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.1 písm.a)
Čl.1 písm.b)
Čl.1 písm.c)
Čl.2 odst.1

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

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
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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.)

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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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32004L0038

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,
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Právní předpis EU

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

Čl.2 odst.2
písm.d)

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. / 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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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.
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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 *

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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Ustanovení (článek,odst.,
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
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
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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.
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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,

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

Vyhodnocení *

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

10 z 270

PT

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
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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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Vyhodnocení *

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
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Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
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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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Citace ustanovení

§ 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
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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
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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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Ustanovení (§,
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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

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

26 z 270

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

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 *

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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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

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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Poznámka

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

38 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 *

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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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
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písm.a)
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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;
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02.05.2016
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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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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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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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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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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich
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"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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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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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,

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

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

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

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

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

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

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

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

Citace ustanovení
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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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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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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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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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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 *

(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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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
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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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Právní předpis EU
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Schválil (jméno+datum): JUDr. Michal Matoušek 02.05.2016

Implementační předpisy ČR
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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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Lhůta pro implementaci
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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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Čl.13 odst.2
písm.b)

MV
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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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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

80 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 *

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

82 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 *

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
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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§ 87f
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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

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

86 z 270

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

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 *

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
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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

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

Vyhodnocení *

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

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

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

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

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

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

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

*/ 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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Právní předpis EU

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

Citace ustanovení

Čl.17 odst.3

Čl.17 odst.4
písm.a)

Čl.17 odst.4
písm.b)

Čl.17 odst.4
písm.c)

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
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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 *

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

*/ 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 *

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

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

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

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

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

134 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 *

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
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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
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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

137 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 *

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
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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,

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

141 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 *

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

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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může dotyčná osoba podat opravný prostředek, lhůta k jeho podání a
popřípadě lhůta, kterou má osoba na opuštění území členského státu. S
výjimkou odůvodněných naléhavých případů nesmí být lhůta na
opuštění území kratší než jeden měsíc ode dne oznámení.

Čl.31 odst.1

MV

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

Vyhodnocení *
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326/1999
ve znění
217/2002
161/2006
427/2010
303/2011
314/2015

§ 172

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

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

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

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

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

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

157 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 *

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,

*/ 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

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 *

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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L 158/77

Gestor
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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.,
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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.
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Čl.38 odst.1
Čl.38 odst.2
Čl.38 odst.3
Čl.39

Čl.40 odst.1

Čl.40 odst.2

Čl.41
Čl.42
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

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
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Nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice
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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. 2000
1.7. 2001
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
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27.4. 2006
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21. 12. 2007
1.1.2011
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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

str.
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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:

32003L0109

Lhůta pro implementaci

23.01.2006

Úřední věstník

L 16 2004

Gestor
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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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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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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,
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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
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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,
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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"
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povolení k pobytu vydané dotyčným členským státem poté, co daná ve znění
osoba získala právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta.
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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).
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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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Čl. 3 odst. 2
písm. e)

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;

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.,
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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

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

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

190 z 270

srovnávací tabulka sm. 38 a 109502

DT

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 *

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

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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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
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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
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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
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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
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200 z 270

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

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 *

využitím údajů, které jsou o cizinci vedené v informačním systému
cizinců, protokol, který obsahuje údaje nezbytné pro vydání průkazu o
povolení k pobytu.
(5) Ministerstvo před předáním průkazu o povolení k pobytu prověří
jedinečnost vazby mezi cizincem a vydaným průkazem, a to s využitím
biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat průkazu o povolení k
pobytu.
(6) Při předání průkazu o povolení k pobytu ministerstvo cizince
prokazatelně poučí o podmínkách užívání průkazu tak, aby nedošlo k
jeho poškození nebo zneužití. Při předání průkazu o povolení k pobytu
ministerstvo ověří správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném
průkazu o povolení k pobytu, funkčnost nosiče dat s biometrickými
údaji a správnost v něm zpracovávaných biometrických údajů.
Funkčnost nosiče dat a správnost v něm zpracovaných biometrických
údajů se ověřuje pomocí technického zařízení umožňujícího srovnání
aktuálně zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými
údaji zpracovanými v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu. V případě
zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě
zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v
případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v průkazu o
povolení k pobytu, se cizinci vydá nový průkaz o povolení k pobytu.
(7) Držitel průkazu o povolení k pobytu je oprávněn požádat
ministerstvo o ověření funkčnosti nosiče dat. V případě zjištění
nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji se cizinci vydá nový
průkaz o povolení k pobytu; vydání nového průkazu v tomto případě
podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat
s biometrickými údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec
prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost
nosiče dat s biometrickými údaji.
(8) Biometrické údaje lze využívat výlučně pro ověřování pravosti
průkazu o povolení k pobytu a ověření totožnosti cizince, a to
porovnáním biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat s údaji
vedenými v informačním systému cizinců nebo porovnáním
biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat s aktuálně zobrazenými
biometrickými údaji cizince, pořízenými v průběhu prokazování
totožnosti s pomocí technického zařízení. Pokud cizinec nemůže pro
účely ověření totožnosti předložit průkaz o povolení k pobytu, jehož je
držitelem, popřípadě pokud nosič dat s biometrickými údaji v průkazu o
povolení k pobytu není funkční, provede se ověření totožnosti cizince
pořízením otisků prstů cizince a jejich porovnáním s biometrickými
údaji vedenými pro tyto účely v informačním systému cizinců.
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§ 84 odst. 1

Citace ustanovení
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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
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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,
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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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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.)

Implementační předpisy ČR

Číslo Sb. / Ustanovení (§,
Citace ustanovení
Vyhodnoc
ID
odst., písm.,
ení *
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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Citace ustanovení

Citace ustanovení
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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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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
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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
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Citace ustanovení
Vyhodnoc
ID
odst., písm.,
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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
srovnávací tabulka sm. 38 a 109502
str.
208 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.,
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Citace ustanovení

Vyhodnoc
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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 (§,
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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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(článek,odst.,
ID
písm., atd.)
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
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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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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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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 (§,
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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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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.
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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,
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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
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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
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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
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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;
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MV
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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
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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
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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)

MV
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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
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.
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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
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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
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Číslo Sb. / Ustanovení (§,
ID
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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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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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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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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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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ID
odst., písm.,
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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

PT
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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),
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326/1999
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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),
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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

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

260 z 270

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

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 *

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.
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(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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
srovnávací tabulka sm. 38 a 109502
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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
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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.
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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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1.1.2020
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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