
 

 

VI. 

 

ČÁST PRVNÍ 

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., 

zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., 

zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., 

zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., 

zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., 

zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 

Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., 

zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., 

zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., 

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 

č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 

318/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 31 

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů 

(1) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit 

a) cestovní doklad, 

b) doklad potvrzující účel pobytu na území, 

c) prostředky k pobytu na území (§ 13), 

d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území, 

e) fotografie; to se nepoužije, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince, 

f) souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; 

souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného 

zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na 

území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých 

předložit. 

(2) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem výzkumu je cizinec, který je 

držitelem povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu na území jiného členského státu Evropské 

unie29), povinen předložit 

a) dohodu o hostování uzavřenou s výzkumnou organizací, která má sídlo na území tohoto členského 

státu, 

b) náležitosti podle odstavce 1 písm. a) a e), 

c) písemné vyjádření výzkumné organizace (§ 42f odst. 1) o účelu jeho pobytu na území a 

d) na požádání doklady uvedené v odstavci 4. 

(3) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání je cizinec povinen 

předložit náležitosti podle odstavce 1 písm. a), c) až e) a doklad o zápisu do příslušného rejstříku, 

seznamu nebo evidence30). 

                                                      

30) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních 
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(4) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec na požádání dále povinen předložit 

a) doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti 

(§ 174) vydaného státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státy, v nichž cizinec pobýval 

v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že 

tento stát takový doklad nevydává; doklad nelze vyžadovat od cizince mladšího 15 let, 

b) doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění. 

(5) Povinnost předložit k žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů prostředky k pobytu na 

území podle odstavce 1 písm. c) se nevztahuje na manžela azylanta nebo osoby požívající doplňkové 

ochrany podle zvláštního právního předpisu2), jehož manželství s azylantem nebo osobou požívající 

doplňkové ochrany vzniklo před vstupem na území, na nezletilé dítě azylanta nebo osoby požívající 

doplňkové ochrany nebo na nezletilé dítě manžela azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany. 

Namísto cestovního dokladu podle odstavce 1 písm. a) jsou cizinci uvedení ve větě první k žádosti 

o udělení víza k pobytu nad 90 dnů oprávněni předložit i jiný doklad vydaný státem, jehož jsou 

občanem nebo v němž pobývají, z něhož lze zjistit údaje o jejich totožnosti a občanství. 

(6) Dokladem o zajištění ubytování podle odstavce 1 písm. d) se rozumí doklad o vlastnictví 

bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné potvrzení osoby, která 

je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím úředně ověřeným podpisem, 

kterým je cizinci udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může být zajištěno pouze v objektu, který je 

podle zvláštního právního předpisu31) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě 

orientačním číslem, a je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Pokud je 

písemné potvrzení o souhlasu podle věty první podáváno elektronicky, musí být podepsáno 

uznávaným elektronickým podpisem; to se nepoužije, je-li potvrzení dodáno prostřednictvím datové 

schránky. 

(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. 

(7) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit 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. 

 

§ 34 

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem  

strpění pobytu na území 

K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území je cizinec 

povinen předložit 

a) cestovní doklad, je-li jeho držitelem a neuplynula-li doba platnosti cestovního dokladu, 

b) ověřenou kopii dokladu potvrzujícího existenci důvodu podle § 33 odst. 1 písm. a); nemůže-li 

předložit takový doklad z důvodů na jeho vůli nezávislých, lze tento doklad nahradit čestným 

prohlášením, 

c) fotografie, 

                                                                                                                                                                      

zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů.  

31)  Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a 
umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a  oznamování přidělení čísel 
a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. 
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d) doklad potvrzující existenci důvodu podle § 33 odst. 1 písm. b), 

e) doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j a na 

požádání doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, 

jde-li o cizince podle § 33 odst. 1 písm. c); to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4, 

e) doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, jde-li o případy uvedené 

v § 155y, 

f) doklad o podání žaloby a návrhu na přiznání odkladného účinku této žaloby, jde-li o cizince podle 

§ 33 odst. 1 písm. d). 

 

§ 35 

Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů 

(1) Platnost víza a dobu pobytu na území, která je kratší než 1 rok, ministerstvo na žádost 

cizince opakovaně prodlouží, za podmínky, že trvá stejný účel pobytu, nejdéle však na dobu 1 roku. 

(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. 

Povinnost předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území neplatí, jde-li 

o případy uvedené v § 180j odst. 4. Dále je cizinec povinen předložit doklad o zdravotním pojištění 

podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y. Cizinec je dále povinen na 

žádost ministerstva předložit v případě změny podoby i fotografie. 

(3) Dobu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nelze prodloužit, pokud ministerstvo 

shledá důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto víza (§ 37). 

 

§ 37 

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů 

(1) Ministerstvo zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů, jestliže cizinec 

a) byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu, 

b) neplní účel, pro který bylo vízum uděleno, nebo 

c) o zrušení platnosti víza požádá. 

(2) Ministerstvo dále zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů, jestliže 

a) cizinec v žádosti o udělení víza uvedl nepravdivé údaje nebo k žádosti předložil padělané anebo 

pozměněné doklady nebo doklady, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti 

neodpovídají skutečnosti, 

b) cizinec přestal splňovat některou z podmínek pro udělení víza, 

c) policie při pobytové kontrole [§ 167 písm. d)] zjistí skutečnost podle § 9 odst. 1 písm. a) nebo b) a 

1. cizinec ve lhůtě stanovené policií nepředloží potvrzení o tom, že požádal o vydání nového 

cestovního dokladu, nebo 

2. ačkoli je důvod pro vydání cizineckého pasu nebo cestovního průkazu totožnosti, cizinec 

o vydání tohoto cestovního dokladu nepožádá, 

d) cestovní doklad cizince byl orgánem státu, který jej vydal, prohlášen za neplatný nebo odcizený 

a cizinec nepředloží potvrzení podle písmene c) bodu 1 nebo z důvodu podle písmene c) bodu 2, 

e) cizinec nesplnil povinnost podle § 88 odst. 2, 
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f) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl 

o vyhoštění cizince ze svého území9a) z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce 

nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou 

činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího 

společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících 

vstup a pobyt cizinců na jejich území, anebo 

g) cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá 

podmínkám uvedeným v § 180i nebo § 180j, a to ani ve lhůtě stanovené policií; to neplatí, jde-li o 

případy uvedené v § 180j odst. 4, 

g) cizinec nemá sjednáno zdravotní pojištění podle § 155b nebo 155e; to se nepoužije, jde-li o 

případy uvedené v § 155y, 

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti víza. Při 

posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého 

a rodinného života cizince. 

(3) Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů, stanoví lhůtu 

k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území 

vycestovat. 

 

§ 40 

(1) Diplomatickým vízem se rozumí vízum k pobytu nad 90 dnů udělené cizinci na základě 

oficiální žádosti a označené jako „Diplomatické vízum“. Diplomatické vízum lze vyznačit do 

diplomatického pasu nebo jiného cestovního dokladu cizince, který požívá příslušných výsad a imunit. 

(2) Zvláštním vízem se rozumí vízum k pobytu nad 90 dnů, udělené cizinci na základě 

oficiální žádosti a označené jako „Zvláštní vízum“. Zvláštní vízum lze vyznačit do služebního pasu 

nebo jiného cestovního dokladu cizince, který požívá příslušných výsad a imunit. 

(3) K žádosti o udělení diplomatického nebo zvláštního víza je cizinec povinen předložit 

cestovní doklad a fotografie. Před vyznačením víza je cizinec povinen na požádání předložit doklad o 

cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v 

§ 180j; na požádání je cizinec současně povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na 

dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Věta druhá se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 180j 

odst. 4. Před vyznačením víza je cizinec povinen na požádání předložit 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. 

(4) Diplomatické vízum a zvláštní vízum uděluje zastupitelský úřad. 

 

§ 42 

Povolení k dlouhodobému pobytu 

(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat cizinec, který na území 

pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů, hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok 

a trvá-li stejný účel pobytu. 

(2) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat cizinec, který na území 

pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu podle § 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo 

§ 33 odst. 3 a následně na území pobývá na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění 

pobytu vydaného podle § 43, pobývá-li na území nepřetržitě po dobu nejméně 3 let. 

                                                      

9a) Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. 5. 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích 
zemí. 
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(3) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat manžel, nezletilé nebo 

zletilé nezaopatřené dítě manžela nebo takové dítě cizince, který žádá o vydání povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo již za tímto účelem na území pobývá 

(dále jen „rodinný příslušník výzkumného pracovníka“). K žádosti je rodinný příslušník výzkumného 

pracovníka povinen předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), c) až e) a prokázat, že je 

rodinným příslušníkem výzkumného pracovníka; na požádání je dále povinen předložit náležitosti 

uvedené v § 31 odst. 4. Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k 

dlouhodobému pobytu je rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předložit doklad o 

cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v 

§ 180j. Současně 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. Před 

vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu je 

rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předložit 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 nebo jde-li o nezaopatřené dítě cizince s povoleným dlouhodobým 

pobytem za účelem vědeckého výzkumu [§ 48 odst. 2 písm. a)]. 

(4) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat cizinec, který na území 

pobývá jako člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace 

akreditované v České republice anebo jako jeho rodinný příslušník registrovaný Ministerstvem 

zahraničních věcí. 

(5) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1, 2 nebo 4 se podává 

ministerstvu a žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 3 se podává na 

zastupitelském úřadu na úředním tiskopisu. Podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu 

ministerstvu je dále oprávněn rodinný příslušník výzkumného pracovníka, který je držitelem víza 

k pobytu nad 90 dnů. V žádosti je cizinec povinen uvést údaje v rozsahu žádosti o povolení k trvalému 

pobytu. 

(6) Cizinec je oprávněn pobývat na území po dobu uvedenou v průkazu o povolení k pobytu, 

není-li dále stanoveno jinak. 

 

§ 42b 

Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu  

za účelem společného soužití rodiny  

(1) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny 

je cizinec povinen předložit 

a) náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e), 

b) doklad potvrzující příbuzenský vztah; jde-li o žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu 

za účelem společného soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, kterému byl udělen 

azyl podle zvláštního právního předpisu2), lze příbuzenský vztah prokázat i jiným věrohodným 

způsobem, není-li předložení dokladu možné, 

c) souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; 

souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného 

zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na 

území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých 

předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k 

dlouhodobému pobytu za jiným účelem, 

d) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet 
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1. částek životních minim9d) členů rodiny a 

2. nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení 

zvláštním právním předpisem9e) nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku 

skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny; na požádání je cizinec 

povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v 

plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec 

předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho 

prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti. 

Za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, s 

výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při 

rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 

4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije. 

(2) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny 

je cizinec, který pobýval jako rodinný příslušník držitele modré karty v jiném členském státě Evropské 

unie32), dále povinen předložit doklad o oprávnění k pobytu, který mu jako rodinnému příslušníkovi 

držitele modré karty vydal jiný členský stát Evropské unie. 

(3) Byla-li žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití 

rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního 

předpisu2), podána ve lhůtě do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu, je 

cizinec povinen k žádosti předložit pouze cestovní doklad a fotografie a prokázat příbuzenský vztah 

způsobem podle odstavce 1 písm. b). 

(4) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny 

je cizinec na požádání dále povinen přiložit doklady uvedené v § 31 odst. 4. 

(5) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit doklad o cestovním 

zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j. 

Současně je povinen na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o 

cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4. 

(5) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k 

dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit 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. 

 

§ 42c 

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu  

Evropské unie 

(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu na území je oprávněn podat držitel povolení 

k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském 

společenství na území jiného členského státu Evropské unie47) (dále jen „rezident jiného členského 

státu Evropské unie“), pokud na území hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce. 

(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 

                                                      

9d) § 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 
9e) § 26 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
47) 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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rezident jiného členského státu Evropské unie povinen žádost podat v době platnosti oprávnění 

k přechodnému pobytu na území, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vstupu na území. 

(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 je žadatel povinen 

předložit 

a) doklad prokazující přiznání právního postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie, 

b) doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám 

uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o 

cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4, 

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, 

c) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob 

pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim9d) žadatele a s ním 

společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro 

účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e) nebo částky, kterou žadatel 

věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své 

a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona 

rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu za podmínek 

uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu; za příjem se považuje 

příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového 

příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému 

pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním 

a existenčním minimu nepoužije; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o 

zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření 

úhrnného měsíčního příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob; pokud cizinec předložil 

k žádosti doklad o příjmu s ním společně posuzované osoby, je povinen na požádání předložit též 

její prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti, 

d) náležitosti uvedené v § 31 odst. 1, s výjimkou náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. c), a 

e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4. 

(4) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je žadatel 

povinen předložit pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce nebo 

smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít základní pracovněprávní 

vztah, a náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e). Na požádání je žadatel povinen dále 

předložit náležitosti podle § 31 odst. 4. 

(5) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat i rodinný příslušník 

rezidenta jiného členského státu Evropské unie, pokud má s ním povolen pobyt za účelem společného 

soužití rodiny na území státu, který rezidentovi jiného členského státu Evropské unie toto právní 

postavení přiznal, nebo mu bylo na území tohoto státu právní postavení rezidenta jiného členského 

státu Evropské unie přiznáno. 

(6) Rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu Evropské unie je povinen prokázat 

splnění podmínky podle odstavce 5 a k žádosti předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění 

podle odstavce 3 písm. b), doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním 

posuzovaných osob [odstavec 3 písm. c)] nebude nižší než součet částek životních minim9d) žadatele a 

s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky 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. 
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§ 42d 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území 

(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území9f) je oprávněn 

podat na zastupitelském úřadu cizinec, pokud na území hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 

3 měsíce a jde-li o studium podle § 64, s výjimkou vzdělávání v základní škole, střední škole nebo v 

konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu nebo odborné praxe prováděné 

za úplatu. 

(2) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 je cizinec povinen 

a) předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), b), d) a e), 

b) předložit souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte 

na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, 

zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě společně 

pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli 

nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo 

povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem, 

c) prokázat zajištění prostředků k pobytu na území (§ 13), jde-li o studium na vysoké škole nebo 

neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na pobyt cizince 

přebírá tuzemská hostitelská organizace, 

d) na požádání předložit náležitosti podle § 31 odst. 4. 

(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem studia na území je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním 

pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j. Současně je 

povinen na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním 

zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4. 

(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k 

dlouhodobému pobytu za účelem studia na území je cizinec povinen předložit 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. 

 

§ 42f 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu 

(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu29) je oprávněn 

podat na zastupitelském úřadu cizinec, který uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování9j) a 

hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce (dále jen „výzkumný pracovník“). 

Výzkumnou organizací se pro účely tohoto zákona rozumí veřejná výzkumná instituce, vysoká škola9k) 

nebo jiná výzkumná organizace zapsaná do seznamu výzkumných organizací schválených pro 

přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí vedeného podle zvláštního právního předpisu9j). 

Výzkumnou činností se rozumí též činnost akademického pracovníka nebo hostujícího profesora u 

veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace zapsané do seznamu výzkumných 

organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí podle zvláštního 

právního předpisu9j). 

                                                      

9f) Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem 
studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby. 

9j) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb. 
9k) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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(2) V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení 

k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem může výzkumný pracovník žádost o povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu podat na území ministerstvu. 

(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je 

výzkumný pracovník povinen předložit 

a) dohodu o hostování9j), 

b) náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a) a e), 

c) písemný závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem 

výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území, včetně 

nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne 

skončení platnosti dohody o hostování9j) a byly hrazeny z veřejných prostředků, a 

d) na požádání náležitosti uvedené v § 31 odst. 4. 

(4) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit doklad o cestovním 

zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to ode dne vstupu na území 

České republiky do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního 

předpisu33). Současně je povinen na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na 

dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4. 

(4) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k 

dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit 

doklady ke zdravotnímu pojištění podle § 155b nebo doklad o zdravotním pojištění podle § 155e 

odst. 4, a to ode dne vstupu na území do doby vzniku účasti na veřejném zdravotním pojištění; 

to se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y. 

(5) Po dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu se 

držitel tohoto povolení pro účely úhrady poskytování zdravotních služeb považuje za cizince 

s povoleným trvalým pobytem. 

 

§ 42h 

Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty 

(1) K žádosti o vydání zaměstnanecké karty je cizinec povinen předložit 

a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e), 

b) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4, 

c) pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí splňující 

podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b), 

d) doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání podle § 42g odst. 

2 písm. c), jde-li o žádost podle § 42g odst. 2 nebo cizince uvedeného v § 42g odst. 6, 

e) povolení k zaměstnání, jde-li o žádost podle § 42g odst. 3, a 

f) doklad prokazující, že se jedná o cizince uvedeného v § 98 zákona o zaměstnanosti, jde-li o žádost 

podle § 42g odst. 4. 

                                                      

33)  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané 
osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. 
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(2) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty je 

cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám 

uvedeným v § 180j, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než se na něho bude 

vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu33), a na požádání doklad o zaplacení 

pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy 

uvedené v § 180j odst. 4. 

(2) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty 

je cizinec povinen předložit doklady ke zdravotnímu pojištění podle § 155b nebo doklad o 

zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4, a to ode dne vstupu na území do doby vzniku účasti na 

veřejném zdravotním pojištění; to se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y. 

 

§ 42j 

Náležitosti k žádosti o vydání modré karty 

(1) K žádosti o vydání modré karty je cizinec povinen předložit 

a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e), 

b) pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu 

nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši 

sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé 

roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí, 

c) doklady potvrzující vysokou kvalifikaci, 

d) jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání, 

e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4. 

(2) Cizinec, který před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel 

modré karty v jiném členském státě Evropské unie, je dále povinen předložit doklad prokazující 

úhrnný měsíční příjem rodiny podle § 42b odst. 1 písm. d). 

(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí modré karty je cizinec 

povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v 

§ 180j, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat pojištění 

podle zvláštního právního předpisu32), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na 

dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4. 

(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí modré karty je cizinec 

povinen předložit doklady ke zdravotnímu pojištění podle § 155b nebo doklad o zdravotním 

pojištění podle § 155e odst. 4, a to ode dne vstupu na území do doby vzniku účasti na veřejném 

zdravotním pojištění; to se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y. 

 

§ 44 

(1) Cizinec, který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na zastupitelském 

úřadu a bylo mu uděleno vízum podle § 30 odst. 4, je povinen za účelem vydání průkazu o povolení 

k pobytu se do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území osobně dostavit na ministerstvo ke 

zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení 

biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; 

podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Cizinec, který 

podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území ministerstvu a splňuje podmínky 

pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu, je povinen se na výzvu osobně dostavit ke zpracování 

údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů 

cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, 

pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. 
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(2) Cizinci, který podal žádost o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty, ministerstvo 

po pořízení biometrických údajů vydá potvrzení o splnění podmínek pro vydání povolení 

k dlouhodobému pobytu. 

(3) Cizinec je povinen ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne 

pořízení biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí průkazu o povolení k pobytu. 

(4) Povolení k dlouhodobému pobytu ministerstvo vydává s dobou platnosti 

a) potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok, 

b) 1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia s předpokládanou dobou pobytu delší než 1 rok 

nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu, 

c) odpovídající v případě společného soužití rodiny době platnosti průkazu o povolení k pobytu, 

který byl vydán nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, nejméně však na 1 rok, 

d) 2 roky v případě společného soužití rodiny, bylo-li nositeli oprávnění ke sloučení rodiny vydáno 

povolení k trvalému pobytu, 

e) odpovídající v případě rodinného příslušníka rezidenta jiného členského státu Evropské unie době 

platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán tomuto rezidentovi, 

f) odpovídající době stanovené ve smlouvě o dobrovolnické službě nebo dobrovolné službě mládeže 

v tuzemské hostitelské organizaci, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

studia na území podle § 42d, 

g) odpovídající v případě rodinného příslušníka výzkumného pracovníka době platnosti povolení 

k dlouhodobému pobytu vydaného výzkumnému pracovníkovi, nebo 

h) až na 2 roky v ostatních případech, je-li k dosažení účelu potřebný pobyt na území delší než 1 rok. 

(4) Povolení k dlouhodobému pobytu ministerstvo vydává s dobou platnosti 

a) potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok, 

b) 1 rok, jde-li o pobyt za účelem studia s předpokládanou dobou pobytu delší než 1 rok, pobyt 

za účelem společného soužití rodiny na území nebo pobyt rezidenta jiného členského státu 

Evropské unie,  

c) až na 1 rok, jde-li o pobyt za účelem strpění pobytu, 

d) odpovídající v případě rodinného příslušníka rezidenta jiného členského státu Evropské 

unie době platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán tomuto rezidentovi, 

e) odpovídající době stanovené ve smlouvě o dobrovolnické službě nebo dobrovolné službě 

mládeže v tuzemské hostitelské organizaci, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu 

za účelem studia na území podle § 42d, nejvýše však na 1 rok, 

f) odpovídající v případě rodinného příslušníka výzkumného pracovníka době platnosti 

povolení k dlouhodobému pobytu vydaného výzkumnému pracovníkovi, nebo 

g) až na 2 roky v ostatních případech, je-li k dosažení účelu potřebný pobyt na území delší než 

1 rok. 

(5) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území ministerstvo vydává 

s platností na dobu potřebnou k dosažení účelu pobytu, nejméně však na dobu 6 měsíců. 

(6) Zaměstnanecká karta se vydává na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo 

dohoda o pracovní činnosti, nejdéle však na dobu 2 let; v případě cizince uvedeného v § 42g odst. 3 se 

zaměstnanecká karta vydává na dobu platnosti odpovídající době uvedené v povolení k zaměstnání. 

(7) Modrá karta se vydává s dobou platnosti o 3 měsíce delší než je doba, na níž byla uzavřena 

pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky. 

(8) Modrá karta podle § 42i se považuje za platnou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6UEF7A7)



 

 

a) do doby nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení doby její platnosti, pokud byla žádost o 

vydání modré karty podána v době platnosti modré karty, 

b) do doby než jiný členský stát Evropské unie rozhodne o žádosti o vydání modré karty, pokud byla 

žádost o vydání modré karty podána v době platnosti modré karty podle § 42i, 

c) do doby vycestování cizince z území, pokud mu jiný členský stát Evropské unie vydal modrou 

kartu, 

d) po dobu 3 měsíců ode dne, kdy jiný členský stát Evropské unie nevyhověl žádosti cizince o 

vydání modré karty. 

(9) Modrá karta vydaná jiným členským státem Evropské unie se na území považuje za 

platnou do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vydání modré karty podle § 42i, pokud v době 

platnosti modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie cizinec požádal o vydání modré 

karty podle § 42i a o jejím vydání nebylo rozhodnuto v době platnosti modré karty vydané jiným 

členským státem Evropské unie. 

(10) Na platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny 

vydaného rodinnému příslušníkovi držitele modré karty a na platnost takového oprávnění vydaného 

jiným členským státem Evropské unie se odstavce 8 a 9 vztahují obdobně. 

 

§ 44a 

(1) Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodloužit, a to 

a) na dobu stanovenou v § 44 odst. 5, 

b) nejdéle na dobu stanovenou v § 44 odst. 4 písm. a), b), e) až h), 

c) na dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, které bylo vydáno nositeli oprávnění ke 

sloučení rodiny, jde-li o dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44 odst. 4 písm. 

c), 

d) na dobu 5 let, jde-li o dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44 odst. 4 písm. d), 

e) nejdéle na dobu stanovenou v § 44 odst. 7, jde-li o modrou kartu. 

(1) Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodloužit, a to 

a) na dobu stanovenou v § 44 odst. 5, 

b) nejdéle na dobu stanovenou v § 44 odst. 4 písm. a), c) nebo d) až g), 

c) na dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, které bylo vydáno nositeli oprávnění ke 

sloučení rodiny, jde-li o dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

společného soužití rodiny, 

d) nejdéle na dobu 5 let, jde-li o dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

společného soužití rodiny, bylo-li nositeli oprávnění ke sloučení rodiny vydáno povolení k 

trvalému pobytu, 

e) na dobu platnosti o 3 měsíce delší než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, 

nejdéle však na 2 roky, jde-li o dobu platnosti modré karty, nebo 

f) nejdéle na dobu 2 let, jde-li o pobyt rezidenta jiného členského státu Evropské unie. 

(2) Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území (§ 42d) lze 

prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle o 2 roky, pokud bylo vydáno za účelem vzdělávání ve vyšší 

odborné škole nebo studia na vysoké škole. Pokud bylo toto povolení vydáno za účelem neplacené 

odborné praxe, lze jej prodloužit pouze jednou na dobu odpovídající době stanovené ve smlouvě o 

odborné praxi v tuzemské hostitelské organizaci. V ostatních případech se platnost tohoto povolení 

neprodlužuje. 
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(3) Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu se podává ministerstvu. 

Na prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu se § 35 odst. 2 a 3, § 36 a § 46 odst. 3 a 7 

vztahují obdobně. 

(4) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem 

společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42b odst. 1 písm. a), c) a d) a 

dále doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám 

uvedeným v § 180j. Na požádání je současně povinen předložit doklad o zaplacení pojistného 

uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j 

odst. 4. K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem 

společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42b odst. 1 písm. a), c) a 

d) a dále doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, jde-li o případy 

uvedené v § 155y. Jestliže byl nositeli oprávnění ke sloučení rodiny udělen azyl, je cizinec povinen 

předložit pouze cestovní doklad. Platnost povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem 

společného soužití rodiny nelze prodloužit, je-li důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto 

povolení (§ 46a). 

(5) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného rezidentovi 

jiného členského státu Evropské unie je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42c odst. 3, 

s výjimkou dokladu obdobného výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaného státem, jehož je občanem 

nebo v němž pobýval, a dokladu potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního 

onemocnění. K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání 

je dále povinen předložit náležitost podle § 46 odst. 7. K žádosti o prodloužení platnosti povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je cizinec povinen předložit pracovní smlouvu, dohodu 

o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce a náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a 

e). 

(6) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na 

území vydaného podle § 42d je cizinec povinen 

a) předložit náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), b), d) a e), 

b) předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá 

podmínkám uvedeným v § 180j, a současně na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného 

uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v 

§ 180j odst. 4, 

b) předložit doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, jde-li o případy 

uvedené v § 155y, 

c) prokázat zajištění prostředků k pobytu na území (§ 13), jde-li o studium na vysoké škole nebo 

neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na pobyt cizince 

přebírá tuzemská hostitelská organizace, 

d) předložit souhlas rodiče, případně jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s jeho pobytem na 

území, je-li nezletilý. 

(7) Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na 

území se podává ministerstvu. K žádosti je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42e odst. 4, 

s výjimkou fotografie. V případě změny podoby je cizinec povinen na požádání předložit i fotografie. 

(8) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého 

výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit cestovní doklad a náležitosti uvedené v § 42f odst. 

3 písm. a) a c) a na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením 

infekčního onemocnění. Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu 

nelze prodloužit, pokud ministerstvo shledá důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto 

povolení (§ 46d). Rodinný příslušník výzkumného pracovníka je povinen k žádosti o prodloužení 

platnosti povolení k dlouhodobému pobytu předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a) a c) až 

e) a prokázat, že je rodinným příslušníkem výzkumného pracovníka. 
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(9) Platnost zaměstnanecké karty lze při splnění podmínek uvedených v § 42g odst. 2 písm. b) 

a c), § 42g odst. 3 nebo 4 opakovaně prodloužit na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva 

nebo dohoda o pracovní činnosti, vždy však nejdéle na dobu 2 let; v případě cizince, kterému byla 

vydána zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 3, se platnost zaměstnanecké karty prodlouží na dobu 

odpovídající době uvedené v rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání. Žádost o prodloužení 

platnosti zaměstnanecké karty se podává ministerstvu. K žádosti je cizinec povinen předložit 

a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a) a d), 

b) pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti splňující podmínky uvedené v § 42g odst. 2 

písm. b) na dobu, na kterou žádá o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, 

c) rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání, jde-li o cizince, kterému byla vydána 

zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 3, 

d) doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání podle § 42g odst. 

2 písm. c), jde-li o cizince, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 2, pokud 

doklad, kterým cizinec prokázal ministerstvu svoji odbornou způsobilost při vydání 

zaměstnanecké karty, pozbyl platnosti, 

e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4 a 

f) fotografie v případě změny podoby. 

(10) Ministerstvo platnost zaměstnanecké karty neprodlouží, nesplňuje-li cizinec podmínky 

uvedené v § 42g odst. 2 písm. b) a c), § 42g odst. 3 nebo 4 anebo je-li důvod pro zahájení řízení o 

zrušení platnosti zaměstnanecké karty (§ 46e), a dále, jestliže Úřad práce České republiky - krajská 

pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání 

cizince nelze vzhledem k situaci na trhu práce povolit. 

(11) Žádost o prodloužení platnosti modré karty se podává ministerstvu. K žádosti je cizinec 

povinen předložit náležitosti podle § 42j odst. 1 písm. a) až d), s výjimkou fotografie. 

(12) Splňuje-li cizinec podmínky pro prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, 

je povinen se na výzvu osobně dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání 

průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je 

určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání 

těžko překonatelná překážka. 

(13) 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. 

 

§ 45 

(1) Cizinec, který hodlá na území pobývat za jiným účelem, než který mu byl povolen, je 

povinen požádat ministerstvo o udělení nového povolení k dlouhodobému pobytu. Nové povolení 

k dlouhodobému pobytu nelze udělit v případech uvedených v § 33 odst. 1 nebo 3 s výjimkou případů 

uvedených v § 42 odst. 2. Cizinec, který hodlá na území pobývat za účelem podnikání, může o 

takovou změnu požádat, pokud je držitelem platného povolení k dlouhodobému pobytu a na území 

pobývá po dobu delší než 2 roky. 

(2) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny je 

oprávněn po 3 letech pobytu na území nebo po dosažení věku 18 let požádat ministerstvo o vydání 

povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem. 

(3) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny, který je 

pozůstalou osobou po nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, je oprávněn požádat ministerstvo o 

vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem, jestliže 
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a) ke dni úmrtí nositele oprávnění ke sloučení rodiny pobýval na území nepřetržitě po dobu nejméně 

2 let; podmínka nepřetržitého pobytu neplatí, pokud cizinec v důsledku uzavření sňatku 

s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny pozbyl státní občanství České republiky, nebo 

b) k úmrtí nositele oprávnění ke sloučení rodiny došlo v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání. 

(4) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny je 

oprávněn požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem v případě rozvodu 

s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, pobýval-li ke dni rozvodu na území nepřetržitě po dobu 

nejméně 2 let a manželství trvalo nejméně 5 let; podmínka nepřetržitého pobytu a doby trvání 

manželství neplatí, pokud tento cizinec v důsledku uzavření sňatku s nositelem oprávnění ke sloučení 

rodiny pozbyl státní občanství České republiky. 

(5) K žádosti podle odstavce 3 nebo 4 je cizinec povinen předložit 

a) cestovní doklad, 

b) doklad potvrzující splnění podmínky podle odstavce 3 nebo 4, 

c) doklad o zajištění ubytování na území, 

d) doklad podle § 42b odst. 1 písm. d) nebo povolení k zaměstnání, 

e) doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám 

uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu 

o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4, 

e) doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, jde-li o případy uvedené 

v § 155y, 

f) fotografie. 

(6) Oprávnění podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu z důvodu podle 

odstavce 3 nebo 4 zaniká uplynutím 1 roku ode dne, kdy tento důvod nastal. 

(7) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem ochrany na území je oprávněn po 

splnění účelu pobytu nebo po 1 roce pobytu na území požádat ministerstvo o vydání povolení 

k dlouhodobému pobytu za jiným účelem. Ministerstvo dlouhodobý pobyt za jiným účelem nepovolí, 

jsou-li zjištěny důvody pro zrušení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území 

podle § 46c odst. 1 písm. a) až c). 

 

§ 46 

(1) Pro povolení k dlouhodobému pobytu platí obdobně § 31 odst. 1 písm. a) až e), § 33, 34, 

37, 38, § 55 odst. 1, § 56, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. K žádosti o 

vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 je cizinec dále povinen předložit doklad o 

cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j. Současně je povinen 

na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním 

pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4. K žádosti o vydání povolení k 

dlouhodobému pobytu podle § 42 odst. 1, 2 nebo 4 je cizinec dále povinen předložit doklad o 

zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y. 

(2) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území z důvodu 

uvedeného v § 33 odst. 1 písm. a) platí obdobně § 56 vztahující se na vízum k pobytu nad 90 dnů. Pro 

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území podle § 43 odst. 2 platí obdobně 

§ 31 odst. 1 písm. a) až e), § 37, § 55 odst. 1, § 56, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující se na 

dlouhodobé vízum. K žádosti je cizinec povinen dále předložit doklad o cestovním zdravotním 

pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného 

uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j 
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odst. 4. K žádosti je cizinec povinen dále předložit doklad o zdravotním pojištění podle § 155e 

odst. 4; to se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y. 

(3) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo za účelem 

vědeckého výzkumu platí obdobně § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g) a h), § 56 odst. 2 

písm. a) a § 62 odst. 1. 

(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. 

(5) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území (§ 42d) platí obdobně 

§ 37, § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g) a h), § 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1 vztahující 

se na dlouhodobé vízum. 

(6) Pro zaměstnaneckou kartu platí obdobně § 55 odst. 1, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující 

se na dlouhodobé vízum. Ministerstvo zaměstnaneckou kartu nevydá 

a) z důvodů uvedených v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. f), 

b) nesplňuje-li cizinec podmínku uvedenou v § 42g odst. 2, 3 nebo 4, nebo 

c) jestliže jde o žádost o vydání zaměstnanecké karty podanou cizincem uvedeným v § 42g odst. 6 a 

Úřad práce České republiky - krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu vydal 

závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci na trhu práce povolit. 

(7) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je cizinec 

povinen předložit 

a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e), 

b) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob 

pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim9d) cizince a s ním společně 

posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely 

příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e) nebo částky, kterou cizinec věrohodně 

prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně 

posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby 

uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 

odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu; za příjem se považuje příjem započitatelný 

podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na 

dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné 

nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu 

nepoužije; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti 

mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního 

příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o 

příjmu s ním společně posuzované osoby, je povinen na požádání předložit též její prohlášení o 

zproštění povinnosti mlčenlivosti, 

c) doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence30), 

d) potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že nemá vymahatelné nedoplatky, a potvrzení 

okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že nemá splatné nedoplatky na pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti36) včetně penále. Není-li cizinec 

daňovým subjektem nebo plátcem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, předloží doklad vydaný finančním úřadem nebo okresní správou 

sociálního zabezpečení potvrzující tuto skutečnost, 

                                                      

36) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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e) jde-li o cizince, který je statutárním orgánem obchodní společnosti anebo družstva nebo jeho 

členem, dále potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že tato obchodní společnost nebo 

družstvo nemá vymahatelné nedoplatky, a potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, 

že tato obchodní společnost nebo družstvo nemá splatné nedoplatky na pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále, 

f) na požádání platební výměr daně z příjmu, 

g) doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám 

uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o 

cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4. 

g) doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, jde-li o případy uvedené 

v § 155y. 

(8) Jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu cizinci, který je zařazen do 

informačního systému smluvních států, ministerstvo projedná vydání tohoto povolení se smluvním 

státem5a), který cizince do tohoto systému zařadil; v řízení přihlédne ke skutečnostem, které smluvní 

stát vedly k zařazení cizince do tohoto systému. Vydání povolení k dlouhodobému pobytu 

ministerstvo oznámí smluvnímu státu, který cizince do informačního systému smluvních států zařadil. 

 

§ 46a 

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny 

(1) Na žádost cizince ministerstvo platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

společného soužití rodiny zruší. 

(2) Ministerstvo dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného 

soužití rodiny, jestliže 

a) cizinec byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu, 

b) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování 

rozhodl o vyhoštění 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, 

c) cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá 

podmínkám uvedeným v § 180j, a to ani ve lhůtě stanovené policií; to neplatí, jde-li o případy 

uvedené v § 180j odst. 4, 

c) cizinec nemá sjednáno zdravotní pojištění podle § 155b nebo 155e; to se nepoužije, jde-li o 

případy uvedené v § 155y, 

d) bylo zjištěno, že by cizinec mohl při dalším pobytu na území ohrozit bezpečnost České republiky 

nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 

e) cizinec přestal splňovat podmínky prokazované podle § 42b odst. 1 písm. c) nebo d), 

f) zjistí, že náležitosti předložené k žádosti o vydání nebo prodloužení platnosti povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny jsou padělané anebo pozměněné 

nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti, 

g) cizinec nemá na území zajištěno ubytování, 

h) cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v 

požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění 

došlo před vstupem cizince na území, 

i) cizinec neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno, 
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j) zjistí, že se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat toto povolení, zejména pokud 

účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství, 

k) požádal-li nositel oprávnění ke sloučení rodiny o zrušení povolení k dlouhodobému nebo 

trvalému pobytu nebo mu bylo toto povolení zrušeno, nebo 

l) držiteli modré karty byla platnost modré karty zrušena anebo mu nebyla prodloužena nebo jiným 

členským státem Evropské unie nebylo vyhověno jeho žádosti o vydání modré karty a platnost 

modré karty vydané na území skončila, 

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti. Při 

posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a 

rodinného života cizince. 

(3) Ministerstvo v rozhodnutí stanoví lhůtu k vycestování z území a cizinci udělí výjezdní 

příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat. 

 

§ 46b 

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu  

Evropské unie  

(1) Na žádost rezidenta jiného členského státu Evropské unie7c) ministerstvo platnost jeho 

povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie zruší. 

(2) Ministerstvo dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného 

členského státu Evropské unie, jestliže 

a) byl držitel tohoto povolení pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu, 

b) je-li důvodné nebezpečí, že by držitel tohoto povolení mohl při dalším pobytu na území závažným 

způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost České republiky, 

c) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl 

o vyhoštění držitele tohoto povolení ze svého území9a) z důvodu odsouzení k trestu odnětí svobody 

v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo 

takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu 

uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, 

d) držitel tohoto povolení neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno, s výjimkou případů 

uvedených v § 46e odst. 1 písm. b) a c), 

e) držitel tohoto povolení při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, 

které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to ani ve lhůtě stanovené policií; to neplatí, jde-

li o případy uvedené v § 180j odst. 4, 

e) držitel tohoto povolení nemá sjednáno zdravotní pojištění podle § 155b nebo 155e; to se 

nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y, 

f) držitel tohoto povolení nemá na území zajištěno ubytování, 

g) úhrnný měsíční příjem držitele tohoto povolení a společně s ním posuzovaných osob [§ 42c odst. 3 

písm. c)] nedosahuje částky živobytí společně posuzovaných osob9o), nebo 

h) stát, který držiteli tohoto povolení přiznal právní postavení rezidenta jiného členského státu 

Evropské unie, rozhodl o zrušení tohoto právního postavení a současně o zrušení povolení 

k trvalému pobytu na svém území 

                                                      

9o) § 24 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
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za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti. Při 

posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a 

rodinného života držitele tohoto povolení. 

(3) Při zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu 

Evropské unie ministerstvo zruší i povolení k dlouhodobému pobytu na území vydaného jeho 

rodinnému příslušníkovi za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska zásahu do jeho 

soukromého nebo rodinného života. Ministerstvo postupuje vůči rodinnému příslušníkovi rezidenta 

jiného členského státu Evropské unie obdobně i v případě, že platnost povolení k dlouhodobému 

pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie zanikla na základě rozhodnutí o vyhoštění. 

(4) Ministerstvo v rozhodnutí stanoví lhůtu k vycestování z území a rezidentovi jiného 

členského státu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi udělí výjezdní příkaz; rezident 

jiného členského státu Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník je povinen ve stanovené lhůtě 

z území vycestovat. 

 

§ 48 

Pro účely úhrady poskytování zdravotních služeb, nelze-li úhradu zajistit jiným způsobem, se 

za cizince, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území 

podle zvláštního právního předpisu3a) (dále jen „cizinec požívající dočasné ochrany“), považuje 

cizinec, 

a) kterému bylo uděleno vízum podle § 33 odst. 1 písm. a) a b), § 33 odst. 3 nebo povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území (§ 43), 

b) který je uveden v § 42e odst. 1 za podmínek a ve lhůtě podle § 42e odst. 2, 

c) který podal žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, 

d) kterému bylo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území vydáno, 

e) který je uveden v § 42e odst. 5, a to ode dne podání žádosti, nebo 

f) který je uveden v § 18 písm. d) bodě 4, a to ode dne nabytí právní moci předběžného opatření 

příslušného orgánu. 

§ 48 

(1) Nejsou-li poskytnuté zdravotní služby hrazeny jinak, hradí je stát, jde-li o cizince, 

a) kterému bylo uděleno vízum podle § 33 odst. 1 písm. a) nebo b), § 33 odst. 3 nebo ze stejných 

důvodů vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území nebo 

jde-li o cizince uvedeného v § 43 odst. 2, 

b) který je uveden v § 42e odst. 1, a to za podmínek a ve lhůtě podle § 42e odst. 2, nebo 

c) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území. 

(2) Nejsou-li poskytnuté zdravotní služby hrazeny jinak, hradí je stát, jde-li o 

a) nezaopatřené dítě cizince s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem vědeckého 

výzkumu; nezaopatřenost se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře, nebo 

b) dítě, které se na území narodilo cizinci s povoleným trvalým pobytem, a to po dobu 60 dnů 

ode dne jeho narození a dále po dobu řízení o žádosti o povolení trvalého pobytu podané za 

toto dítě podle § 88 odst. 3 a 4. 

(3) Zdravotní služby podle odstavců 1 a 2 se hradí v rozsahu služeb hrazených z 

veřejného zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; úhradu 

poskytovateli zdravotních služeb poskytuje Ministerstvo zdravotnictví. V souvislosti s úhradou 

zdravotních služeb podle odstavců 1 nebo 2 provádí kontrolu poskytovatelů, kteří tyto zdravotní 

služby poskytli, Ministerstvo zdravotnictví podle zákona o zdravotních službách.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6UEF7A7)



 

 

(4) Cizinci uvedenému v odstavcích 1 nebo 2 ministerstvo vydá pro potřeby 

poskytovatelů zdravotních služeb potvrzení o zajištění úhrady zdravotních služeb. O této 

skutečnosti ministerstvo současně informuje Ministerstvo zdravotnictví. Potvrzení uvedené 

ve větě první obsahuje 

a) jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost cizince a jeho rodné číslo, bylo-

li mu přiděleno, 

b) druh oprávnění cizince k pobytu na území a dobu jeho platnosti a 

c) informaci, do které kategorie cizinců uvedených v odstavcích 1 a 2 cizinec spadá.  

(5) Pro účely úhrady zdravotních služeb ministerstvo bez zbytečného odkladu sdělí 

Ministerstvu zdravotnictví den, kdy 

a) byla podána žádost o vízum a kdy bylo uděleno vízum podle § 33 odst. 1 písm. a) nebo b) 

nebo § 33 odst. 3 nebo ze stejných důvodů vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za 

účelem strpění pobytu na území, dobu jeho platnosti, popřípadě den, kdy platnost tohoto 

víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu byla zrušena, 

b) byla podle § 42e odst. 2 poskytnuta lhůta 1 měsíce pro rozhodnutí, zda bude spolupracovat s 

orgánem činným v trestním řízení, 

c) byla podána žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany, den, kdy bylo toto 

povolení vydáno, dobu jeho platnosti, popřípadě den, kdy byla jeho platnost zrušena, 

d) bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu pro nezaopatřené dítě cizince s povoleným 

dlouhodobým pobytem za účelem vědeckého výzkumu, dobu jeho platnosti, popřípadě den, 

kdy byla jeho platnost zrušena, 

e) byla za dítě uvedené v odstavci 2 písm. b) podána žádost o povolení k trvalému pobytu. 

 

§ 56 

Důvody neudělení dlouhodobého víza 

(1) Dlouhodobé vízum, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na 

území z důvodu podle § 33 odst. 3, ministerstvo cizinci neudělí, jestliže 

a) se cizinec na požádání ministerstva nebo zastupitelského úřadu nedostaví k pohovoru nebo 

nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti o dlouhodobé 

vízum nebo jestliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení předložených dokladů 

nepodaří tyto údaje ověřit, 

b) cizinec vyplní žádost o udělení dlouhodobého víza nepravdivě, 

c) je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob, 

d) má poznatky o tom, že by náklady spojené s pobytem cizince na území nesla Česká republika, 

e) předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich 

uvedené neodpovídají skutečnosti, 

f) cizinec podal žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem zaměstnání; ministerstvo v písemné 

informaci o důvodech neudělení dlouhodobého víza podle odstavce 4 cizince poučí, že je 

oprávněn požádat o vydání zaměstnanecké karty, 

g) jsou zjištěny skutečnosti uvedené v § 9 odst. 1 písm. a), b), g), h), i) nebo j), 

h) jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného 

dlouhodobým vízem neopustí území nebo že dlouhodobé vízum hodlá zneužít k jinému účelu, než 

je uveden v žádosti o udělení dlouhodobého víza, 
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i) před vyznačením dlouhodobého víza nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu 

pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad 

o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, nejde-li o případy 

uvedené v § 180j odst. 4, 

i) před vyznačením dlouhodobého víza nepředloží 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, 

j) pobyt cizince na území není v zájmu České republiky nebo je zjištěna jiná závažná překážka 

pobytu cizince na území, nebo 

k) cizinec neuhradil pokutu nebo náklady řízení vzniklé v souvislosti s řízením vedeným podle 

tohoto zákona. 

(2) Dlouhodobé vízum, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na 

území z důvodu podle § 33 odst. 3, ministerstvo cizinci neudělí, jestliže 

a) nesplňuje podmínku trestní zachovalosti (§ 174), nebo 

b) v uplynulých 5 letech porušil povinnost stanovenou tímto zákonem, 

za podmínky, že důsledky neudělení dlouhodobého víza budou přiměřené důvodu pro neudělení 

dlouhodobého víza. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto 

neudělení do soukromého a rodinného života cizince. 

(3) K důvodu podle odstavce 1 nebo 2 se nepřihlédne, jde-li o udělení dlouhodobého víza 

v zájmu České republiky nebo v zájmu plnění mezinárodního závazku. 

(4) Ministerstvo písemně informuje cizince o důvodech neudělení dlouhodobého víza a o jeho 

oprávnění požádat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení dlouhodobého víza o 

nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza (§ 180e). 

(5) Jde-li o udělení dlouhodobého víza cizinci, který je zařazen do informačního systému 

smluvních států, ministerstvo projedná udělení víza se smluvním státem, který cizince do tohoto 

systému zařadil; v řízení přihlédne ke skutečnostem, které smluvní stát vedly k zařazení cizince do 

tohoto systému. Udělení víza ministerstvo oznámí smluvnímu státu, který cizince do informačního 

systému smluvních států zařadil. 

 

§ 57 

(1) Zastupitelský úřad je oprávněn před odesláním žádosti o udělení dlouhodobého víza 

ministerstvu k této žádosti uplatnit stanovisko. Ministerstvo k tomuto stanovisku při udělování 

dlouhodobého víza přihlédne. Pokud cizinec před vyznačením dlouhodobého víza nepředloží doklad o 

cestovním zdravotním pojištění nebo doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o 

cestovním zdravotním pojištění, byl-li vyžádán, a dlouhodobé vízum mu z tohoto důvodu nebude 

uděleno, zastupitelský úřad tuto skutečnost oznámí ministerstvu; to neplatí, jde-li o případy uvedené v 

§ 180j odst. 4. Pokud cizinec před vyznačením dlouhodobého víza nepředloží doklady ke 

zdravotnímu pojištění podle § 155b nebo doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4 a 

dlouhodobé vízum mu z tohoto důvodu nebude uděleno, zastupitelský úřad tuto skutečnost 

oznámí ministerstvu; to se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y. 

(2) Zastupitelský úřad je oprávněn provést pohovor se žadatelem o dlouhodobé vízum; jde-li o 

žadatele o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, zastupitelský úřad provede pohovor 

vždy, a to zejména s cílem zjistit bližší skutečnosti týkající se uváděného účelu pobytu na území. O 

provedeném pohovoru zastupitelský úřad sepíše záznam, který obsahuje zejména údaje umožňující 

identifikaci žadatele, vylíčení průběhu pohovoru, datum, jméno a příjmení nebo služební číslo a 

podpis osoby provádějící pohovor a podpis žadatele. 

(3) Stanovisko zastupitelského úřadu k žádosti o udělení dlouhodobého víza se žadateli o dlouhodobé 

vízum ani jeho zástupci nezpřístupňuje. 
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§ 88 

(1) Narodí-li se cizinec na území, považuje se jeho pobyt na tomto území po dobu pobytu jeho 

zákonného zástupce, nejdéle však po dobu 60 dnů ode dne narození, za přechodný, není-li dále 

stanoveno jinak. 

(2) Pobývá-li zákonný zástupce narozeného cizince na území na vízum, je povinen v době 

podle odstavce 1 podat za narozeného cizince žádost o udělení stejného druhu víza, a to policii 

v místě, kde je hlášen k pobytu na území, pobývá-li na území na krátkodobé vízum, nebo ministerstvu, 

pobývá-li na území na dlouhodobé vízum. Tato povinnost neplatí, pokud narozený cizinec v době 

podle odstavce 1 vycestuje z území. 

(3) Pobývá-li zákonný zástupce narozeného cizince na území na základě povolení 

k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, je povinen v době podle odstavce 1 podat 

za narozeného cizince žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo o udělení povolení 

k trvalému pobytu. V případě podání žádosti o povolení trvalého pobytu se pobyt narozeného cizince 

od okamžiku narození do právní moci rozhodnutí o této žádosti považuje za pobyt trvalý. 

(4) Doba podle odstavce 1 se považuje za prodlouženou, pokud podání žádosti v této době 

zabránily důvody na vůli cizince nezávislé, do doby, než tyto důvody pominou. Cizinec je povinen 

důvody podle věty první neprodleně oznámit policii, pobývá-li na území na krátkodobé vízum, nebo 

ministerstvu, pobývá-li na území na dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému nebo trvalému 

pobytu. 

 

§ 89 

(1) K žádosti podle § 88 odst. 2 je zákonný zástupce narozeného cizince povinen předložit 

a) cestovní doklad dítěte; v případě zákonného zástupce, který je cizincem, lze předložení cestovního 

dokladu nahradit předložením vlastního cestovního dokladu, ve kterém je dítě zapsáno, 

b) rodný list dítěte, 

c) doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území nebo čestné prohlášení, že 

uhradí náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb dítěti. 

c) doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4 nebo čestné prohlášení zákonného 

zástupce, že uhradí náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb dítěti; to se 

nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y. 

(2) K žádosti podle § 88 odst. 3 je zákonný zástupce narozeného cizince povinen předložit 

náležitosti podle odstavce 1 písm. a) a b). 

(2) K žádosti podle § 88 odst. 3 je zákonný zástupce narozeného cizince povinen předložit 

náležitosti podle odstavce 1. 

 

§ 103 

Povinnosti cizince 

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

a) dostavit se první pracovní den následující po dni propuštění ze zabezpečovací detence, z vazby 

nebo výkonu trestu odnětí svobody na policii, pokud není držitelem platného cestovního dokladu 

a víza, je-li podmínkou jeho pobytu na území, 

b) předložit ubytovateli cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném 

pobytu na území, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení 

k 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 
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tiskopisu nebo listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu se 

nevztahuje na cizince mladší 15 let věku, 

c) uvádět v řízení podle tohoto zákona pravdivě a úplně všechny požadované údaje v rozsahu 

stanoveném tímto zákonem, 

d) na požádání policie prokázat totožnost předložením cestovního dokladu, průkazu o povolení 

k pobytu nebo identifikačního průkazu vydaného Ministerstvem zahraničních věcí osobám 

požívajícím výsad a imunit podle mezinárodního práva, a ve lhůtě stanovené policií doložit, že 

splňuje podmínky pobytu na území; občan Evropské unie je povinen prokázat totožnost 

předložením cestovního dokladu nebo jiného dokladu prokazujícího totožnost, včetně občanství 

některého z jiných členských států Evropské unie, anebo předložením průkazu o povolení k 

trvalému pobytu občana Evropské unie; 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, 

e) hlásit změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu, změnu údajů v dokladu 

vydaném podle tohoto zákona; změnu je cizinec povinen ohlásit orgánu, který mu vydal doklad 

opravňující k pobytu na území, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a jde-li o 

občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, ve lhůtě do 15 pracovních dnů, 

f) chránit doklady vydané podle tohoto zákona před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím 

a dbát, aby obsahovaly pravdivé údaje, 

g) při změně podoby bez zbytečného odkladu požádat o vydání nového dokladu obsahujícího 

fotografii, 

h) odevzdat bez zbytečného odkladu doklad vydaný podle tohoto zákona, který je neplatný nebo 

zaplněný úředními záznamy, a to i po zániku oprávnění k trvalému pobytu nebo zániku platnosti 

povolení k trvalému pobytu; doklad je cizinec povinen odevzdat orgánu, který mu tento doklad 

vydal, 

i) odevzdat nejpozději 3 dny před ukončením pobytu na území doklad vydaný podle tohoto zákona, s 

výjimkou víza a cestovního průkazu totožnosti, byl-li vydán za účelem vycestování z území; 

doklad je cizinec povinen odevzdat orgánu, který mu tento doklad vydal, 

j) ohlásit ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení dokladu vydaného podle tohoto zákona do 3 

pracovních dnů ode dne, kdy tato událost nastala; nastala-li tato událost na území, ohlásí ji cizinec 

orgánu, který mu tento doklad vydal, nastala-li tato událost v zahraničí, ohlásí ji cizinec 

zastupitelskému úřadu; obdobně je cizinec povinen ohlásit nález nebo získání dokladu, jehož 

ztrátu nebo odcizení dříve ohlásil, 

k) strpět snímání daktyloskopických otisků a pořizování obrazových záznamů prováděné podle 

tohoto zákona v souvislosti s prohlášením víza za neplatné, řízením o povinnosti opustit území, 

řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, zajištěním za účelem správního vyhoštění, 

zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo 

použitelného právního předpisu Evropských společenství a na požádání strpět snímání 

daktyloskopických otisků a pořizování obrazových záznamů při podání žádosti o udělení víza a při 

ověřování totožnosti držitele víza, 

l) podrobit se v případech, kdy to odůvodňuje jeho zdravotní stav, lékařskému vyšetření a dalším 

opatřením k omezení vzniku a šíření přenosných onemocnění, 

m) neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. a), b), 

c), g) nebo h), 

n) pobývat na území pouze s platným cestovním dokladem a vízem, pokud tento zákon nestanoví 

jinak, 
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o) na požádání policie prokázat zajištění prostředků k pobytu; to se nepoužije, jde-li o občana 

Evropské unie1b), jeho rodinného příslušníka nebo o cizince, který na území pobývá na základě 

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany, 

p) v případě, že na území ponechá cizince mladšího 15 let, jehož je zákonným zástupcem, požádat 

příslušný orgán policie nebo poskytovatele zdravotních služeb o vydání potvrzení podle § 92, 

a toto potvrzení předložit při vycestování z území při hraniční kontrole, 

r) předložit při pobytové kontrole doklad o cestovním zdravotním pojištění podle § 180i nebo § 180j; 

to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4, 

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, 

s) na požádání policie nebo ministerstva, je-li držitelem oprávnění k pobytu vydaného za účelem 

podnikání, prokázat provozování živnosti nebo výkon jiné podnikatelské činnosti podle zvláštního 

právního předpisu, 

t) strpět aktuální pořízení biometrických údajů zvláštním technickým zařízením za účelem ověření 

pravosti průkazu o povolení k pobytu nebo ověření totožnosti, 

u) zajistit plnění povinností podle tohoto zákona vztahujících se k osobě cizince mladšího 15 let, 

jehož je zákonným zástupcem, který mu byl svěřen do péče nebo nad kterým mu byl po dobu jeho 

pobytu na území svěřen dohled, a dále zajistit, aby cizinec mladší 15 let, jehož je zákonným 

zástupcem, který mu byl svěřen do péče nebo nad kterým mu byl po dobu jeho pobytu na území 

svěřen dohled, pobýval na území oprávněně. 

 

 

Hlava XIIIa 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCE  

Díl 1 

Základní ustanovení 

§ 155a 

Cestovní zdravotní pojištění 

(1) Požadavky na cestovní zdravotní pojištění cizinců, kteří podléhají vízové povinnosti 

pro pobyt na území do 90 dnů, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie27). Cestovní 

zdravotní pojištění musí pokrývat veškeré náklady, které by mohly nastat během pobytu cizince 

na území v souvislosti s jemu poskytnutou nutnou a neodkladnou zdravotní péčí, včetně nákladů 

spojených s převozem cizince ze zdravotních důvodů nebo, v případě jeho úmrtí, nákladů 

spojených s převozem jeho lidských pozůstatků do státu, jehož cestovní doklad vlastní, 

popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. 

(2) Požadavky na cestovní zdravotní pojištění uvedené v odstavci 1 se obdobně vztahují i 

na cizince, který podle § 18 písm. a), b) nebo d) bodů 3 až 6 může na území přechodně pobývat 

bez víza. 

 

§ 155b 

Vstupní zdravotní pojištění  

(1) Vstupním zdravotním pojištěním se rozumí pojištění, které kryje náklady, které je 

cizinec povinen uhradit za poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů 

spojených s převozem cizince ze zdravotních důvodů nebo, v případě jeho úmrtí spojených s 
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převozem jeho lidských pozůstatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného 

státu, ve kterém má povolen pobyt. 

(2) Požadavek vstupního zdravotního pojištění se vztahuje na cizince, který na 

zastupitelském úřadu žádá o vydání oprávnění k pobytu na území na dobu delší než 3 měsíce, 

nemá-li sjednáno pojištění podle § 155c. 

(3) Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60 

000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. 

(4) Vstupní zdravotní pojištění podle odstavce 1 může být sjednáno 

a) u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území podle zákona upravujícího 

pojišťovnictví, nebo 

b) u pojišťovny, která je oprávněna takové pojištění provozovat v jiném členském státě 

Evropské unie anebo ve státě, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, 

nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má 

cizinec povolen pobyt. 

(5) V případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec předloží 

a) doklad o vstupním zdravotním pojištění vydaný pojišťovnou, 

b) na požádání úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do 

českého jazyka, prokazující uzavření vstupního zdravotního pojištění, především pak rozsahu 

pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez 

spoluúčasti pojištěného a 

c) na požádání doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu, na kterou má být povolení 

k pobytu na území vydáno. 

(6) Pojistná smlouva týkající se pojištění podle odstavce 1 nesmí vylučovat poskytnutí 

pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo 

spoluzavinění pojištěného nebo v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních 

látek nebo léku ovlivňujícího pozornost a rozpoznávací schopnosti pojištěným. 

 

§ 155c 

Soukromé zdravotní pojištění 

(1) Soukromým zdravotním pojištěním se rozumí pojištění, které je sjednáno za 

podmínek podle § 155e až 155n. 

(2) Požadavek soukromého zdravotního pojištění se vztahuje na cizince, který za pobytu 

na území žádá o udělení dlouhodobého víza, prodloužení doby jeho platnosti, vydání povolení k 

dlouhodobému pobytu nebo prodloužení doby jeho platnosti. Tím není dotčeno právo cizince 

sjednat toto pojištění i žádá-li na zastupitelském úřadu o vydání oprávnění k pobytu na území 

na dobu delší než 3 měsíce. 

(3) Cizinec je povinen sjednat soukromé zdravotní pojištění nejpozději před uplynutím 

doby platnosti vstupního zdravotního pojištění podle § 155b. 

 

§ 155d 

Převoz cizince ze zdravotních důvodů 

(1) Převozem cizince ze zdravotních důvodů se pro účely tohoto zákona rozumí převoz 

do jiného zdravotního zařízení nařízený ošetřujícím lékařem, a to na území nebo do státu, jehož 

cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má cizinec povolen pobyt, 
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je-li to nutné k zachování nebo zlepšení zdravotního stavu cizince. S nařízeným převozem se 

vyžaduje informovaný souhlas cizince podle zákona upravujícího zdravotní služby. 

(2) Převoz ze zdravotních důvodů je možné provést i na písemnou žádost cizince, o jehož 

převoz se jedná, jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka. Za žádost se považuje i dříve 

vyslovené přání podle zákona upravujícího zdravotní služby. K žádosti se přikládá posouzení 

zdravotní způsobilosti cizince k převozu vydané ošetřujícím lékařem. 

(3) V případě převozu cizince ze zdravotních důvodů do jiného státu na žádost, je 

pojišťovna povinna uhradit náklady související s převozem pouze do jednoho státu uvedeného 

v žádosti.  Pojišťovna není povinna uhradit náklady spojené s převozem ze zdravotních 

důvodů na žádost, je-li cizinec na základě lékařského posudku k převozu zdravotně 

nezpůsobilý. 

 

Díl 2 

Vznik, rozsah a trvání soukromého zdravotního pojištění 

§ 155e 

Základní ustanovení 

(1) Soukromé zdravotní pojištění lze sjednat pouze u pojišťovny, která je členem 

Kanceláře zdravotního pojištění cizinců podle § 155o (dále jen „Kancelář“). 

(2) Pojišťovna podle odstavce 1 je povinna uzavřít pojistnou smlouvu týkající se 

soukromého zdravotního pojištění (dále jen „pojistná smlouva“), jestliže návrh na její uzavření 

neodporuje tomuto zákonu, občanskému zákoníku a pojistným podmínkám pojišťovny, na které 

pojistná smlouva odkazuje. 

(3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se pojistná smlouva občanským zákoníkem. Musí 

být uzavřena písemně i v případě, že je uzavírána na dobu kratší než 1 rok. V pojistné smlouvě 

se lze od tohoto zákona odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází ke snížení nebo omezení nároků 

pojištěného podle tohoto zákona. Pojišťovna předloží pojistné podmínky, které používá pro 

soukromé zdravotní pojištění, ke kontrole České národní bance na její písemné vyžádání. 

(4) Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy pojišťovna vydá pojistníkovi doklad o 

soukromém zdravotním pojištění, který je povinen bez zbytečného odkladu předat tento doklad 

pojištěnému, je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného. Obsahem dokladu o soukromém 

zdravotním pojištění jsou zejména údaje o pojištěném a době platnosti pojištění; jeho vzor 

stanoví prováděcí právní předpis. Doklad o soukromém zdravotním pojištění nahrazuje 

pojistku. 

(5) Je-li jednou pojistnou smlouvou pojištěno více osob, vydá pojišťovna doklad podle 

odstavce 4 každému pojištěnému. 

(6) Soukromé zdravotní pojištění lze sjednat pouze jako pojištění škodové. 

 

§  155f 

Pojistná událost 

(1) Pojistnou událostí v soukromém zdravotním pojištění je vynaložení nákladů 

a) za zdravotní služby poskytnuté v době trvání soukromého zdravotního pojištění pojištěnému 

cizinci, včetně nákladů spojených s jeho převozem ze zdravotních důvodů do zdravotnického 

zařízení nebo do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má 

povolen pobyt, nebo 

b) spojených s převozem jeho lidských pozůstatků do státu, který mu cestovní doklad vydal, 

nebo do státu, který vydal cestovní doklad cizince, ve kterém je pojištěný cizinec mladší 15 let 
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zapsán, popřípadě do jiného státu, ve kterém měl v době smrti povolen pobyt, pokud byl 

v době jeho úmrtí pojištěným. 

(2) Odstavec 1 se použije i v případě, kdy tyto náklady byly vyvolány úmyslným 

jednáním pojištěného. 

 

§ 155g 

Hrazené zdravotní služby 

(1) Ze soukromého zdravotního pojištění se hradí náklady na zdravotní služby 

v rozsahu, v jakém jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, včetně preventivní a 

dispenzární zdravotní péče. Soukromé zdravotní pojištění se vztahuje i na poporodní zdravotní 

péči o dítě pojištěného, které se narodilo na území cizinci v době trvání soukromého zdravotního 

pojištění, a to po dobu 60 dnů ode dne porodu, nebyla-li sjednána doba delší. 

(2) Ze soukromého zdravotního pojištění se hradí náklady na zdravotní služby 

poskytnuté na území. Bylo-li tak ujednáno, lze z tohoto pojištění hradit i náklady na zdravotní 

služby poskytnuté mimo území. 

(3) Pojišťovna pověří svého smluvního lékaře rozhodováním o úhradě nákladů 

vynaložených na zdravotní služby, které se z veřejného zdravotního pojištění hradí jen s 

předchozím souhlasem revizního lékaře veřejné zdravotní pojišťovny. 

(4) Ze soukromého zdravotního pojištění se hradí také náklady spojené s převozen 

cizince ze zdravotních důvodů za podmínek podle § 155d a náklady spojené s převozem jeho 

lidských pozůstatků do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém 

má povolen pobyt. 

 

§ 155h 

Limity pojistného plnění 

Pojistnou smlouvu lze uzavřít s limitem pojistného plnění, který nesmí být na jednu 

pojistnou událost nižší než 3 000 000 Kč, v případě nákladů ambulantní stomatologické péče 

nižší než 20 000 Kč, a to bez spoluúčasti pojištěného na nákladech hrazených ze soukromého 

zdravotního pojištění. 

 

§ 155i 

Zjišťování zdravotního stavu cizince 

Pojišťovna je oprávněna požadovat před uzavřením pojistné smlouvy zjištění 

zdravotního stavu cizince jí určeným zdravotnickým zařízením; náklady s tím spojené nese 

pojišťovna. Pokud cizinec nedal souhlas se zjištěním svého zdravotního stavu nebo se vyšetření 

nepodrobil, je pojišťovna oprávněna uzavření pojistné smlouvy odmítnout. 

 

§ 155j 

Vznik pojištění 

Soukromé zdravotní pojištění vzniká dnem bezprostředně následujícím po dni uzavření 

pojistné smlouvy, nebyl-li ujednán den pozdější. 
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§ 155k 

Pojistné 

(1) Při stanovení výše pojistného v pojistné smlouvě pojišťovna zohlední zdravotní stav 

cizince, druh pobytu na území a případné další faktory, které by mohly mít vliv na výši 

pojistného rizika, nejsou-li diskriminační. 

 (2) Pojišťovna je povinna cizinci nebo pojistníkovi na jeho žádost sdělit výši nákladů 

spojených se vznikem soukromého zdravotního pojištění, které hodlá sjednat nebo které 

s pojišťovnou sjednal. 

 

§ 155l 

Pojistné plnění 

(1) Pojištěný má právo, aby za něj pojišťovna uhradila účelně vynaložené náklady podle 

§ 155f. Výše pojistného plnění se řídí právní úpravou veřejného zdravotního pojištění, nebylo-li 

v pojistné smlouvě ujednáno plnění v částkách vyšších. 

(2) Poskytovatel zdravotních služeb nemůže požadovat úhradu poskytnutých 

zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, 

které byly pojištěnému poskytnuty s jeho souhlasem, v cenách vyšších, než v jakých požaduje 

jejich úhradu od pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. 

(3) Uhradil-li pojištěný náklady podle § 155f sám nebo je uhradila jiná osoba, vyplatí 

pojišťovna pojistné plnění tomu, kdo prokáže, že je uhradil. Pojišťovna takto vynaložené 

náklady uhradí do výše, kterou by jinak hradila sama. Lůžková péče se vždy hradí bez přímé 

úhrady pojištěného. 

 

§ 155m 

Právo pojišťovny na náhradu plnění 

(1) Pojišťovna má vůči pojištěnému právo na náhradu pojistného plnění, pokud  

a) náklady zdravotní péče byly vynaloženy v důsledku úmyslného jednání pojištěného nebo jiné 

osoby jednající z jeho podnětu, nebo pokud se pojištěný v důsledku požití alkoholu, 

omamných anebo psychotropních látek nebo léku ovlivňujícího pozornost a rozpoznávací 

schopnosti, uvedl vlastní vinou do takového stavu, že nebyl s to ovládnout své jednání nebo 

posoudit jeho následky, 

b) pojištěný při sjednávání pojištění nebo uplatnění práva na pojistné plnění vědomě uvedl 

nepravdivé údaje, vědomě hrubě zkreslil nebo zamlčel skutečnosti v odpovědích na písemné 

dotazy pojišťovny, pokud tyto skutečnosti byly rozhodující pro rozhodnutí při stanovení 

výše pojistného nebo měly přímou souvislost s pojistnou událostí; toto ustanovení se použije 

i pro obdobné jednání pojistníka, nebo 

c) pojištěný nedal souhlas s přezkoumáním zdravotního stavu v rámci šetření pojistné události 

nebo se takovému vyšetření ve lhůtě stanovené pojišťovnou, která nesmí být kratší než 15 

dnů ode dne obdržení požadavku na toto vyšetření, nepodrobil. 

 (2) Pojišťovna má proti pojistníkovi právo na náhradu vyplacených částek v případě, že 

pojistník nesplnil oznamovací povinnost ohledně zvýšení pojistného rizika uloženou mu 

pojistnou smlouvou a pokud toto porušení povinnosti bylo v přímé příčinné souvislosti se 

vzniklou pojistnou událostí. Toto ustanovení se použije i pro pojištěného, který je osobou 

odlišnou od pojistníka. 

(3) Pojišťovna má právo na náhradu vyplacených částek vůči tomu, kdo náklady 

zdravotní péče vyvolal zaviněným protiprávním jednáním vůči pojištěnému. 
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(4) Součet požadovaných náhrad podle odstavců 1 až 3 nesmí být vyšší než částky 

vyplacené v důsledku pojistné události, s níž toto právo pojišťovny souvisí. 

 

§ 155n 

Zánik soukromého zdravotního pojištění 

(1) Soukromé zdravotní pojištění zaniká  

a) zánikem pojistného zájmu,  

b) podle § 2802 až § 2804, § 2806 nebo § 2807 občanského zákoníku, nebo 

c) výpovědí pojišťovny nebo pojistníka v případě skončení platnosti oprávnění k pobytu cizince 

na území, a to s výpovědní dobou 8 dnů, která počíná běžet uplynutím lhůty pro opuštění území 

cizincem, nebo 

d) 60. dnem ode dne porodu v případě smrti pojištěného, jde-li o poporodní zdravotní péči o dítě 

podle § 155g odst. 1. 

 

(2) Od pojistné smlouvy nelze odstoupit ani odmítnout poskytnutí pojistného plnění. 

(3) V případě zániku soukromého zdravotního pojištění před uplynutím doby, na kterou 

bylo sjednáno, je pojištěný povinen odevzdat bez zbytečného odkladu pojišťovně doklad podle § 

155e odst. 4; zaniklo-li pojištění podle odstavce 1 písm. a), má tuto povinnost pojistník, je-li 

osobou odlišnou od pojištěného. 

 

Díl 3 

Kancelář  

§ 155o 

Právní postavení a předmět činnosti Kanceláře 

(1) Zřizuje se Kancelář, která je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního 

rejstříku. Sídlem Kanceláře je Praha. Kancelář je profesní organizací pojišťoven provozujících 

soukromé zdravotní pojištění a působí v rozsahu stanoveném tímto zákonem. 

(2) Kancelář 

a) vytváří a spravuje garanční fond, 

b) vede evidenci a statistiku pro účely soukromého zdravotního pojištění a 

c) spolupracuje s příslušnými orgány, organizacemi a institucemi ve věcech týkajících se 

soukromého zdravotního pojištění. 

(3) Kancelář průběžně porovnává elektronickou evidenci pojištěných cizinců podle 

odstavce 2 písm. b) s údaji poskytnutými z evidence cizinců podle § 155z a zjištěné rozdíly 

oznamuje správci této evidence; skončení platnosti oprávnění cizince pobývat na území sdělí bez 

zbytečného odkladu příslušné pojišťovně. 

(4) Kancelář uveřejňuje souhrnné výsledky provozování soukromého zdravotního 

pojištění ve své výroční zprávě a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(5) Na vedení účetnictví Kanceláře se použije právní předpis upravující vedení účetnictví 

pro pojišťovny. Účetní závěrku Kanceláře ověřuje auditor. 
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§ 155p 

Členství v Kanceláři 

(1) Pojišťovna, která hodlá provozovat na území soukromé zdravotní pojištění, je 

povinna stát se nejpozději okamžikem zahájení této činnosti členem Kanceláře a za tím účelem 

oznámit Kanceláři 

a) den, ke kterému má být tato činnost zahájena, a 

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu pro doručování osoby 

oprávněné jednat jménem pojistitele s Kanceláří jde-li o fyzickou osobu, a obchodní 

firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu. 

(2)  Změnu v osobě s jednatelským oprávněním vůči Kanceláři je pojišťovna 

povinna oznámit Kanceláři nejpozději v den nabytí účinnosti této změny. 

  

(3) Členství pojišťovny v Kanceláři zaniká dnem ukončení její činnosti podle odstavce 

1, ne však dříve, dokud nevypořádá závazky ze soukromého zdravotního pojištění. Vypořádání 

těchto závazků je pojišťovna povinna bez zbytečného odkladu doložit Kanceláři. Pojišťovna, 

která hodlá ukončit činnost v soukromém zdravotním pojištění, není povinna uzavírat nové 

pojistné smlouvy podle § 155e odst. 2 nebo rozšiřovat již přijaté závazky, a to ode dne 

následujícího po dni, kdy svůj záměr oznámila Kanceláři; toto své rozhodnutí současně uveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(4) Člen Kanceláře je povinen po dobu svého členství platit příspěvek na její činnost. 

Výši ročního příspěvku včetně čtvrtletních splátek určuje shromáždění členů Kanceláře. Způsob 

výpočtu příspěvku stanoví statut Kanceláře. 

(5) Člen Kanceláře ručí za její dluhy, ke kterým nemá Kancelář vytvořena odpovídající 

aktiva, a to ve stejném poměru, v jakém je jeho podíl na celkové výši příspěvků všech členů 

Kanceláře. Údaje o svých aktivech a pasivech poskytuje Kancelář jejím členům a České národní 

bance. 

(6) Člen Kanceláře zohlední ve vlastním výpočtu solventnostního kapitálového 

požadavku podle zákona upravujícího pojišťovnictví riziko změny výše záruky podle odstavce 5. 

Za tím účelem Kancelář ohodnocuje podle zákona upravujícího pojišťovnictví veškerá rizika, 

kterým je vystavena, a tento výpočet poskytuje členům Kanceláře a České národní bance. 

(7) Člen Kanceláře je povinen předkládat nejpozději do 31. března bezprostředně 

následujícího kalendářního roku Kanceláři výkazy o své činnosti v soukromém zdravotním 

pojištění za předcházející kalendářní rok. Obsah a formu těchto výkazů stanoví shromáždění 

členů. 

 

§ 155q 

Orgány Kanceláře  

(1) Orgány Kanceláře jsou 

a) shromáždění členů, 

b) správní rada, 

c) kontrolní komise a 

d) výkonný ředitel. 

(2) Členem orgánu Kanceláře nebo jinou osobou v jejím vedení může být pouze 

svéprávná fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku 

nebo pro jiný úmyslný trestný čin nebo osoba, na níž se hledí, jako by nebyla odsouzena. 
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§ 155r 

Shromáždění členů 

(1) Nejvyšším orgánem Kanceláře je shromáždění členů. Právo účasti na shromáždění 

členů má každý člen Kanceláře.  Shromáždění členů svolává správní rada nejméně jedenkrát 

ročně. Mimořádné shromáždění členů svolává správní rada tak, aby se konalo nejpozději do 30 

dnů ode dne, kdy o to požádá kontrolní komise nebo nejméně jedna třetina členů Kanceláře. 

Každého jednání shromáždění členů se účastní předseda kontrolní komise. Předsedovi kontrolní 

komise musí být při jednání na jeho žádost uděleno slovo. 

(2) Shromáždění členů je schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů 

Kanceláře, kteří provozují soukromé zdravotní pojištění na území jinak než formou dočasného 

poskytování služeb. Není-li shromáždění členů schopné usnášení, svolá správní rada nové 

shromáždění členů tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne předcházejícího 

shromáždění členů; takové shromáždění je schopné usnášení, je-li přítomna nejméně jedna 

třetina členů Kanceláře podle věty první. Každý člen má jeden hlas. Shromáždění členů 

rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. 

(3) Shromáždění členů 

a) volí a odvolává členy správní rady a kontrolní komise, 

b) určuje výši ročních příspěvků a mimořádných příspěvků členů, 

c) schvaluje rozpočet Kanceláře, 

d) zrušuje nebo mění rozhodnutí správní rady, 

e) schvaluje účetní závěrky Kanceláře, 

f) rozhoduje o věcech, které si vyhradí, a 

g) přijímá statut Kanceláře po jeho předchozím schválení Ministerstvem financí. 

 

§ 155s 

Správní rada 

(1) Statutárním orgánem Kanceláře je správní rada. Počet členů správní rady stanovuje 

shromáždění členů. Za správní radu jedná navenek jménem Kanceláře a podepisuje každý člen 

správní rady samostatně. 

(2) Správní rada 

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu správní rady a odvolává je, 

b) jmenuje a odvolává výkonného ředitele, 

c) spravuje majetek Kanceláře, 

d) schvaluje vnitřní organizační předpisy Kanceláře a jejich změny, 

e) zajišťuje publikační, dokumentační a jiné činnosti související s působností Kanceláře a 

f) plní další úkoly Kanceláře, které nepřísluší jiným orgánům. 

(3) Správní rada rozhoduje většinou hlasů svých členů a schází se zpravidla jednou 

měsíčně. Zasedání svolává její předseda nebo místopředseda. 
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§ 155t 

Kontrolní komise 

(1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem Kanceláře. Kontrolní komise dohlíží na 

výkon působnosti správní rady a výkonného ředitele, na výkon činnosti Kanceláře, její 

hospodaření a na řádné placení příspěvků Kanceláři. 

(2) Kontrolní komise má 3 členy. Ze svých členů kontrolní komise volí a odvolává svého 

předsedu. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem správní rady, v pracovním poměru 

nebo v obdobném poměru ke Kanceláři a ani členem statutárního orgánu nebo členem 

dozorčího orgánu členské pojišťovny, ani prokuristou člena Kanceláře. 

(3) Pro výkon kontroly poskytuje Kancelář členům kontrolní komise potřebné doklady a 

pravdivé a úplné informace o zjišťovaných skutečnostech. Stejné povinnosti má člen Kanceláře, 

jestliže předmětem kontroly je výše příspěvků placených tímto členem. 

 

§ 155u 

Výkonný ředitel 

Výkonný ředitel je oprávněn jednat k zabezpečení působnosti Kanceláře a v době mezi 

zasedáními správní rady přijímat veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné 

činnosti Kanceláře, pokud správní rada neurčí jinak.  

 

§ 155v 

Garanční fond 

(1) Garanční fond je tvořen členskými příspěvky, výnosy z investování a náhradou 

plnění podle § 155w. 

(2) Kancelář poskytuje z garančního fondu plnění v rozsahu 

a) nákladů vynaložených v souvislosti s nutnou a neodkladnou zdravotní péčí, včetně nákladů 

spojených s převozem cizince ze zdravotních důvodů nebo, v případě jeho úmrtí, nákladů 

spojených s převozem jeho lidských pozůstatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, 

popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do limitu plnění 800 000 Kč, 

pokud cizinci zaniklo soukromé zdravotní pojištění a pobývá na území po zániku vstupního 

zdravotního pojištění nebo soukromého zdravotního pojištění, a to nejpozději do uplynutí 

lhůty stanovené rozhodnutím správního orgánu pro opuštění území, 

b) v jakém je měla uhradit pojišťovna, která z důvodu svého úpadku nemůže tyto náklady 

uhradit, nebo 

c) nákladů přesahujících limit pojistného plnění podle § 155h, a to až do limitu 6 000 000 Kč na 

jednu pojistnou událost. 

(3) Plnění podle odstavce 2 se poskytuje tomu, kdo tyto náklady vynaložil. 

(4) Z garančního fondu se nehradí náklady za zdravotní služby, které byly vynaloženy 

v souvislosti s  pobytem cizince na území bez platného oprávnění k pobytu. 

 

§ 155w 

Právo Kanceláře na náhradu plnění 

(1) Kancelář má právo proti cizinci v případě plnění podle § 155v odst. 2 písm. a) na 

náhradu toho, co za něj plnila. Toto právo vzniká Kanceláři i proti pojišťovně v případě plnění 

podle§ 155v odst. 2 písm. b). 
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(2) Kancelář může na základě písemné dohody pověřit výkonem činnosti podle § 155v 

odst. 2 nebo vymáháním pohledávek podle odstavce 1 člena Kanceláře nebo jinou osobu. 

 

 

Díl 4  

Výkon dohledu  

§ 155x 

Dohled nad činností pojišťovny a Kanceláře 

(1) Dohled nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem pojišťovně 

vykonává Česká národní banka podle zákona upravujícího pojišťovnictví. Vykonává také 

dohled nad dodržováním povinností stanovených Kanceláři podle § 155p odst. 5 a 6, § 155q odst. 

2 a § 155v odst. 2 a 3. 

(2) Při výkonu dohledu může Česká národní banka ukládat Kanceláři opatření 

k odstranění zjištěných nedostatků včetně nařízení výměny osob, které řídí činnost Kanceláře, 

jestliže tyto nesplňují podmínky podle tohoto zákona a zákona upravujícího pojišťovnictví nebo 

svoji činnost nevykovávají řádným a obezřetným způsobem. 

(3) Kancelář je povinna předkládat České národní bance doklady a informace o své 

činnosti, a to v rozsahu a ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem nebo na její 

písemné vyžádání. 

 

 

Díl 5 

Výjimky ze zdravotního pojištění 

§ 155y 

(1) Povinnost sjednat zdravotní pojištění podle § 155a až 155c se nevztahuje na cizince, 

který je 

a) občanem Evropské unie, který je oprávněn po dobu pobytu na území čerpat zdravotní služby 

na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie a tuto skutečnost prokáže 

předložením příslušného dokladu nebo jiným způsobem, 

b) osobou neuvedenou v písm. a), která je oprávněna po dobu pobytu na území čerpat zdravotní 

služby na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie a tuto skutečnost prokáže 

předložením příslušného dokladu nebo jiným způsobem, 

c) rodinným příslušníkem cizince uvedeného v písm. a) nebo b) a který je oprávněn po dobu 

pobytu na území čerpat zdravotní služby na základě přímo použitelného předpisu Evropské 

unie a tuto skutečnost prokáže předložením příslušného dokladu nebo jiným způsobem, 

d) pojištěncem podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a který tuto skutečnost prokáže 

předložením příslušného dokladu, 

e) cizincem, na kterého se vztahuje mezinárodní smlouva, podle níž jsou náklady spojené 

s poskytnutím zdravotních služeb po dobu pobytu na území hrazeny na základě této smlouvy, 

a tuto skutečnost prokáže předložením příslušného dokladu, nebo 

f) cizincem, který prokáže, že jemu poskytnuté zdravotní služby jsou po dobu pobytu na území 

hrazeny jiným způsobem, a to na základě písemného závazku 
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1. právnické osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, 

ochranu lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního 

prostředí, kulturních památek a tradic nebo rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, 

2. orgánu veřejné moci České republiky nebo jiného státu, nebo 

3. obsaženého v  pozvání podle § 15 ověřeném policií. 

(2) Povinnost podle § 155a a 155b se dále nevztahuje na cizince, 

a) který nemohl z důvodů na jeho vůli nezávislých sjednat toto pojištění na území státu svého 

pobytu nebo od cizince uvedeného v § 42b odst. 3; v takovém případě je cizinec povinen 

pojištění sjednat bez zbytečného odkladu za pobytu na území, nejpozději do  

3 pracovních dnů ode dne vstupu na území, 

b) jestliže zastupitelský úřad od vyžádání tohoto pojištění upustil při udělení diplomatického 

nebo zvláštního víza, nebo 

c) je-li jeho pobyt na území v zájmu České republiky. 

(3) Povinnost sjednat zdravotní pojištění se rovněž nevztahuje na cizince pobývajícího na 

území, kterým poskytnuté zdravotní služby podle § 48 hradí stát. 

 

 

Díl 6 

Společná ustanovení  

§ 155z 

 Poskytování údajů 

(1) Kancelář využívá údaje z informačního systému cizinců, a to  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

c) pohlaví, 

d) druh a adresa místa pobytu na území, 

e) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 

f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území, 

g) den počátku a den ukončení omezení svéprávnosti, 

h) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území, 

i) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, stát, ve kterém k úmrtí došlo, 

popřípadě datum úmrtí, a 

j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 

popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 

(2) Údaje podle odstavce l se Kanceláři poskytují pro ověření správnosti nebo získání 

údajů o cizinci, který má splnit povinnost podle § 155c odst. 1, a pro porovnání s jí vedenou 

evidencí podle § 155o odst. 2 písm. b). 

(3) Kancelář poskytuje z evidence pojištěných cizinců Ministerstvu zahraničních věcí 

nebo jím řízenému zastupitelskému úřadu v zahraničí a ministerstvu nebo policii údaje o 

soukromém zdravotním pojištění nezbytné pro výkon jejich působnosti. 

(4) Údaje podle odstavce 1 jsou poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup; to 

se použije obdobně i pro poskytování údajů Kanceláří podle odstavce 3. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6UEF7A7)



 

 

(5) Zpracování osobních údajů pojišťovnou nebo Kanceláří v souvislosti s plněním 

povinností podle tohoto zákona se považuje za zpracování nezbytné pro dodržení právní 

povinnosti správce podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů. 

 

§ 155aa 

Postavení Kanceláře ve správním a soudním řízení 

V případě vzniku povinnosti plnění z garančního fondu má Kancelář v řízení správním i 

soudním při šetření pojistné události postavení účastníka řízení.  

 

§ 155ab 

Mlčenlivost 

Na povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se soukromého 

zdravotního pojištění a činnosti Kanceláře se obdobně vztahují ustanovení zákona upravujícího 

pojišťovnictví. 

 

§ 157 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

(1) Letecký dopravce se dopustí správního deliktu tím, že 

a) poruší zákaz dopravy cizince na území podle § 104 odst. 1, nebo 

b) nedopraví cizince do zahraničí v případě uvedeném v § 104 odst. 4. 

(2) Provozovatel vodní dopravy nebo provozovatel na pravidelných autobusových linkách se 

dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz dopravy cizince na území podle § 104 odst. 2. 

(3) Dopravce uvedený v přímo použitelném právním předpisu Evropských společenství15a), 

jímž se stanoví pravidla, kterými se řídí opatření na ochranu hranic ve vztahu k osobám překračujícím 

hranice členských států Evropské unie, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 104 odst. 3 

nezajistí dopravu do zahraničí cizince, kterému mu byl odepřen vstup na území. 

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí správního deliktu tím, 

že 

a) nesplní některou z povinností podle § 100, 

b) vede nebo uchovává domovní knihu v rozporu s § 101, nebo 

c) nesplní povinnost podle § 102 odst. 4. 

(5) Vysoká škola nebo vyšší odborná škola se dopustí správního deliktu tím, že nesplní 

povinnost podle § 107 odst. 5. 

(6) Výzkumná organizace, která s cizincem uzavřela dohodu o hostování, se dopustí správního 

deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 107 odst. 6. 

(7) Pojišťovna se dopustí správního deliktu tím, že 

a) nevydá doklad o soukromém zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4 nebo 5, 

b) uzavře pojistnou smlouvu v rozporu s § 155h, 

c) nesdělí výši nákladů spojených se vznikem soukromého zdravotního pojištění na žádost 

zájemce o pojištění nebo pojistníka podle § 155k odst. 4, 

d) v rozporu s § 155l odst. 1 nebo 3 neuhradí za pojištěného účelně vynaložené náklady nebo 

nevyplatí pojistné plnění tomu, kdo prokáže, že je uhradil, 

e) nesplní povinnost členství v Kanceláři podle § 155p odst. 1, 
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f) nezaplatí příspěvek na činnost Kanceláře podle § 155p odst. 4, nebo 

g) nepředloží Kanceláři výkazy o své činnosti v soukromém zdravotním pojištění podle § 155p 

odst. 7. 

(8) Kancelář se dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 155p odst. 5 a 6 a § 155x odst. 3 nepředloží České národní bance doklady a 

informace o své činnosti, 

b) v rozporu s § 155q odst. 2 nezajistí obsazení odpovídajícími osobami, nebo 

c) neposkytne z garančního fondu plnění podle § 155v odst. 2. 

(7)(9) Za správní delikt se uloží pokuta 

a) od 100 000 Kč do 500 000 Kč za každého cizince, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 a 

cizinec byl dopraven z území státu, který není smluvním státem, anebo jde-li o správní delikt 

podle odstavce 3, 

b) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4, 5 nebo 6., 

c) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. e), 

d) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. b), d) a f), 

e) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. a), c) a g) a odstavce 8. 

(8)(10) Správní delikt podle odstavce 4 lze projednat v blokovém řízení uložením pokuty do 5 

000 Kč. 

(9)(11) Na blokové řízení se použijí obdobně ustanovení zvláštního právního předpisu 

upravujícího blokové řízení za přestupek. 

 

§ 157a 

Společná ustanovení ke správním deliktům 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, 

které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, 

zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm 

nezahájil řízení do 1 roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. 

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby21a) nebo v přímé 

souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. 

(5) Správní delikty podle tohoto zákona§ 157 odst. 1 až 6 v prvním stupni řízení projednávají 

orgány policie uvedené v § 161 odst. 1 nebo ministerstvo. Je-li správní delikt spáchán porušením 

povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru policie, projedná jej orgán policie, je-li správní delikt 

spáchán porušením povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru ministerstva, projedná jej 

ministerstvo. Je-li k projednání správního deliktu příslušných více správních orgánů, projedná jej ten z 

nich, který nejdříve zahájí správní řízení nebo zjistí porušení povinnosti. Správní delikty podle § 157 

odst. 7 a 8 v prvním stupni řízení projednává Česká národní banka; náklady tohoto správního 

řízení vybírá a vymáhá Česká národní banka a jejich úhrada je jejím příjmem. 
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§ 163 

Ředitelství služby cizinecké policie 

(1) Ředitelství služby cizinecké policie 

a) zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z přímo použitelného právního předpisu Evropských 

společenství nebo závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, 

b) rozhoduje o zařazení cizince do informačního systému smluvních států a o jeho vyřazení z tohoto 

systému, 

c) provozuje informační systémy podle § 158 v rozsahu své působnosti, 

d) metodicky řídí a kontroluje činnost odborů cizinecké policie, 

e) rozhoduje o označení osoby za nežádoucí, jejím zařazení do evidence nežádoucích osob a vyřazení 

z této evidence, 

f) ve správním řízení 

1. vykonává působnost nadřízeného správního orgánu ve vztahu k odborům cizinecké policie (§ 

164), 

2. rozhoduje o žádosti o zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění nebo o zrušení 

platnosti takového rozhodnutí podle § 119a odst. 5 a 6, 

3. vyžaduje závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné, 

4. rozhoduje o žádosti cizince o propuštění ze zařízení podle § 129a, 

g) podává žádost o povolení průvozu leteckou cestou u příslušného orgánu členského státu Evropské 

unie nebo jiného státu, který uplatňuje společný postup20), jde-li o průvoz leteckou cestou, vyřizuje 

žádosti o povolení průvozu leteckou cestou, 

h) provádí eskortní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců nebo v souvislosti s policejním 

průvozem cizinců přes území anebo průvozem leteckou cestou, 

i) zabezpečuje cestovní a přepravní doklady (letenky, jízdenky apod.) a uděluje výjezdní příkaz pro 

cizince vyhošťovaného z území nebo zajištěného podle § 124b, 

j) vyžaduje výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis z evidence 

Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

k) pořizuje obrazové záznamy a snímá daktyloskopické otisky při podání žádosti o udělení víza, při 

ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za neplatné, řízením o 

správním vyhoštění, správním vyhoštěním, zajištěním cizince za účelem správního vyhoštění, 

zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo 

použitelného právního předpisu Evropských společenství anebo v souvislosti s poskytnutím 

dočasné ochrany, 

l) provádí hraniční kontrolu, 

m) rozhoduje o udělení krátkodobého víza na hraničním přechodu, 

n) rozhoduje o odepření vstupu cizince na území a o zrušení platnosti víza, 

o) v souvislosti s rozhodnutím o odepření vstupu cizinci na území provádí nezbytné úkony s cílem 

zajistit, aby cizinec bez zbytečného odkladu vycestoval zpět do zahraničí, 

p) rozhoduje o odepření vycestování z území, 

q) provádí pobytovou kontrolu, 

r) provádí zadržení cestovního dokladu podle § 117 odst. 1 nebo dokladu, jehož platnost skončila 

podle § 86, 87z nebo 87aa, 

s) rozhoduje v rozsahu své působnosti o přestupcích a správních deliktech podle tohoto zákona, 
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t) rozhoduje o udělení víza nebo povolení vstupu na území podle § 122, 

u) provádí v souladu se závazky České republiky vzniklými na základě mezinárodních smluv o 

odstraňování kontrol na společných hranicích konzultace při udělování víz, 

v) posuzuje, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje podmínky podle § 108 odst. 2, 

w) prověřuje, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat oprávnění k pobytu, 

x) rozhoduje o správním vyhoštění cizinců, o povinnosti opustit území (§ 50a), o uložení zvláštního 

opatření za účelem vycestování (§ 123b) a o vrácení finanční záruky nebo jejím propadnutí státu 

(§ 123c), 

y) vydává potvrzení o zadržení cestovního dokladu podle § 117, 

z) vydává pokyn dopravci zajistit dopravu cizince do zahraničí podle § 104 odst. 3 a 4; pokud 

dopravce tuto povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, zajistí dopravu cizince cestou jiného dopravce 

a uhradí náklady s tím spojené. 

(2) Ředitelství služby cizinecké policie dále 

a) rozhoduje o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění, zajištění podle § 124b nebo za 

účelem plnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, 

b) rozhoduje o umístění cizince do zařízení, 

c) rozhoduje o úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním zajištěného cizince, je-li cizinec 

zajištěn podle zvláštního právního předpisu42), 

d) zajišťuje dopravu a střežení cizince, kterému byl odepřen vstup na území, pokud jeho zdravotní 

stav vyžaduje bezodkladný převoz k poskytovateli zdravotních služeb, a od něj zpět na hraniční 

přechod, 

e) v zařízení zabezpečuje vnější ostrahu části s mírným režimem; v části s přísným režimem 

zabezpečuje vnější a vnitřní ostrahu, 

f) provádí eskortu cizinců mezi jednotlivými zařízeními; zabezpečuje přepravu a střežení cizinců 

zajištěných v zařízení k lékařskému ošetření k poskytovateli zdravotních služeb, k uskutečnění 

konzulární návštěvy, k provedení úkonů v trestním řízení, k provedení dalších úkonů souvisejících 

s účelem zajištění, anebo k soudu a zpět. 

(3) Inspektorát cizinecké policie na mezinárodním letišti je příslušný k plnění úkolů podle 

odstavce 1 písm. a), c), f) bodu 3, h), k) až s), u), v), x) až z) a podle odstavce 2 písm. a) a b). Dále 

rozhoduje o udělení výjezdního příkazu, o prodloužení platnosti letištního průjezdního víza, o vydání 

cestovního průkazu totožnosti, o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum 

nevyžaduje, a o ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště. 

 

§ 180 

Ověření pozvání a odepření tohoto ověření 

(1) Pozvání ověřuje policie na žádost fyzické nebo právnické osoby. 

(2) Pozvání se podává na úředním tiskopise. Zvoucí fyzická osoba v pozvání uvede své jméno, 

příjmení, rodné číslo, den, měsíc a rok narození a místo pobytu na území. Zvoucí právnická osoba 

v pozvání dále uvede svůj název, sídlo a identifikační číslo osoby a pozvání opatří svým razítkem 

a jménem, příjmením a podpisem oprávněné osoby (statutárního orgánu). Zvoucí osoba v pozvání dále 

uvede údaje o zvaném cizinci v rozsahu jméno, příjmení a ostatní jména, den, měsíc a rok narození, 

státní příslušnost, bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu, účel cesty a dobu, na kterou cizince 

zve na území. 

(3) Policie pozvání ověří do 7 pracovních dnů ode dne podání žádosti o ověření pozvání. 
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(4) Zvoucí fyzická osoba je povinna dostavit se na policii sedmý pracovní den ode dne podání 

žádosti o ověření pozvání, po dohodě s policií i dříve, k vyzvednutí ověřeného pozvání. Obdobná 

povinnost platí i pro zástupce zvoucí právnické osoby. 

(5) Policie odepře ověření pozvání 

a) jestliže zvaný cizinec je evidován v evidenci nežádoucích osob, 

b) jestliže zvoucí osoba na požádání policie neprokáže schopnost splnit závazek podle § 15, 

c) jestliže zvoucí osoba porušila závazek podle § 15 nebo povinnost podle § 100, 

d) při zjištění důvodu podle § 9 odst. 1 písm. h) nebo i), 

e) jestliže zvoucí osoba úřední tiskopis vyplnila nečitelně, neúplně nebo nepravdivě, nebo 

f) jestliže zvoucí osoba neuzavřela cestovní zdravotní pojištění ačkoliv čestně prohlásila, že tak 

učiní. 

f) jestliže zvoucí osoba neuzavřela soukromé zdravotní pojištění podle tohoto zákona, ačkoliv 

čestně prohlásila, že tak učiní. 

(6) Na požádání policie je zvoucí osoba povinna schopnost splnění závazku obsaženého 

v pozvání prokázat tím, že: 

a) disponuje prostředky k pobytu zvaného cizince v rozsahu stanoveném v § 13, 

b) disponuje prostředky ve výši 0,25násobku částky existenčního minima6) za každý den pobytu na 

území, pokud cizinec nebude ubytován u zvoucí osoby, 

c) předloží doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění ve prospěch zvaného cizince nebo 

čestně prohlásí, že takové pojištění uzavře před vstupem cizince na území anebo pro případnou 

úhradu nákladů v rozsahu stanoveném v nebo § 180j disponuje částkou nejméně 60 000,- EUR, 

c) předloží doklad o soukromém zdravotním pojištění podle § 155c, doklad prokazující jiný 

způsob úhrady poskytnutých zdravotních služeb zvanému cizinci nebo čestně prohlásí, že 

soukromé zdravotní pojištění uzavře před vstupem cizince na území, anebo pro případnou 

úhradu nákladů v rozsahu soukromého zdravotního pojištění disponuje částkou nejméně 60 

000 EUR, 

d) disponuje prostředky pro úhradu nákladů spojených s vycestováním zvaného cizince z území ve 

výši odpovídající ceně letenky do státu, jehož cestovní doklad vlastní, nebo do státu jeho trvalého 

pobytu. 

Prokázání schopnosti splnění závazku podle písmen a) až d) nezbavuje zvoucí osobu povinnosti 

uhradit případné náklady v rozsahu závazku přijatého v pozvání v jejich skutečné výši. 

(7) Policie v případě odepření ověření pozvání tuto skutečnost zvoucí osobě sdělí při jejím 

dostavení se na policii. Na žádost zvoucí osoby tuto skutečnost bez uvedení důvodu pro odepření 

písemně potvrdí. 

(8) Ověření policie vyznačí na pozvání. 

 

§ 180a 

Zastupitelský úřad ověřuje, zda osoba, která vydala doklad o cestovním zdravotním pojištění, je 

oprávněna takový doklad vydávat. 

§ 180a 

Zastupitelský úřad ověřuje, zda osoba, která vydala doklad o cestovním zdravotním 

pojištění podle § 155a nebo vstupním zdravotním pojištění podle § 155b, byla oprávněna takový 

doklad vydat. 
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§ 180i 

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů 

(1) Požadavky na cestovní zdravotní pojištění stanoví přímo použitelný právní předpis 

Evropských společenství27). 

(2) Doklad o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1 se od cizince nevyžaduje, 

pokud je zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu33), pokud jsou náklady spojené s 

poskytnutím zdravotních služeb hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec 

prokáže, že jsou tyto služby hrazeny jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické 

osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv 

a nebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj 

vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, nebo na základě písemného závazku státního orgánu. Předložení 

dokladu o cestovním zdravotním pojištění se nevyžaduje od cizince, který si nemohl z důvodů na jeho 

vůli nezávislých zajistit takové pojištění na území státu svého pobytu nebo od cizince uvedeného v § 

42b odst. 3; v takovém případě je cizinec povinen pojištění sjednat bez zbytečného odkladu za pobytu 

na území, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území. Předložení dokladu o cestovním 

zdravotním pojištění se dále nevyžaduje, pokud zastupitelský úřad od jeho vyžádání při udělení 

diplomatického nebo zvláštního víza upustil, pobývá-li cizinec na území v zájmu České republiky 

nebo jde-li o občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka. 

 

 

§ 180j 

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů 

(1) Dokladem o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů se pro účely tohoto 

zákona rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje pojištění kryjící náklady, které je povinen uhradit po 

dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů 

spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do 

státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše 

sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60 000 EUR, a to bez 

spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. 

(2) Cestovní zdravotní pojištění podle odstavce 1 může být sjednáno: 

a) u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území45), 

b) u pojišťovny, která je oprávněna takové pojištění provozovat v ostatních členských státech 

Evropské unie anebo ve státě, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoruld), 

nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má 

cizinec povolen pobyt. 

(3) V případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec současně s dokladem o cestovním 

zdravotním pojištění podle odstavce 1 předloží: 

a) úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého 

jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, 

limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti 

pojištěného, 

b) na požádání doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na 

území. 

(4) Doklad o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1 se od cizince nevyžaduje, je-li 

zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu33), jsou-li náklady spojené s poskytnutím 

                                                      

45) Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 
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zdravotních služeb hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že jsou tyto 

služby hrazeny jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické osoby, je-li pobyt 

cizince na území přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv anebo jiných 

humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, 

vzdělání, tělovýchovy a sportu, na základě písemného závazku státního orgánu nebo na základě 

závazku obsaženého v policií ověřeném pozvání podle § 15. 

(5) Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů, je-li o něj 

žádáno na území, nebo o prodloužení doby pobytu na území, může být sjednáno pouze u pojišťovny 

oprávněné provozovat toto pojištění na území45) a musí být sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní 

péče ve smyslu odstavce 7. 

(6) Pojistná smlouva týkající se pojištění podle odstavce 1 nesmí vylučovat poskytnutí 

pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo 

spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek 

pojištěným. 

(7) Komplexní zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému smluvními 

poskytovateli zdravotních služeb pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem 

zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Z tohoto pojištění nesmí být 

vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní péče ani zdravotní péče související s těhotenstvím 

pojištěné matky a porodem jejího dítěte. 

(8) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou, doklady kterých pojišťoven z třetích zemí 

nelze uznávat jako doklady o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1. 

 

§ 182a 

(1) Vláda stanoví nařízením pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území podle 

hlavy IV 

a) rozsah znalostí českého jazyka pro účely zkoušky z jazyka, 

b) bližší pravidla organizace zkoušky z jazyka, včetně určování zadání zkoušky Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, organizačního řádu a zveřejňování informace o organizaci 

zkoušky, 

c) vzor dokladu o absolvování zkoušky z jazyka, 

d) strukturu a termíny předkládání přehledu o počtu zkoušených, 

e) jazykové zkoušky rovnocenné pro účely tohoto zákona zkoušce z jazyka. 

(2) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou vzor dokladu o soukromém zdravotním 

pojištění podle § 155e odst. 4. 

 (3) Česká národní banka stanoví vyhláškou obsah dokladů a informací o činnosti 

Kanceláře podle § 155x odst. 3 a lhůty pro jejich předkládání. 

(2)(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí pro účely vydávání modrých karet vyhlašuje 

sdělením ve Sbírce zákonů průměrnou hrubou roční mzdu v České republice vždy s účinností od 1. 

května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců. 
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ČÁST DRUHÁ 

Platné znění částí zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona 

č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 

132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., 

zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., 

zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 

zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., 

zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., 

zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., 

zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., 

zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., 

zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., 

zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 

Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., 

zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 

zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 

zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., 

zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 

Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., 

zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb. a zákona č. 200/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných 

změn 

 

§ 2 

 

Osobní rozsah zdravotního pojištění 

 

 (1) Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny: 

a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky, 

b) osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci 

zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky, 

 (dále jen "pojištěnci"). 

 

  (1) Podle tohoto zákona je  zdravotně pojištěna osoba, která 

a) má trvalý pobyt na území České republiky, nebo 

b) nemá trvalý pobyt na území České republiky, pokud 

1. je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České 

republiky, 

2. jí bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem 

vědeckého výzkumu nebo ochrany, 

3. jí byl udělen azyl na území České republiky,  

4. jí byla udělena doplňková ochrana na území České republiky, 

5. jí byla udělena dočasná ochrana na území České republiky, 

6. jde o nezletilé dítě, které bylo na území České republiky umístěno na základě 

předběžného opatření soudu do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo do 

ústavu pro péči o děti, nebo na základě předběžného opatření nebo usnesení soudu do 

péče fyzické osoby, 

7. je Česká republika podle koordinačních nařízení nebo podle vyhlášené mezinárodní 

smlouvy, kterou je Česká republika vázána, k jejímu zdravotnímu pojištění příslušná, 

nebo 
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8. jde o osoby, jejichž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie49), nebo 

o osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné, osoby ponechávající si takové 

postavení a jejich rodinné příslušníky mající právo na rovné zacházení podle předpisu 

Evropské unie62) 

(dále jen „pojištěnec“). 

 (2) Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, 

která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu1a), 

zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační 

složka státu.1c) 

 (3) Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance [§ 5 písm. 

a)], ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků zdaňované 

podle zvláštního právního předpisu1a). 

 (4) Sídlem zaměstnavatele se pro účely zdravotního pojištění rozumí u právnické osoby její 

sídlo, jakož i sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném 

zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České 

republice, a u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu, popřípadě, jde-li o zahraniční fyzickou 

osobu, místo jejího podnikání. 

 (5) Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které na území České republiky vykonávají 

nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti, a dále osoby, které nemají trvalý 

pobyt na území České republiky a jsou činné v České republice pro zaměstnavatele, kteří požívají 

diplomatických výhod a imunit, nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České 

republiky, a osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné (§ 8 odst. 4). 

_______________________________ 
62) Čl. 7 odst. 3 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských 

států, o změně nařízení č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 

75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 

 

 

§ 3 

 

Vznik a zánik zdravotního pojištění 

 

 (1) Zdravotní pojištění vzniká dnem: 

a) narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky, 

b) kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem [§ 5 písm. a)], 

c) získání trvalého pobytu na území České republiky. 

 (2) Zdravotní pojištění zaniká dnem: 

a) úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého, 

b) kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem [§ 5 písm. a)], 

c) ukončení trvalého pobytu na území České republiky. 

 

§ 3 

 

Vznik a zánik zdravotního pojištění 

 

(1) Zdravotní pojištění vzniká 

a) osobě, která získala trvalý pobyt na území České republiky narozením, dnem narození, 

b) osobě, která získala trvalý pobyt na území České republiky udělením trvalého pobytu, dnem 

nabytí právní moci rozhodnutí o udělení trvalého pobytu, 
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c) osobě, které vzniklo oprávnění trvale pobývat na území České republiky rozhodnutím 

příslušného orgánu o svěření do náhradní výchovy, je-li alespoň jedna fyzická osoba, jíž je dítě 

svěřeno, přihlášena k trvalému pobytu na území České republiky nebo se na území České 

republiky nachází ústav, ve kterém je dítě umístěno, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o 

svěření do náhradní výchovy, nebo 

d) osobě bez trvalého pobytu na území České republiky dnem 

1. nástupu do zaměstnání, 

2. nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého 

výzkumu nebo ochrany, 

3. nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu,  

4. nabytí právní moci rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany, 

5. nabytí právní moci rozhodnutí o udělení dočasné ochrany, 

6. vykonatelnosti předběžného opatření nebo usnesení soudu o umístění nebo svěření 

nezletilého dítěte do péče, 

7. kdy se Česká republika podle koordinačních nařízení nebo podle vyhlášené mezinárodní 

smlouvy, kterou je Česká republika vázána, stala příslušnou ke zdravotnímu pojištění; 

to platí obdobně i u osob, jejichž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské 

unie49), nebo jde-li o osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné, osoby ponechávající 

si takové postavení a jejich rodinné příslušníky mající právo na rovné zacházení podle 

předpisu Evropské unie62), nebo 

8. přihlášení občana České republiky k trvalému pobytu na území České republiky po 

předchozím pobytu v cizině.  

 

  (2) Zdravotní pojištění zaniká 

a) smrtí pojištěnce, 

b) skončením trvalého pobytu na území České republiky, 

c) osobě bez trvalého pobytu na území České republiky dnem 

1. ukončení zaměstnání, 

2. skončení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo 

ochrany, 

3. nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí azylu nebo dnem zániku azylu, 

4. nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí doplňkové ochrany nebo dnem zániku 

doplňkové ochrany, 

5. nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí dočasné ochrany nebo dnem zániku dočasné 

ochrany, 

6. zrušení nebo zániku předběžného opatření nebo rozhodnutí o umístění nebo svěření 

nezletilého dítěte do péče, 

7. kdy Česká republika podle koordinačních nařízení nebo podle vyhlášené mezinárodní 

smlouvy, kterou je Česká republika vázána, přestala být příslušnou ke zdravotnímu 

pojištění; to platí obdobně i u osob, jejichž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů 

Evropské unie49), nebo jde-li o osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné, osoby 

ponechávající si takové postavení a jejich rodinné příslušníky mající právo na rovné 

zacházení podle předpisu Evropské unie62). 

 
§ 7  

 

 (1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:  

a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře;7)  

b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 1993 podle 

předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle předpisů České 

republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba podle předchozí věty i v 

měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží;  

c) příjemce rodičovského příspěvku;7)  
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d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství 

podle předpisů o nemocenském pojištění8);  

e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)  

f) osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované10), a to za 

podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném 

vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a 

nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského 

nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě,  

g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III 

(těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)11), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o 

osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),  

h) osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z povolání, a osoby povolané k 

vojenskému cvičení,  

i) osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody;  

j) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění;14)  

k) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na 

starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 

třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné 

činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši 

minimální mzdy;15)  

l) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě 

děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se 

považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), 

popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící 

povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či 

celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka 

dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy 

ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,  

m) mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy,  

m) nezletilé děti umístěné v zařízeních pro péči o děti na základě rozsudku soudu, 

n) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající 

organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru 

alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného podle § 5 nebo za 

něj není plátcem pojistného stát podle předchozích písmen a) až m),  

o) manželé nebo registrovaní partneři státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných 

zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce 

v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby se souhlasem této organizační složky státu, a nejsou 

zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 nebo nejsou osobami 

vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo 

registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby,  

p) cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem poskytnutí 

dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu,16a) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze 

samostatné výdělečné činnosti,  

                                                      

16a Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.  
16b) 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. 
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p) osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodech 3 až 6, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo 

ze samostatné výdělečné činnosti,  

q) žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území, cizince, jemuž bylo uděleno 

vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, a jeho dítě narozené na území16b), pokud nemají 

příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,  

r)q) příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu 

s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení 

věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, 

pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o 

doplňkovém penzijním spoření; při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů 

stejného data narození.  

 (2) Státními pojištěnci jsou osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až i) a r)q) i tehdy, pokud 

mají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.  

 

* * * 

 
§ 41b 

 

(1) Pro účely účasti ve zdravotním pojištění Ministerstvo vnitra bez zbytečného odkladu 

sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky k vedení registru 

pojištěnců veřejného zdravotního pojištění den, kdy  

a) bylo vydáno nebo byla prodloužena platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

vědeckého výzkumu nebo ochrany na území, včetně doby jeho platnosti, 

b) nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za 

účelem vědeckého výzkumu nebo ochrany na území, 

c) nabylo právní moci rozhodnutí o udělení azylu, rozhodnutí o jeho odnětí a den zániku azylu, 

d) nabylo právní moci rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany, rozhodnutí o jejím odnětí a den 

zániku doplňkové ochrany, nebo 

e) nabylo právní moci rozhodnutí o udělení dočasné ochrany, rozhodnutí o jejím odnětí a den 

zániku dočasné ochrany. 

(2) Pro účely účasti ve zdravotním pojištění orgán, který vydal předběžné opatření 

o umístění osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodu 6 nebo rozhodnutí o umístění osoby 

uvedené v § 3 odst. 1 písm. c) do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo do ústavu 

pro péči o děti nebo předběžné opatření nebo rozhodnutí o svěření osoby uvedené v § 2 odst. 1 

písm. b) bodu 6 nebo v § 3 odst. 1 písm. c) do péče fyzické osoby, bez zbytečného odkladu sdělí 

Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky k zařazení do registru 

pojištěnců veřejného zdravotního pojištění den, kdy se toto předběžné opatření stalo 

vykonatelným, den, kdy rozhodnutí nabylo právní moci a den, kdy bylo předběžné opatření 

nebo rozhodnutí zrušeno nebo zaniklo. 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Platné znění částí zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona 

č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 

501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 

444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 

170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 

140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 
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227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., 

zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a 

zákona č. 318/2015 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 53c 

Osoba požívající doplňkové ochrany se pro účely poskytování zdravotních služeb a 

zaměstnanosti považuje za osobu s trvalým pobytem na území. 

 

§ 88 

Zdravotní služby 

(1) Žadateli o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítěti narozenému na území po dobu 60 dnů 

ode dne narození a cizinci, který je strpěn na území, a jeho dítěti narozenému na území po dobu 60 

dnů ode dne narození se poskytují na území bezplatné zdravotní služby v rozsahu služeb hrazených ze 

zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění 12a) a dále zdravotní služby v 

souvislosti s nařízenou karanténou anebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví; 

to neplatí, pokud jsou zdravotní služby zajištěny podle jiného právního předpisu 12d).  

(2) Náklady spojené s poskytováním zdravotních služeb podle odstavce 1 nese stát; náklady 

vzniklé poskytovateli zdravotních služeb jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.  

(3) Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a cizinec, který je strpěn na území, se pro účely 

veřejného zdravotního pojištění do doby, než bude rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní 

ochrany vykonatelné, považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem na území. Dítě žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany narozené na území, dítě cizince, který je strpěn na území, narozené na 

území, a dítě, které se na území narodilo azylantce nebo osobě požívající doplňkové ochrany a pobývá 

na území, se pro účely veřejného zdravotního pojištění považuje za cizince s povoleným trvalým 

pobytem na území nejdéle po dobu 60 dnů ode dne narození nebo, je-li za dítě podána žádost o strpění 

na území podle tohoto zákona nebo o jiný druh pobytu na území podle zákona o pobytu cizinců na 

území České republiky, ode dne podání této žádosti do doby, než bude dítě strpěno na území podle 

tohoto zákona nebo rozhodnuto o jiném druhu pobytu na území podle zákona o pobytu cizinců na 

území České republiky.  

(4) Je-li to nezbytné pro zabezpečení zdravotních služeb žadateli o udělení mezinárodní 

ochrany, jeho dítěti narozenému na území po dobu 60 dnů ode dne narození, cizinci, který je strpěn na 

území, nebo jeho dítěti narozenému na území po dobu 60 dnů ode dne narození, může ministerstvo 

obci, na jejímž území se nachází azylové zařízení v majetku ministerstva, nebo jiné osobě přenechat 

do bezplatného užívání prostory v azylovém zařízení za účelem poskytování zdravotních služeb podle 

zvláštního právního předpisu 12f).  

(5) Žadateli o udělení mezinárodní ochrany, který je zajištěn v zařízení pro zajištění cizinců 

nebo je ve výkonu zabezpečovací detence, ochranného léčení, vazby nebo ve výkonu trestu odnětí 

svobody, se poskytují zdravotní služby podle § 176 zákona o pobytu cizinců na území České 

republiky. 

 

§ 88 

 

(1) Žadateli o udělení mezinárodní ochrany a cizinci, který je strpěn na území, se hradí 

na území zdravotní služby v rozsahu služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění podle 

zákona o veřejném zdravotním pojištění12a) a dále zdravotní služby v souvislosti s nařízenou 

karanténou nebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví; to se nepoužije, 

pokud jsou zdravotní služby hrazeny podle jiného právního předpisu12d). 

(2) Dítěti žadatele o udělení mezinárodní ochrany narozenému na území, dítěti cizince, 
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který je strpěn na území, narozenému na území, a dítěti, které se na území narodilo azylantce 

nebo osobě požívající doplňkové ochrany a pobývá na území, se nejdéle po dobu 60 dnů ode dne 

narození nebo, je-li za dítě podána žádost o strpění na území podle tohoto zákona nebo o jiný 

druh pobytu na území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, ode dne podání 

této žádosti do doby, než bude dítě strpěno na území podle tohoto zákona nebo rozhodnuto o 

jiném druhu pobytu na území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, hradí 

zdravotní služby podle odstavce 1. 

(3) Poskytnuté zdravotní služby podle odstavců 1 nebo 2 hradí stát; poskytovateli 

zdravotních služeb úhradu poskytne Ministerstvo zdravotnictví. V souvislosti s úhradou 

zdravotních služeb podle odstavců 1 nebo 2 provádí kontrolu poskytovatelů, kteří tyto zdravotní 

služby poskytli, Ministerstvo zdravotnictví podle zákona o zdravotních službách. 

(4) Ministerstvo uvede v průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo v 

potvrzení o strpění podle tohoto zákona záznam o zajištění úhrady zdravotních služeb podle 

odstavců 1 a 2 pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb; namísto záznamu lze pro tyto 

účely vydat samostatné potvrzení. O této skutečnosti ministerstvo současně informuje 

Ministerstvo zdravotnictví. Potvrzení podle věty první obsahuje 

a) jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost cizince a jeho rodné číslo, bylo-li 

přiděleno, 

b) údaj o právním postavení cizince uvedeného v odstavci 1 nebo 2, a 

c) dobu platnosti tohoto potvrzení. 

(5) Pro účely úhrady zdravotních služeb ministerstvo bez zbytečného odkladu sdělí 

Ministerstvu zdravotnictví den, kdy byla podána žádost o udělení mezinárodní ochrany, 

den, odkdy je cizinec strpěn na území a den, kdy osoba přestala být žadatelem o udělení 

mezinárodní ochrany podle tohoto zákona nebo cizincem, který je strpěn na území podle tohoto 

zákona. Ministerstvo dále sdělí Ministerstvu zdravotnictví den, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí o strpění dítěte na území podle tohoto zákona nebo rozhodnutí o jiném druhu pobytu 

na území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. 

(6) Je-li to nezbytné pro zabezpečení zdravotních služeb žadateli o udělení mezinárodní 

ochrany, jeho dítěti narozenému na území po dobu 60 dnů ode dne narození, cizinci, který je 

strpěn na území, nebo jeho dítěti narozenému na  území po dobu 60 dnů ode dne narození, může 

ministerstvo obci, na jejímž území se nachází azylové zařízení v majetku ministerstva, nebo jiné 

osobě přenechat do bezplatného užívání prostory v azylovém zařízení za účelem poskytování 

zdravotních služeb podle zvláštního právního předpisu12f). 

(7) Žadateli o udělení mezinárodní ochrany, který je zajištěn v zařízení pro zajištění 

cizinců nebo je ve výkonu zabezpečovací detence, ochranného léčení, vazby nebo ve výkonu 

trestu odnětí svobody, se poskytují zdravotní služby podle § 176 zákona o pobytu cizinců na 

území České republiky. 

________________ 
12f) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách), ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 88a 

 

Žadatel o udělení mezinárodní ochrany, cizinec, který je strpěn na území podle tohoto zákona, 

azylant a osoba požívající doplňkové ochrany jsou povinni do 60 dnů ode dne narození dítěte na území 

podat za dítě žádost o udělení mezinárodní ochrany nebo podat žádost o strpění na území podle tohoto 

zákona anebo žádost o jiný druh pobytu na území podle zákona o pobytu cizinců na území České 

republiky. Lhůta 60 dnů se považuje za zachovanou, a to i pro účely veřejného zdravotního pojištění 

úhrady poskytnutých zdravotních služeb podle § 88, prokáže-li žadatel o udělení mezinárodní 

ochrany, cizinec, který je strpěn na území podle tohoto zákona, azylant nebo osoba požívající 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6UEF7A7)



 

 

doplňkové ochrany, že jim ve splnění povinnosti podle věty první zabránila překážka na jejich vůli 

nezávislá. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany, cizinec, který je strpěn na území podle tohoto 

zákona, azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany jsou povinni splnit povinnost podle věty 

první do 3 pracovních dnů po odpadnutí překážky.  

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Platné znění částí zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona  

č. 112/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona 

č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 

341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 28 

Zdravotní služby 

(1) Žadateli o poskytnutí dočasné ochrany a jeho dítěti narozenému na území po dobu 60 dnů 

ode dne narození se poskytují na území bezplatné zdravotní služby v rozsahu služeb hrazených z 

veřejného zdravotního pojištění 12) a dále zdravotní služby v souvislosti s nařízenou karanténou anebo 

jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví; to neplatí, pokud jsou zdravotní služby 

zajištěny podle zákona o azylu nebo zákona o pobytu cizinců na území České republiky.  

(2) Náklady spojené s poskytováním zdravotních služeb podle odstavce 1 nese stát a a 

poskytovateli zdravotních služeb je hradí ministerstvo.  

(3) Dítěti, které se narodilo cizinci požívajícímu dočasné ochrany a pobývá na území, se 

poskytují na území bezplatné zdravotní služby podle odstavce 1, a to nejdéle po dobu 60 dnů ode dne 

narození. 

 

§ 28  

Zdravotní služby  

 (1) Žadateli o poskytnutí dočasné ochrany a jeho dítěti narozenému na území se po dobu 

60 dnů ode dne narození hradí na území zdravotní služby v rozsahu služeb hrazených z 

veřejného zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění12) a dále 

zdravotní služby v souvislosti s nařízenou karanténou nebo jiným opatřením v souvislosti 

s ochranou veřejného zdraví.  

  (2) Dítěti, které se narodilo cizince požívající dočasné ochrany a pobývá na území, se 

hradí na území zdravotní služby podle odstavce 1, a to nejdéle po dobu 60 dnů ode dne narození.  

(3) Poskytnuté zdravotní služby podle odstavců 1 a 2 hradí stát; poskytovateli 

zdravotních služeb úhradu poskytne Ministerstvo zdravotnictví. V souvislosti s úhradou 

zdravotních služeb podle odstavců 1 nebo 2 provádí kontrolu poskytovatelů, kteří tyto zdravotní 

služby poskytli, Ministerstvo zdravotnictví podle zákona o zdravotních službách. 

(4) Ministerstvo uvede v průkazu žadatele o poskytnutí dočasné ochrany záznam o 

zajištění úhrady zdravotních služeb podle odstavců 1 a 2 pro potřeby poskytovatelů zdravotních 

služeb; namísto záznamu lze pro tyto účely vydat samostatné potvrzení. O této skutečnosti 

ministerstvo současně informuje Ministerstvo zdravotnictví. Potvrzení podle věty první 

obsahuje: 

a) jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost cizince a jeho rodné číslo, bylo-li 

přiděleno, 
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b) údaj o právním postavení cizince uvedeného v odstavci 1 nebo 2, a 

c) dobu platnosti tohoto potvrzení. 

(5) Pro účely úhrady zdravotních služeb ministerstvo bez zbytečného odkladu sdělí 

Ministerstvu zdravotnictví den, kdy byla podána žádost o poskytnutí dočasné ochrany, a 

den, kdy cizinec přestal být žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle tohoto zákona. 

 

§ 32 

(1) Cizinec požívající dočasné ochrany se pro účely zaměstnání a samostatné výdělečné 

činnosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území 

České republiky. 

(2) Cizinec požívající dočasné ochrany se pro účely poskytování zdravotních služeb považuje za 

cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. 

 

§ 57 

(1) Požádá-li žadatel o poskytnutí dočasné ochrany o udělení mezinárodní ochrany podle 

zvláštního právního předpisu6) nebo je-li žadatelem o udělení mezinárodní ochrany podle zvláštního 

právního předpisu,6) nevztahují se na něj ustanovení § 24, 28 a § 42 až 44. 

(2) Požádá-li cizinec požívající dočasné ochrany o udělení mezinárodní ochrany podle zvláštního 

právního předpisu6) nebo je-li žadatelem o udělení mezinárodní ochrany podle zvláštního právního 

předpisu,6) nevztahují se na něj ustanovení § 31, § 32 odst.3 32 a § 42 až 44. 
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