1999
území členských států, kteří
písm. a)
ve znění
161/2006
a) jsou vysláni poskytovatelem služeb jako zaměstnanci za účelem 103/2013

Čl. 14 odst. 6

Gestor

6. Tato kapitola se použije, aniž jsou dotčeny právní předpisy
Společenství v oblasti sociálního zabezpečení s ohledem na státní
příslušníky třetích zemí.
1. Dlouhodobě pobývající rezident podá co nejdříve a nejpozději tři 326/1999
měsíce po vstupu na území druhého členského státu u příslušných ve znění
orgánů uvedeného členského státu žádost o povolení k pobytu.
161/2006
274/2008

Členské státy mohou povolit, aby dlouhodobě pobývající rezident podal
žádost o povolení k pobytu příslušným orgánům druhého členského
státu v době, kdy stále pobývá na území prvního členského státu.
Čl. 15 odst. 2 2. Členské státy mohou od dotyčných osob požadovat, aby prokázaly, že 326/1999
písm. a)
ve znění
161/2006

§ 42c odst. 1

§ 96

§ 42c odst. 2

PT

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.
Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

(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.

PT

§ 42c odst. 3 (3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce
PT
písm. c)
1 je žadatel povinen předložit
c) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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mají
379/2007
427/2010
a) stálé a pravidelné příjmy, které jsou dostatečné k zajištění jejich 103/2013
výživy a výživy jejich rodinných příslušníků, aniž by využívaly systém 314/2015
sociální podpory dotčeného členského státu. Pro každou kategorii
uvedenou v čl. 14 odst. 2 členské státy posoudí tyto příjmy z hlediska
jejich povahy a pravidelnosti a mohou přihlédnout k výši minimální
mzdy a minimálního důchodu;

Čl. 15 odst. 2 b) zdravotní pojištění, které kryje všechna rizika v druhém členském 326/1999
písm. b)
státě běžně krytá státním příslušníkům dotčeného členského státu.
ve znění
427/2010

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

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,

§ 42c odst. 3 (3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce
písm. b)
1 je žadatel povinen předložit
b) doklady ke zdravotnímu pojištění podle § 155b nebo doklad o
zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, jde-li o
případy uvedené v § 155y,

DT

8285
Čl. 15 odst. 3

3. Členské státy mohou požadovat, aby státní příslušníci třetích zemí
dodržovali integrační opatření v souladu s vnitrostátním právem.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Tato podmínka se neuplatňuje, pokud byli dotyční státní příslušníci
třetích zemí povinni dodržovat integrační opatření podle čl. 5 odst. 2,
aby získali právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta.
Aniž je dotčen druhý pododstavec, může se od dotyčných osob
požadovat účast v jazykových kurzech.
Čl. 15 odst. 4 4. K žádosti se přiloží doklady stanovené vnitrostátními právními 326/1999
písm. a) i)
předpisy o splnění stanovených podmínek dotčenou osobou a platné ve znění
povolení k dlouhodobému pobytu a platný cestovní doklad nebo jejich 161/2006

§ 42c odst. 3, 4 (3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce
1 je žadatel povinen předložit

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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atd.)
ověřené opisy.
379/2007
124/2008
Doklady uvedené v prvním pododstavci mohou zahrnovat také doklady 427/2010
73/2011
o přiměřeném ubytování.
103/2013
101/2014
Druhý členský stát je oprávněn od dotyčných osob požadovat, aby 314/2015
prokázaly zejména
a) v případě výkonu hospodářské činnosti
i) jsou-li v zaměstnaneckém poměru, že mají pracovní smlouvu,
prohlášení od zaměstnavatele, že si uvedené osoby najímá, nebo návrh
pracovní smlouvy za podmínek stanovených vnitrostátními právními
předpisy. Členské státy určí, který z uvedených dokladů je požadován;

Gestor

MV
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Implementační předpisy ČR

Citace ustanovení
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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
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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e). Na požádání je žadatel povinen dále předložit náležitosti podle § 31
odst. 4.
8285
326/1999
ve znění
222/2003
379/2007
124/2008
314/2015

Čl. 15 odst. 4 ii) pracují-li jako osoby samostatně výdělečně činné, že disponují
písm. a) ii)
přiměřenými finančními prostředky, které jsou v souladu s požadavky
vnitrostátního práva k výkonu uvedené hospodářské činnosti nezbytné, a
předložily požadované doklady a povolení;

§ 31 odst. 1

(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.

326/1999
ve znění
222/2003
379/2007
101/2014
314/2015

§ 31 odst. 4

(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.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
427/2010
103/2013
101/2014
314/2015

§ 42c odst. 3

(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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.
8285
326/1999
ve znění
222/2003
379/2007
124/2008
314/2015

§ 31 odst. 1

(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z
důvodů na jeho vůli nezávislých předložit.
Čl. 15 odst. 4 b) v případě studia nebo odborného vzdělávání je druhý členský stát
písm. b)
oprávněn od dotyčných osob požadovat doklady o řádném zápisu v
oficiálně uznávaném vzdělávacím zařízení za účelem studia nebo
odborného vzdělávání.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
427/2010
103/2013
101/2014
314/2015

§ 42c odst. 3

(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce
1 je žadatel povinen předložit

DT

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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4.
8285
326/1999
ve znění
222/2003

§ 31 odst. 1
písm. b)

(1) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen
předložit
b) doklad potvrzující účel pobytu na území,

Čl. 16 odst. 1

1. Vykonává-li dlouhodobě pobývající rezident právo pobytu v druhém 326/1999
členském státě a byla-li rodina již založena v prvním členském státě, ve znění
jsou rodinní příslušníci, kteří splňují podmínky uvedené v čl. 4 odst. 1 161/2006
směrnice 2003/86/ES, oprávněni doprovázet dlouhodobě pobývajícího
rezidenta nebo se k němu připojit.

§ 42c odst. 5

(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.

PT

Čl. 16 odst. 2

2. Vykonává-li dlouhodobě pobývající rezident právo pobytu v druhém 326/1999
členském státě a byla-li rodina již založena v prvním členském státě, ve znění
mohou být jiní rodinní příslušníci dlouhodobě pobývajícího rezidenta 161/2006
než ti, kteří splňují podmínky uvedené v čl. 4 odst. 1 směrnice
2003/86/ES, oprávněni jej doprovázet nebo se k němu připojit.

§ 42c odst. 5

(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.

PT

Čl. 16 odst. 3

3. Na podání žádosti o povolení k pobytu se použije čl. 15 odst. 1.

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 42c odst. 2

(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.

PT

Čl. 16 odst. 4
písm. a)

4. Druhý členský stát může od dotyčných rodinných příslušníků 326/1999
požadovat, aby spolu se žádostí o povolení k pobytu předložili tyto ve znění
doklady:
161/2006

§ 42c odst. 5

(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.

DT

§ 42c odst. 6

(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

a) své povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES
nebo povolení k pobytu a platný cestovní doklad nebo ověřené opisy
těchto dokladů;
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
124/2008
427/2010

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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b) doklad o tom, že pobývali v prvním členském státě jako rodinní 326/1999
příslušníci dlouhodobě pobývajícího rezidenta;
ve znění
161/2006

§ 31 odst. 4

(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.

§ 42c odst. 5

(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.
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101/2014
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; 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.
8285
326/1999 § 31 odst. 1
(1) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen
ve znění
předložit
222/2003
a) cestovní doklad,
379/2007
b) doklad potvrzující účel pobytu na území,
124/2008
c) prostředky k pobytu na území (§ 13),
314/2015
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.
326/1999
ve znění
222/2003
379/2007
101/2014
314/2015

Čl. 16 odst. 4
písm. b)
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Číslo Sb. / Ustanovení (§,
ID
odst., písm.,
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326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
124/2008
427/2010
101/2014

8285
326/1999
ve znění
222/2003
379/2007
124/2008
314/2015

326/1999
ve znění
222/2003
379/2007
101/2014
314/2015

Citace ustanovení

§ 42c odst. 6

(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 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.

§ 31 odst. 1

(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.

§ 31 odst. 4

(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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 16 odst. 4
písm. c)

c) doklad o tom, že mají stálé a pravidelné příjmy, které postačují
k zajištění jejich výživy bez využívání systému sociální podpory
dotyčného členského státu, nebo že dlouhodobě pobývající rezident
disponuje pro jejich potřeby uvedenými příjmy a pojištěním, jakož i
zdravotním pojištěním kryjícím všechna rizika v druhém členském státě.
Členské státy posoudí uvedené příjmy z hlediska jejich povahy a
pravidelnosti a mohou přihlédnout k výši minimální mzdy a
minimálního důchodu.

Čl. 16 odst. 5

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
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Číslo Sb. / Ustanovení (§,
ID
odst., písm.,
atd.)
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
124/2008
427/2010
101/2014

8285
5. Pokud rodina nebyla založena v prvním státě, použije se směrnice 326/1999
2003/86/ES.
ve znění
428/2005
161/2006
382/2008
274/2008
427/2010
101/2014

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

§ 42c odst. 6

(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 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.

DT

§ 42a

(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.
(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

PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Číslo Sb. / Ustanovení (§,
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odst., písm.,
atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

rodinný příslušník držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci32) (dále jen
„modrá karta“). Žádost je cizinec povinen podat ve lhůtě do 1 měsíce
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.
(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 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.
(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.
Čl. 17 odst. 1

1. Členské státy mohou zamítnout žádosti o pobyt podané dlouhodobě 326/1999
pobývajícími rezidenty nebo jejich rodinnými příslušníky, představuje-li ve znění
dotyčná osoba ohrožení veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti.
161/2006
427/2010
Při přijímání příslušného rozhodnutí členský stát posoudí závažnost

§ 46 odst. 4

(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), § 56
odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Číslo Sb. / Ustanovení (§,
ID
odst., písm.,
atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

nebo druh protiprávního jednání proti veřejnému pořádku nebo veřejné
bezpečnosti, kterého se dopustil dlouhodobě pobývající rezident nebo
jeho rodinný příslušník, nebo nebezpečí, které dotyčná osoba
představuje.
326/1999
ve znění
222/2003
428/2005
165/2006
427/2010

§ 56 odst. 1 (1) Dlouhodobé vízum, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
písm. c), e)
strpění pobytu na území z důvodu podle § 33 odst. 3, ministerstvo
cizinci neudělí, jestliže
c) je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob,

326/1999
ve znění
222/2003
428/2005
161/2006
165/2006
379/2007
427/2010
326/1999
ve znění
222/2003
428/2005
165/2006
124/2008
427/2010

§ 56 odst. 1 (1) Dlouhodobé vízum, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
písm. g)
strpění pobytu na území z důvodu podle § 33 odst. 3, ministerstvo
cizinci neudělí, jestliže
g) jsou zjištěny skutečnosti uvedené v § 9 odst. 1 písm. a), b), g), h), i)
nebo j),

326/1999
ve znění
379/2007

§ 9 odst. 1
písm. g), h)

e) předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné
pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

§ 56 odst. 2 (2) Dlouhodobé vízum, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
písm. a)
strpění pobytu na území z důvodu podle § 33 odst. 3, ministerstvo
cizinci neudělí, jestliže
a) nesplňuje podmínku trestní zachovalosti (§ 174), nebo
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.
(1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže
g) je zařazen do informačního systému vytvořeného státy, které jsou
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných
hranicích (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
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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odst., písm.,
atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

nebo ohrozit mezinárodní vztahy České republiky,

Čl. 17 odst. 2

326/1999
ve znění
379/2007
427/2010

§ 9 odst. 1
písm. i)

(1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže
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

326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 174a

(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.

§ 46 odst. 4

(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), § 56
odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum.

2. Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 se nesmí zakládat na ekonomických 326/1999
důvodech.
ve znění
161/2006
427/2010
326/1999
ve znění
222/2003
428/2005
165/2006
427/2010

§ 56 odst. 1 (1) Dlouhodobé vízum, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
písm. c), e)
strpění pobytu na území z důvodu podle § 33 odst. 3, ministerstvo
cizinci neudělí, jestliže
c) je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob,

326/1999
ve znění
222/2003

§ 56 odst. 1 g) jsou zjištěny skutečnosti uvedené v § 9 odst. 1 písm. a), b), g), h), i)
písm. g)
nebo j),

e) předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné
pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Číslo Sb. / Ustanovení (§,
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odst., písm.,
atd.)
428/2005
161/2006
165/2006
379/2007
427/2010
326/1999 § 56 odst. 2
ve znění
písm. a)
222/2003
428/2005
165/2006
124/2008
427/2010
326/1999
ve znění
379/2007

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

(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
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.

§ 9 odst. 1 (1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže
písm. g), h)
g) je zařazen do informačního systému vytvořeného státy, které jsou
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných
hranicích (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,

326/1999
ve znění
379/2007
427/2010

§ 9 odst. 1 (1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže
písm. i)
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

326/1999
ve znění
379/2007
314/2015

§ 9 odst.1 (1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže
písm. j)
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“).

326/1999
ve znění

§ 174a

(1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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§ 46 odst. 4

(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), § 56
odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum.

326/1999
ve znění
222/2003
428/2005
161/2006
165/2006
379/2007
427/2010
326/1999
ve znění
379/2007
314/2015

§ 56 odst. 1 g) jsou zjištěny skutečnosti uvedené v § 9 odst. 1 písm. a), b), g), h), i)
písm. g)
nebo j),

§ 9 odst. 1
písm. j)

(1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže
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“).

326/1999
ve znění
379/2007
314/2015

§ 9 odst. 1
písm. j)

(1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže
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“).

258/2000
ve znění

§ 68

(1) Ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních
onemocnění ze zahraničí stanoví a o jejich ukončení rozhodne

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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atd.)
427/2010
jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav,
314/2015
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.

1. Členské státy mohou zamítnout žádosti o pobyt podané dlouhodobě 326/1999
pobývajícími rezidenty nebo jejich rodinnými příslušníky, představuje-li ve znění
dotyčná osoba ohrožení veřejného zdraví.
161/2006
427/2010

2. Jedinými chorobami, které mohou ospravedlnit zamítnutí vstupu nebo
pobytu na území druhého členského státu, jsou choroby stanovené v
použitelných nástrojích Světové zdravotnické organizace a další infekční
nebo parazity vyvolané nakažlivé choroby, které jsou předmětem
opatření na ochranu státních příslušníků hostitelské země. Členské státy
nesmějí zavádět žádná nové omezující předpisy nebo opatření.

MV
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Číslo Sb. / Ustanovení (§,
Citace ustanovení
Vyhodnoc
ID
odst., písm.,
ení *
atd.)
267/2015
Ministerstvo zdravotnictví. Osoba, která má ve vlastnictví, správě nebo
užívání prostory, zařízení nebo pozemky, na nichž mají být ochranná
opatření prováděna, je povinna v nezbytném rozsahu poskytnout
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví součinnost při
organizování a provádění ochranných opatření. O druhu a způsobu
provedení protiepidemického opatření, kterému se podrobí fyzická
osoba, rozhodne a poskytovatele zdravotních služeb, který je provede,
rozhodnutím stanoví místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem, kde
se fyzická osoba v době zjištění rozhodných skutečností zdržuje.
(2) Fyzické osoby jsou povinny předložit na výzvu příslušného orgánu
potvrzení o očkování nebo stanovené profylaxi. Stanovení, na jakou
nemoc mohou orgány vyžadovat potvrzení o očkování nebo profylaxi, je
součástí ochranného opatření nařízeného podle odstavce 1 věty první.
(3) Ochranná opatření podle odstavce 1 věty první a jejich ukončení
zveřejní na hraničním přechodu krajská hygienická stanice, v jejímž
správním obvodu se hraniční přechod nachází. Zveřejnění ochranného
opatření na hraničním přechodu je nejméně trojjazyčné, a to v českém
jazyce, jazyce státu, z jehož území je státní hranice překračována, a v
anglickém jazyce.

Čl. 18 odst. 3

3. Choroby, které vypukly až poté, co bylo vydáno první povolení k 326/1999
pobytu v druhém členském státě, nejsou důvodem k zamítnutí žádosti o ve znění
prodloužení doby platnosti povolení nebo k vyhoštění ze země.
161/2006
124/2008
101/2014
314/2015

§ 44a odst. 5

(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 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).

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

§ 119 odst. 5

(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
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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 společenství.
Čl. 18 odst. 4

Čl. 19 odst. 1

Čl. 19 odst. 2

4. Členský stát může u osob, na které se vztahuje tato směrnice,
požadovat lékařské vyšetření, aby se prokázalo, že netrpí žádnou z
chorob uvedených v odstavci 2. Tato lékařská vyšetření, která mohou
být bezplatná, se neprovádějí systematicky.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
101/2014

326/1999
ve znění
222/2003
379/2007
101/2014
314/2015
1. Příslušné vnitrostátní orgány vyřizují žádosti do čtyř měsíců ode dne 326/1999
jejich podání.
ve znění
161/2006
Lhůta stanovená v prvním pododstavci může být prodloužena nejvýše o 427/2010
tři měsíce, pokud k žádosti nebyly přiloženy písemné doklady uvedené v
článcích 15 a 16, nebo za mimořádných okolností souvisejících s
obtížností posouzení žádosti. V uvedených případech je žadatel o dané
skutečnosti informován příslušnými vnitrostátními orgány.
2. Jsou-li splněny podmínky stanovené v článcích 14, 15 a16, s 326/1999
výhradou ustanovení o veřejném pořádku, veřejné bezpečnosti a ve znění
veřejném zdraví v článcích 17 a 18, vydá druhý členský stát dlouhodobě
pobývajícímu rezidentovi povolení k pobytu s možností prodloužení
doby platnosti. Doba platnosti tohoto povolení k pobytu bude po jejím
uplynutí na základě žádosti, je-li nezbytná, prodloužena. Druhý členský
stát uvědomí o svém rozhodnutí první členský stát.

§ 42c odst. 3 (3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce
písm. e)
1 je žadatel povinen předložit
e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4.

PT

§ 31 odst. 4
písm. b)

(4) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec na požádání
dále povinen předložit
b) doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením
infekčního onemocnění.

§ 169 odst. 1
písm. a)

(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,

PT

§ 44 odst. 4
písm. a), b), g)

(4) Povolení k dlouhodobému pobytu ministerstvo vydává s dobou
platnosti

DT

a) potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než
1 rok,
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,
g) odpovídající v případě rodinného příslušníka výzkumného pracovníka
době platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného
výzkumnému pracovníkovi, nebo

8285
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326/1999 § 44a odst. 1
b) Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně
ve znění
písm. b)
prodloužit, a to nejdéle na dobu stanovenou v § 44 odst. 4 písm. a), b), e)
až h),
8285

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

Čl. 19 odst. 3

Čl. 20 odst. 1

3. Druhý členský stát vydá rodinným příslušníkům dlouhodobě 326/1999
pobývajícího rezidenta povolení k pobytu s možností prodloužení doby ve znění
platnosti, která mají stejnou dobu platnosti jako povolení vydané
dlouhodobě pobývajícímu rezidentovi.

8285
326/1999
ve znění
161/2006
101/2014
8285
1. Každé rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení k pobytu obsahuje 500/2004
odůvodnění. Toto rozhodnutí je oznámeno dotčenému státnímu
příslušníkovi třetí země v souladu s odpovídajícími oznamovacími
postupy podle vnitrostátního práva. V oznámení je uvedeno poučení o
opravných prostředcích a lhůta k jejich uplatnění.
Důsledky vyplývající z toho, že rozhodnutí nebylo učiněno ve lhůtě
stanovené tímto ustanovením, musí být určeny vnitrostátními právními
předpisy příslušného členského státu.

§ 159 odst. 6

(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.

§ 44 odst. 4
písm. d)

(4) Povolení k dlouhodobému pobytu ministerstvo vydává s dobou
platnosti
d) odpovídající v případě rodinného příslušníka rezidenta jiného
členského státu Evropské unie době platnosti průkazu o povolení
k pobytu, který byl vydán tomuto rezidentovi,

§ 44a odst. 1
písm. b)

(1) Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně
prodloužit, a to nejdéle na dobu stanovenou v § 44 odst. 4 písm. a), b), e)
až h)

§ 68

(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení
účastníků.
(2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení,
právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků
podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují
údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou
právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části
se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje
potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného
účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může
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obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší
ustanovení.
(3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí,
podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při
jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak
se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich
vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
(4) Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního
stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.
(5) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání,
v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá,
který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu
se odvolání podává.
(6) Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v
poučení uvedena.

Čl. 20 odst. 2

500/2004

§ 72 odst. 1

(1) Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením stejnopisu
písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením.
Nestanoví-li zákon jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v
případě, že se účastník současně vzdá nároku na doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí. Tato skutečnost se poznamená do spisu.

500/2004

§ 80 odst. 1

(1) Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě,
nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti,
jakmile se o tom dozví.

§ 172 odst. 1

(1) Žaloba proti správnímu rozhodnutí 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.

150/2002

§ 65 odst. 1

(1) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku
porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu,
jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo
povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení
takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li
tento nebo zvláštní zákon jinak.

326/1999
ve znění

§ 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,

2. Je-li žádost o povolení k pobytu zamítnuta, nebo není-li doba platnosti 326/1999
povolení prodloužena nebo je odejmuto, má dotyčná osoba právo podat
v dotčeném členském státě opravný prostředek.
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427/2010
30, 33, 36, § 38 odst. 1, § 40, 41, 49, 50, 52, § 53 odst. 3, § 122 odst. 1 a
101/2014
2, § 123a, § 135 odst. 3, § 148, § 154 odst. 2, § 155 odst. 1, § 180, 180b,
180d, 180e a 180h.
500/2004

§ 81 odst. 1

(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon
nestanoví jinak.

326/1999
ve znění
217/2002
501/2004
161/2006
427/2010
314/2015

§ 169 odst. 3

(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.

§ 16

(1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi
zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za
práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité
hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo
jiného postupu v zaměstnání.
(2) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace.
Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální
obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k
diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje
antidiskriminační zákon108).
(3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy
pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným
požadavkem nezbytným pro výkon práce; účel sledovaný takovou
výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za diskriminaci
se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno
předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti
fyzické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů uvedených v
antidiskriminačním zákonu.

PT

§ 98 písm. m)

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta se podle
tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince
m) který na území České republiky pobývá na základě povolení k
dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské

PT

1. Jakmile dlouhodobě pobývající rezidenti obdrží povolení k pobytu 262/2006
v druhém členském státě podle článku 19, je jim zajištěno v tomto státě ve znění
rovné zacházení v oblastech a za podmínek uvedených v článku 11.
362/2007
365/2011

8461
2. Dlouhodobě pobývající rezidenti mají v souladu s odstavcem 1 435/2004
přístup na trh práce.
ve znění
161/2006
Členské státy mohou stanovit, že osoby uvedené v čl. 14 odst. 2 písm. a) 379/2007
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Čl. 21 odst. 3

Číslo Sb. / Ustanovení (§,
ID
odst., písm.,
atd.)
mají na dobu nejdéle 12 měsíců za podmínek stanovených vnitrostátními 101/2014
unie52b),
právními předpisy omezený přístup k jiným pracovním činnostem, než
pro které jim bylo uděleno povolení k pobytu.

561/2004
ve znění
343/2007
472/2011
82/2015

§ 20

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

(1) Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke
vzdělávání a školským službám podle tohoto zákona za stejných
podmínek.
(2) Osoby, které nejsou uvedeny v odstavci 1, mají za stejných
podmínek jako občané Evropské unie přístup:
a) k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní
výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají na území České
republiky,
b) ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve
školském zařízení pro zájmové vzdělávání v pravidelné denní docházce,
pokud jsou žáky základní školy, odpovídajícího ročníku střední školy
nebo odpovídajícího ročníku konzervatoře,
c) ke střednímu vzdělávání a vyššímu odbornému vzdělávání, včetně
vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud
pobývají oprávněně na území České republiky,
d) k předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému vzdělávání,
jazykovému vzdělávání a ke školským službám podle tohoto zákona,
pokud mají právo pobytu na území České republiky13) na dobu delší
než 90 dnů13a), popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na
území České republiky za účelem výzkumu13b), azylanty, osobami
požívajícími doplňkové ochrany13c), žadateli o udělení mezinárodní
ochrany13d) nebo osobami požívajícími dočasné ochrany13e).
(3) Osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) se stávají dětmi, žáky nebo
studenty příslušné školy nebo školského zařízení za podmínek
stanovených tímto zákonem, pokud řediteli školy nebo školského
zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování
školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky.
Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem
podle zvláštního právního předpisu13f).
(4) Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly
předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke
vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost
přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací
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Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním právem stanovit
podmínky, za kterých mohou mít osoby uvedené v čl. 14 odst. 2 písm. b)
nebo c) přístup k zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.
3. Jakmile rodinní příslušníci dlouhodobě pobývajícího rezidenta obdrží
povolení k pobytu v druhém členském státě podle článku 19, požívají
v tomto státě práva uvedená v článku 14 směrnice 2003/86/ES.
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zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v
daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
(5) Pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného
členského státu Evropské unie, a kteří na území České republiky, kde
taková osoba vykonává nebo vykonávala pracovní činnost v základním
pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo na
území České republiky studuje, anebo získala právo pobytu na území
České republiky z jiného důvodu13) dlouhodobě pobývají a kteří plní
povinnou školní docházku podle tohoto zákona, zajistí krajský úřad
příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy
a) bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání,
zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků,
b) podle možností ve spolupráci se zeměmi původu žáka podporu výuky
mateřského jazyka a kultury země jeho původu, která bude
koordinována s běžnou výukou v základní škole.
(6) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavci 5 písm. a) i pro
ostatní cizince.
(7) Krajský úřad zajistí přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou
uskutečňovat vzdělávání podle odstavce 5.
(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formu, obsah a
organizaci bezplatné přípravy podle odstavce 5 písm. a).
435/2004 § 98 písm. p)
ve znění
101/2014

Čl. 22 odst. 1
písm. a)

1. Dokud státní příslušník třetí země neobdržel právní postavení
dlouhodobě pobývajícího rezidenta, je druhý členský stát oprávněn
rozhodnout o zamítnutí prodloužení doby platnosti nebo o odnětí
povolení k pobytu a může dotyčnou osobu a její rodinné příslušníky
v souladu s postupy stanovenými vnitrostátními právními předpisy,
včetně postupů navrácení, přimět v následujících případech k opuštění
svého území:
a) z důvodu veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti podle článku
17;

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
41/2009
103/2013

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta se podle
tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince
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

§ 46b odst. 2 (2) Ministerstvo dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu
písm. a), b), c) 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
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státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup
ve věci vyhošťování,
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.

Čl. 22 odst. 1
písm. b)

b) nejsou-li nadále plněny podmínky stanovené v článcích 14, 15 a 16;

326/1999
ve znění
427/2010
314/2015

§ 174a

(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.

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

§ 119 odst. 5

(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 společenství.

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
382/2008
101/2014
314/2015

§ 46b odst. 2
písm. d)

(2) Ministerstvo dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu
rezidenta jiného členského státu Evropské unie, jestliže
d) držitel tohoto povolení neplní účel, pro který bylo toto povolení
vydáno, s výjimkou případů uvedených v § 46e odst. 1 písm. b) a c),

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Citace ustanovení

§ 46b odst. 2
písm. e)

e) Ministerstvo dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu
rezidenta jiného členského státu Evropské unie, jestliže 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,

§ 46b odst. 2
písm. f)

(2) Ministerstvo dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu
rezidenta jiného členského státu Evropské unie, jestliže
f) držitel tohoto povolení nemá na území zajištěno ubytování,
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.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008

§ 46b odst. 2
písm. g)

(2) Ministerstvo dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu
rezidenta jiného členského státu Evropské unie, jestliže
g) úhrnný měsíční příjem držitele tohoto povolení a společně s ním
posuzovaných osob [§ 42c odst. 3 písm. c)] nedosahuje částky živobytí
společně posuzovaných osob, 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 držitele tohoto povolení.

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 46b odst. 2
písm. h)

(2) Ministerstvo dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu
rezidenta jiného členského státu Evropské unie, jestliže
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.

326/1999
ve znění
427/2010

§ 174a

8285
326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

Vyhodnoc
ení *

(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,
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314/2015
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.
326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

§ 119 odst. 5

(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 společenství.

c) nepobývá-li státní příslušník třetí země v dotčeném členském státě 326/1999
oprávněně.
ve znění
161/2006
379/2007
427/2010
314/2015

§ 119 odst. 1

(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),

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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 předpisu 16) 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
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.
Čl. 22 odst. 2

2. Přijme-li druhý členský stát jedno z opatření uvedených v odstavci 1,
první členský stát převezme okamžitě a bez formalit dlouhodobě
pobývajícího rezidenta a jeho rodinné příslušníky zpět. Druhý členský
stát oznámí své rozhodnutí prvnímu členskému státu.

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

§ 173

Cizinec, jemuž byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka
občana Evropské unie, 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.

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 159 odst. 6

(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
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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.
Čl. 22 odst. 3

3. Dokud státní příslušník třetí země neobdrží právní postavení
dlouhodobě pobývajícího rezidenta a aniž je dotčena povinnost zpětného
převzetí uvedená v odstavci 2, je druhý členský stát oprávněn v souladu
s článkem 12 a podle záruk obsažených v tomto článku přijmout
rozhodnutí o navrácení státního příslušníka třetí země z území Unie ze
závažných důvodů týkajících se veřejného pořádku nebo veřejné
bezpečnosti.

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

§ 119 odst. 5

V tom případě konzultuje druhý členský stát přijetí uvedeného
rozhodnutí první členský stát.

Čl. 22 odst. 4

Pokud druhý členský stát rozhodne o navrácení dotyčného státního
příslušníka třetí země, učiní veškerá vhodná opatření k účinnému
provedení rozhodnutí. V tom případě poskytne druhý členský stát
prvnímu členskému státu užitečné informace o provádění rozhodnutí o
navrácení.
4. Rozhodnutí o navrácení nesmějí být v případech uvedených v odst. 1 326/1999
písm. b) a c) doprovázena trvalým zákazem pobytu.
ve znění
161/2006
379/2007
427/2010
314/2015

§ 119 odst. 1

(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 společenství.

PT

(1) Policie vydá rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který pobývá
PT
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
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povolení k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu
zaměstnání, nebo na území provozuje dani podléhající výdělečnou
činnost bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu 16) 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
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.
326/1999
ve znění
140/2001
428/2005

§ 122 odst. 1

(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.

326/1999
ve znění
161/2006
427/2010

§ 122 odst. 5

(5) Policie může na žádost cizince vydat nové rozhodnutí, 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, nebo
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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.
Čl. 22 odst. 5

5. Povinnost zpětného převzetí uvedená v odstavci 2 se stanoví, aniž je 326/1999
dotčena možnost, aby se dlouhodobě pobývající rezident a jeho rodinní ve znění
příslušníci usadili ve třetím členském státě.
161/2006
427/2010

Čl. 23 odst. 1

1. S výhradou článků 3, 4, 5 a 6 přizná na základě žádosti druhý členský
stát dlouhodobě pobývajícím rezidentům právní postavení stanovené
článkem 7. Druhý členský stát oznámí své rozhodnutí prvnímu
členskému státu.

§ 173

326/1999 § 83
ve znění
161/2006
274/2008
427/2010

Cizinec, jemuž byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka
občana Evropské unie, 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.

PT

(1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná
cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta
v Evropském společenství na území (dále jen „rezident na území“),
jestliže cizinec
a) splnil 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 pravomocného rozhodnutí o zrušení právního

PT
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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.

Čl. 23 odst. 2

2. Postup stanovený v článku 7 se použije pro podání a posouzení
žádostí o přiznání postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta
v druhém členském státě. Článek 8 se použije pro vydání povolení
k pobytu. Je-li žádost zamítnuta, použijí se procedurální záruky
stanovené článkem 10.

326/1999
ve znění
161/2006
326/1999
ve znění
161/2006
274/2008

§ 68 odst. 1

(1) Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci po 5 letech
nepřetržitého pobytu na území.

§ 159 odst. 7

(7) Ministerstvo předá údaje o cizinci, kterému bylo přiznáno právní
postavení rezidenta na území, příslušnému orgánu jiného členského státu
Evropské unie, který dříve tomuto cizinci přiznal právní postavení
rezidenta na území jiného členského státu.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
274/2008
427/2010
314/2015

§ 69 odst. 5

(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 předpisu 2), 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.

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
124/2008
427/2010
314/2015

§ 70 odst. 2

(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 nebo jinou listinu dokládající příbuzenský vztah, doklad o tom, že
cizinec byl v minulosti státním občanem České republiky1); 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
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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
cizince staršího 15 let, jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů
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 důvodů 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 vydaným podle § 182a
odst. 1 písm. a) (dále jen „zkouška z jazyka“), není-li dále stanoveno
jinak.
326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
427/2010
103/2013
344/2013

§ 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
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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.
(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
uznávaným elektronickým podpisem; to neplatí, je-li potvrzení dodáno
prostřednictvím datové schránky.
326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
427/2010

§ 83

(1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná
cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v
Evropském společenství na území (dále jen "rezident na území"), jestliže
cizinec
a) splnil 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
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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 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.
326/1999
ve znění
314/2015

§ 74 odst. 2

(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.

326/1999
ve znění
161/2006
274/2008
103/2013
326/1999

§ 84 odst. 1

(1) Ministerstvo uvede rezidentu na území do průkazu o povolení k
pobytu záznam "povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího
rezidenta - ES"7c).

§ 117a

(1) Průkaz o povolení k pobytu je veřejnou listinou, vydávanou
srovnávací tabulka sm. 38 a 109502
str.
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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 společenství 40) 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,
8. digitální zpracování podpisu cizince,
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.
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(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.
326/1999
ve znění
427/2010

§ 117c

(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.
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(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.
(5) Dobu platnosti průkazu o povolení k pobytu ministerstvo
neprodlouží, shledá-li důvod pro zrušení povolení k trvalému pobytu
podle § 77.
(6) 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.

(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení
účastníků.
(2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení,
právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků
podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují
údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou
právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části
se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje
potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného
účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může
obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší
ustanovení.
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
srovnávací tabulka sm. 38 a 109502
str.
270 z 270

Poznám
ka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32003L0109

Lhůta pro implementaci

23.01.2006

Úřední věstník

L 16 2004

Název:

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří
jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
Právní předpis EU

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Gestor

MV

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Karolína Beránková Hronková
02.05.2016
Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016
Implementační předpisy ČR

Číslo Sb. / Ustanovení (§,
ID
odst., písm.,
atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnoc
ení *

(3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí,
podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při
jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak
se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich
vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
(4) Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního
stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.
(5) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání,
v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá,
který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu
se odvolání podává.
(6) Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost
v poučení uvedena.
500/2004

§ 4 odst. 2

326/1999
ve znění
161/2006
379/2007
427/2010
101/2014
314/2015

§ 169 odst. 1

(2) Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě
přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem
k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.

(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
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vydání závazného stanoviska podle odstavce 17.

Čl. 24

Čl. 25

500/2004

§ 80 odst. 1

(1) Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě,
nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti,
jakmile se o tom dozví.

500/2004

§ 72 odst. 1

(1) Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením stejnopisu
písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením.
Nestanoví-li zákon jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v
případě, že se účastník současně vzdá nároku na doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí. Tato skutečnost se poznamená do spisu.

500/2004

§ 81 odst. 1

(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon
nestanoví jinak.

326/1999

§ 172 odst. 1

(1) Žaloba proti správnímu rozhodnutí 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.

150/2002

§ 65 odst. 1

(1) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku
porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu,
jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo
povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení
takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li
tento nebo zvláštní zákon jinak.

Komise pravidelně a poprvé nejpozději 23. ledna 2011 předloží
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice v
členských státech a případně navrhne nezbytné změny. Tyto návrhy
změn se týkají především článků 4, 5, 9, 11 a kapitoly III.
Členské státy určí kontaktní místa odpovědná za přijímání a předávání 326/1999
informací uvedených v čl. 19 odst. 2, čl. 22 odst. 2 a čl. 23 odst. 1.
ve znění
161/2006
Členské státy zajistí nezbytnou spolupráci při výměně informací a 274/2008
dokladů podle prvního pododstavce.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

§ 159 odst. 6, (6) Ministerstvo předá údaje o cizinci, kterému bylo vydáno povolení k
7, 8
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
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postavení rezidenta na území, příslušnému orgánu jiného členského státu
Evropské unie, který dříve tomuto cizinci přiznal právní postavení
rezidenta na území jiného členského státu.
(8) Ministerstvo předá údaje o cizinci, kterému byla podle § 85 odst. 1
písm. b) zrušena platnost rozhodnutí o přiznání právního postavení
rezidenta na území, 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.
Čl. 26

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro
dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 23. ledna 2006.
Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku
Evropské unie.
Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvou o
založení Evropského společenství.

Čl. 27
Čl. 28

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č

1.
2.
3.

Číslo.Sb.

Název předpisu

zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., 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), a 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 zákona č. 2/2002 Sb.
4.
222/2003 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, zákon č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 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, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
5.
428/2005 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 některé další zákony.
6.
161/2006 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 některé další zákony.
7.
379/2007 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, zákon č. 325/1999 Sb., o
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Účinnost předpisu

326/1999
140/2001
217/2002

01.01.2000
01.07.2001
01.01.2003
01.01.2004

24.11.2005
27.04.2006
21.12.2007
str.
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8.
9.
10.

124/2008
274/2008
382/2008

11.

427/2010

12.
13.

325/1999
350/2005

14.

165/2006

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1/1993
395/2001
2/1993
500/2004
501/2004
150/2002
237/2004

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

79/2006
262/2006
362/2007
435/2004
48/1997
455/1991
561/2004
343/2007

30.
31.

111/1998
552/2005

32.

18/2004

33.

189/2008

34.
35.
36.
37.
38.

117/1995
132/2000
271/2001
453/2003
414/2008

39.
40.

586/1992
259/1994

41.

149/1995

azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky.
zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 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, a další související zákony.
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, 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, a další související zákony
zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu).
zákon, kterým se mění 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, a některé další zákony.
zákon, kterým se mění 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, a některé další zákony.
Ústava České republiky.
ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Listina základních práv a svobod.
správní řád.
zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
soudní řád správní.
zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
zákoník práce.
zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
zákon o zaměstnanosti.
zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony.
zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony.
zákon 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).
zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
zákon o státní sociální podpoře.
zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze.
zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů.
zákon o daních z příjmů.
zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o
cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

274 z 274

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

01.07.2008
01.01.2009
01.01.2009
01.01. 2011
01.01.2000
13.10.2005
1.09.2006
01.01.1993
01.06.2002
28.12.1992
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2003
01.05.2004
01.04.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.10.2004
01.04. 1997
01.01.1992
01.01.2005
01.01.2008
01.07.1998
01.01.2006
01.05.2004
01.07.2008
01.10.1995
01.01.2001
01.10.2001
01.01.2004
01.12.2008
01.01.1993
01.01.1995
01.08.1995
str.

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

492/2000
258/2000
89/2012
278/2009
472/2011
365/2011
303/2011
303/2013
367/2011
52/2012

52.

312/2013

53.
54.

73/2011
103/2013

55.
56.

344/2013
366/2011

57.
58.
59.
60.

267/2015
458/2011
41/2009
101/2014

61.
62.
63.

140/2014
253/2014
82/2015

64.

314/2015

znění pozdějších předpisů.
zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
občanský zákoník.
zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví.
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon, kterým se mění 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, a další související zákony
Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
Zákon, kterým se mění 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, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
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, zákon č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony
Zákon, 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

01.01.2001
01.01.2001
01.01.2014
01.01.2010
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2014
01.01.2012
17.03.2012
01.01.2014
25.03.2011
01.05.2013
01.12.2013
06.12.2011
01.12.2015
01.01.2012
01.03.2009
24.06.2014
01.01.2015
01.01.2015
01.05.2015
18.12.2015

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

Číslo ID

Předkladatel

Název návrhu předpisu

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

Předpokládané
datum předložení
vládě

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

1.

7874

MV

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

01.07.2014

29.02.2016

01.09.2016

2.

8285

MV

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých Ukončeno
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění mezirezortní
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
připomínkové
řízení

3.

8461

MPSV

Návrh zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení
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01.01.2017

02.02.2017

1.1.2018
1.6.2018
str.
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3. Poznámky
Poř.č.

1.

Text poznámky

k čl. 14 odst. 4 – rozhodnutí o omezení počtu osob, které mají nárok na přiznání práva pobytu, nebylo přijato.
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