
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony 

(tisk 990) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru bezpečnostního č. 151 z 37. 

schůze konané dne 25. ledna 2017 (tisk 990/1) 

 

1. K ČÁSTI PRVNÍ – změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky, čl. I, bodu 164: 

Novelizační bod 164 se zrušuje. 

Ostatní novelizační body se přečíslují. 
 

2. K ČÁSTI OSMNÁCTÉ – čl. XXI ÚČINNOST 

Čl. XXI nově zní: 

„Čl. XXI 

ÚČINNOST 

 Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodu 181, 

který nabývá účinnosti prvním dnem třináctého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 

vyhlášení.“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 22. února 2017 
 

 

B. Poslanec Ludvík Hovorka: 

SD 5835 

Zákon č. 236/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, se mění takto:  

V ustanovení § 180j,  v bodě 3, písmeno  b) se slova „na požádání“ vypouštějí 

 

 

C. Poslanec Václav Klučka: 

SD 5813 

C.A Ke změnám u zaměstnaneckých karet 

1. V části první článku I v novelizačním bodě 35 odstavec 7 v § 42g zní: 

 „(7) Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty podléhá 

předchozímu souhlasu ministerstva. Ministerstvo udělí na žádost držitele zaměstnanecké karty 

souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty, pokud 

jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 a nenastal-li některý z důvodů uvedených v § 56, s 

výjimkou důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. f), a v § 46 odst. 6 písm. d). K žádosti o udělení 

souhlasu je cizinec povinen předložit náležitosti uvedené v § 42h odst. 1 písm. c) a e) a dále doklad 

o tom, že trvá pracovněprávní vztah cizince splňující podmínky podle § 42g odst. 2 písm. b) na 

pracovní pozici, na kterou byla vydána zaměstnanecká karta nebo povolení k zaměstnání anebo 

ke které byl udělen souhlas ministerstva podle tohoto odstavce nebo odstavce 8, nebo o tom, že 

tento pracovněprávní vztah skončil před dobou kratší než 60 dnů, a dále náležitost uvedenou v 
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§ 42h odst. 1 písm. d), pokud je k výkonu požadovaného zaměstnání nutná jiná odborná 

způsobilost nebo pokud doklad, kterým odbornou způsobilost prokázal při vydání zaměstnanecké 

karty, pozbyl platnosti.“.  

 

2. V části první článku I se v novelizačním bodě 40 v navrhovaném § 42h odst. 2 písm. c) slova 

„splňující podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „ , a výši sjednané mzdy, 

platu nebo odměny a sjednanou týdenní pracovní dobu“. 

 

3. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 59 vkládá nový novelizační bod XX1, který 

zní: 

„XX1.  V § 46 odst. 6 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene c) se tečka 

nahrazuje slovem „ , nebo” a doplňuje se písmeno d), které zní: 

 

„d) je-li zaměstnavatel cizince podle § 178f nespolehlivý.“.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

4. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 63 vkládají nové novelizační body XX2 a 

XX3, které znějí  

 

„XX2. V § 46b odst. 2 písm. d) se slova „s výjimkou případů uvedených v § 46e odst. 1 písm. b) a 

c)“ zrušují. 

 

XX3. V § 46e odstavec 1 zní: 

 

„(1) Ministerstvo zruší platnost zaměstnanecké karty z důvodů uvedených v § 37 a dále, jestliže 

cizinci nebyla uznána odborná kvalifikace příslušným uznávacím orgánem35).“.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

5. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 82 vkládá nový novelizační bod XX4, který 

zní: 

 

„XX4. Za § 62 se vkládá nový § 63, který včetně nadpisu zní: 

„§ 63 

Zánik platnosti zaměstnanecké karty 

 

(1) Platnost zaměstnanecké karty zaniká nejpozději uplynutím 60 dnů ode dne, kdy cizinci 

skončil poslední pracovněprávní vztah splňující podmínky podle § 42g odst. 2 písm. b) na pracovní 

pozici, na kterou byla vydána zaměstnanecká karta nebo povolení k zaměstnání anebo ke které byl 

udělen souhlas ministerstva podle § 42g odst. 7 nebo 8; to neplatí, pokud se jedná o cizince 

uvedeného v § 98 zákona o zaměstnanosti.  

 

(2) Byla-li v době platnosti zaměstnanecké karty poté, co skončil pracovněprávní vztah podle 

odstavce 1, podána žádost o udělení souhlasu ministerstva podle § 42g odst. 7, platnost 

zaměstnanecké karty zaniká nejpozději dnem právní moci rozhodnutí, kterým nebyl souhlas 

ministerstva udělen. 

 

(3) Za podmínek stanovených v odstavci 1 zaniká i oprávnění k pobytu podle § 47 odst. 4, 

pokud toto oprávnění vzniklo podáním žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty.“.“. 
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Následující novelizační body se přečíslují. 

 

6. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 189 vkládá nový novelizační bod XX5, 

který zní: 

 

„XX5. V § 165a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: 

„h) požadovat po orgánech Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky 

sdělení, zda má u nich zaměstnavatel, u kterého má být žadatel o zaměstnaneckou kartu nebo 

držitel zaměstnanecké karty zaměstnán, evidován nedoplatek a zda se jedná o nedoplatek, u 

kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, a po 

orgánech okresní správy sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny sdělení za 

účelem zjištění, zda je zaměstnavatel, u kterého má být žadatel o zaměstnaneckou kartu nebo 

držitel zaměstnanecké karty zaměstnán, nespolehlivým podle § 178f.“.  

 

7. V části první článku I se v dosavadním novelizačním bodě 205 slova „vkládá nový § 178e, který 

včetně nadpisu zní“ nahrazují slovy „vkládají nové § 178e a 178f, které včetně nadpisů znějí“ a na 

konci vkládaného textu se doplňuje: 

„§ 178f 

Nespolehlivý zaměstnavatel 

 

Za nespolehlivého zaměstnavatele se pro účely tohoto zákona považuje zaměstnavatel, 

a) který není bezdlužnou osobou podle § 178e, 

b) kterému byla v období 4 měsíců předcházejících podání žádosti pravomocně uložena pokuta za 

umožnění výkonu nelegální práce, 

c) který nevyvíjí ekonomickou činnost v předmětu svého podnikání nebo se skutečnost, že vyvíjí 

ekonomickou činnost v předmětu svého podnikání, nepodařilo ověřit,  

d) který za období posledního roku nesplnil povinnost přihlásit svého zaměstnance k účasti na 

pojistném na sociální zabezpečení nebo veřejném zdravotním pojištění, 

e) který je v likvidaci, nebo 

f) jehož sídlo uvedené ve veřejných rejstřících není skutečné; za skutečné sídlo se považuje sídlo, 

kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se obchodního vedení zaměstnavatele, popřípadě 

místo, kde se schází vedení zaměstnavatele.”. 

 

 

C. B K osobnímu podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu 

1. V části první článku I se v novelizačním bodě 196 v navrhovaném § 169d odst. 1 za slovo 

„dlouhodobému“ vkládá slovo „ , přechodnému“. 

 

2. V části první článku I se v novelizačním bodě 196 v navrhovaném § 169r odst. 1 vkládá nové 

písm. j), které zní: 

„j) který podal žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu jako rodinný příslušník občana 

České republiky nebo k trvalému pobytu podle hlavy IVa v době, kdy podle tohoto zákona není 

oprávněn pobývat na území, nebo v době platnosti výjezdního příkazu; to neplatí, pokud je žádost 

podána v době platnosti výjezdní příkazu vydaného poté, co cizinci uplynula doba oprávnění k 

pobytu na území uděleného osobě požívající doplňkové ochrany, nebo poté, co se svým 

prohlášením vzdal azylu,“. 

 

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písm. k) až m). 
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C. C K doplnění úpravy ochrany utajovaných informací ve správním řízení 

1. V části první článku I se v novelizačním bodě 196 v navrhovaném § 169m na konci textu odstavce 

1 doplňují slova „a nestávají se jeho součástí“. 

 

C. D K předkládání náležitostí žádosti v originále 

1. V části první článku I se za novelizační bod 77 vkládá nový novelizační bod XX1, který zní: 

„XX1. V § 55 na konci odstavce 1 a na konci § 72 se doplňuje věta „Cestovní doklad, matriční 

doklad a doklad prokazující účel pobytu je cizinec povinen předložit v originále.“.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

2. V části první článku I se v novelizačním bodě 129 na konci vkládaného textu doplňuje věta 

„Cestovní doklad a matriční doklad je cizinec povinen předložit v originále.“. 

 

 

C. E K uvedení dokladu o bezdlužnosti mezi náležitostmi žádosti o vydání karty vnitropodnikově 

převáděného zaměstnance 

1. V části první článku I se v novelizačním bodě 43 v navrhovaném § 42l odst. 1 vkládá nové písm. 

f), které zní: 

„f) doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec 

převeden,“. 

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j). 

 

2. V části první článku I se v novelizačním bodě 43 v navrhovaném § 42l odst. 2 slova „c) až h)“ 

nahrazují slovy „c) až i)“. 

 

3. V části první článku I se v novelizačním bodě 43 v navrhovaném § 44b odst. 3 písm. g) se text 

„písm. i)“ nahrazuje textem „písm. j)“. 

 

 

C. F K nedostavení se k výslechu důvodem pro zastavení řízení o žádosti 

1. V části první článku I dosavadní novelizační bod 93 zní: 

„93. V § 75 odst. 1 písmeno d) zní:  

„d) cizinec ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti,“.“. 

 

2. V části první článku I se v dosavadním novelizačním bodě 105 v navrhovaném § 87e odst. 1 

písmeno d) vypouští a písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h). 

 

3. V části první článku I dosavadní novelizační bod 107 zní: 

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

 

4. V části první článku I se v dosavadním novelizačním bodě 115 v navrhovaném § 87k odst. 1 na 

konci písmene f) doplňuje slovo „nebo“, písmeno g) se vypouští a písmeno h) se označuje jako 

písmeno g). 

 

5. V části první článku I se v dosavadním novelizačním bodě 196 v navrhovaném § 169r odst. 1 na 

konci písmene k) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene l) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ 

a doplňuje se písmeno m), které zní: 

„m) v řízení o jeho žádosti odmítne vypovídat nebo se bez vážného důvodu nedostaví 

k výslechu.“. 
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C. G K prodloužení nutné doby pobytu na území pro možnost podat žádost o povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání 

1. V části první článku I novelizačním bodě 52 se slova „na konci textu věty čtvrté se doplňují slova 

„ ; to se nevztahuje na cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

investování, a na cizince uvedeného v odstavci 2““ nahrazují slovy „slova „2 roky“ se nahrazují 

slovy „5 let; to se nevztahuje na cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu 

za účelem investování, a na cizince uvedeného v odstavci 2““. 

 

 

C. H K podloužení doby trvání zajištění, pokud se řízení o správním vyhoštění zdržuje kvůli liknavé 

spolupráci třetích zemí 

1. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 154 vkládají nové novelizační body XX1 

až XX4, které znějí: 

 

„XX1. V § 125 odst. 2 se na konci úvodní části ustanovení slovo „cizinec“ zrušuje.  

 

XX2. V § 125 odst. 2 se na začátek písmen a) a b) vkládá slovo „cizinec“. 

 

XX3. V § 125 odst. 2 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene b) se tečka 

nahrazuje slovy „ , nebo je odmítá uvést, nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní: 

„c) v průběhu získávání nezbytných dokladů pro výkon správního vyhoštění dochází i přes řádné 

úsilí policie ke zpoždění ze strany třetích zemí.“. 

 

XX4. V § 125 odst. 3 větě první se za slovo „zajištění“ vkládají slova „podle odstavce 2 písm. a) a 

b)“ a za slovo „dnů“ se vkládají slova „podle odstavce 2 písm. c) 365 dnů“.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

 

C. I K zastavení řízení o žalobě ve věci zajištění, pokud již zajištění netrvá 

1. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 200 vkládá nový novelizační bod  XX1, 

který zní: 

 

„XX1. V § 172 se vkládá nový odstavec 6, který zní: 

 „(6) V případě, že je zajištění cizince ukončeno před vydáním rozhodnutí soudu o žalobě proti 

rozhodnutí o zajištění cizince, o žalobě proti rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince 

nebo proti rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení, soud řízení o žalobě zastaví. O ukončení zajištění 

cizince policie neprodleně informuje příslušný soud, který žalobu projednává. Věty první a druhá se 

pro řízení o kasační stížnosti použijí obdobně.“. 

 

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

2. V části první článku I se v novelizačním bodě 201 slova „odstavec 8“ nahrazují slovy „odstavec 

9“ a vkládaný odstavec se označuje jako odstavec 9. 

 

3. V části páté článku VI se za dosavadní novelizační bod 3 vkládá nový novelizační bod XX2, který 

zní: 

„XX2. V § 46a se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: 
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 „(9) V případě, že je zajištění žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo cizince ukončeno 

před vydáním rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí o zajištění nebo o žalobě proti rozhodnutí 

o prodloužení doby trvání zajištění, soud řízení o žalobě zastaví. O ukončení zajištění žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany nebo cizince ministerstvo neprodleně informuje příslušný soud, který 

žalobu projednává. Věty první a druhá se pro řízení o kasační stížnosti použijí obdobně.“. 

 

Dosavadní odstavce 9 až 13 se označují jako odstavce 10 až 14.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

4. V části páté článku VI se za dosavadní novelizační bod 11 vkládá nový novelizační bod XX3, 

který zní: 

„XX3. V § 73 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: 

 „(8) V případě, že je žadateli nebo cizinci umožněn vstup na území před vydáním rozhodnutí 

soudu o žalobě proti rozhodnutí o nepovolení vstupu na území nebo o žalobě proti rozhodnutí o 

prodloužení doby, po kterou nelze vstup na území povolit, soud řízení o žalobě zastaví. O umožnění 

vstupu na území žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo cizince ministerstvo neprodleně 

informuje příslušný soud, který žalobu projednává. Věty první a druhá se pro řízení o kasační stížnosti 

použijí obdobně.“ 

 

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

 

C. J K podpoře dobrovolných návratů neúspěšných žadatelů o azyl 

1. V části páté článku VI se za dosavadní novelizační bod 14 vkládá nový novelizační bod XX1, 

který zní: 

 

„XX1. V § 87a se doplňuje odstavec 5, který zní: 

 „(5) Na žadatele o udělení mezinárodní ochrany, kterému bylo doručeno rozhodnutí o 

zastavení řízení podle § 25 písm. a) nebo který vzal žalobu proti rozhodnutí ministerstva ve věci 

mezinárodní ochrany zpět, se pro účely jeho návratu hledí jako na cizince, pokud požádá o vrácení 

cestovního dokladu nebo o dobrovolný návrat.“.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

 

C. K K racionalizaci posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí do soukromého nebo rodinného 

života cizince 

1. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 18 vkládají nové novelizační body XX1 a 

XX2, které znějí: 

 

„XX1. V § 37 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene c) se tečka 

nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní: 

„d) 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.“. 

 

XX2. V § 37 odst. 2 se písmeno a) zrušuje. 
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Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

2. V části první článku I dosavadní novelizační bod 19 zní: 

 

„XX3. V § 37 odst. 2 písmeno a) zní: 

„a) nastal některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 1 písm. a), c), d), g), h) a j) až l) nebo v 

§ 56 odst. 2,“.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 
3. V části první článku I dosavadní novelizační bod 20 zní: 

„20. V § 37 odst. 2 se na konci písmene e) slovo „anebo“ zrušuje a za písmeno f) se vkládají nová 

písmena g) a h), která znějí: 

„g) cizinec neplnil v době platnosti víza na území účel, pro který mu bylo vízum uděleno; to 

neplatí, pokud cizinec prokáže, že se jednalo o neplnění účelu ze závažných důvodů po 

přechodnou dobu, nebo 

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

uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,“.“. 

 

4. V části první článku I se v dosavadním novelizačním bodě 21 v navrhovaném § 37a odst. 1 na 

konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ 

a doplňuje se písmeno d), které zní: 

„d) cizinec byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu.“. 

 

5. V části první článku I se v dosavadním novelizačním bodě 21 v navrhovaném § 37a odst. 2 

písmeno b) vypouští a písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d). 

 

6. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 63 vkládají nové novelizační body XX4 až 

XX7, které znějí: 

 

„XX4. V § 46b odst. 1 se doplňuje věta „Ministerstvo dále platnost povolení k dlouhodobému pobytu 

rezidenta jiného členského státu Evropské unie zruší, jestliže byl cizinec pravomocně 

odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu.“. 

 

XX5. V § 46b odst. 2 se písmeno a) zrušuje.  

 

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g). 

 

XX6. V § 46d odst. 1 se doplňuje věta „Ministerstvo dále platnost povolení k dlouhodobému pobytu 

za účelem vědeckého výzkumu zruší, jestliže byl cizinec pravomocně odsouzen za spáchání 

úmyslného trestného činu, pokud cizinec neprokáže, že jeho další pobyt na území je v zájmu 

České republiky.“. 

 

XX7. V § 46d odst. 2 se písmeno a) zrušuje. 

 Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=121038)



8 

 

7. V části první článku I se v dosavadním novelizačním bodě 67 v navrhovaném § 46g odst. 1 vkládá 

nové písmeno c), které zní: 

„c) její držitel byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,“. 

 

Navrhovaná písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e). 

 

8. V části první článku I se v dosavadním novelizačním bodě 67 v navrhovaném § 46g odst. 2 

písmeno c) vypouští a písmena d) až i) se označují jako písmena c) až h). 

 

9. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 93 vkládají nové novelizační body XX8 a 

XX9, které znějí: 

 

„XX8. V § 75 odst. 1 se vkládají nová písmena e) a f), která znějí: 

„e) cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti (§ 174), 

f) cizinec nepředloží doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území,“. 

 

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena g) a h). 

 

XX9. V § 75 odst. 2 se písmena b) a c) zrušují. 

 

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena b) až e)“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

10. V části první článku I se v dosavadním novelizačním bodě 94 text „písmena f) a g)“ nahrazuje 

textem „písmena d) a e)“ a vkládané pododstavce se označují jako písmena d) a e). 

 

11. V části první článku I se v dosavadním novelizačním bodě 95 slova „písmeno g) vkládá nové 

písmeno h)“ nahrazují slovy „písmeno e) vkládá nové písmeno f)“ a vkládaný pododstavec se 

označuje jako písmeno f). 

 

12. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 95 vkládá nový novelizační bod XX10, 

který zní: 

„XX10. V § 77 odst. 1 se na konci písmene g) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene h) se tečka 

nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které zní: 

„i) byl cizinec v České republice ve 4 a více případech odsouzen za spáchání úmyslného trestného 

činu k podmíněnému trestu odnětí svobody, za podmínky, že od posledního odsouzení 

neuplynula doba delší než jeden rok.“.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

13. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 103 vkládá nový novelizační bod XX11, 

který zní: 

„XX11. V § 87d odst. 2 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí: 

„b) cizinci byl přechodný pobyt povolen na základě předložených padělaných anebo 

pozměněných náležitostí nebo náležitostí, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení 

žádosti neodpovídají skutečnosti, 

c) byl cizinec pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného 

činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce přesahující 3 roky anebo byl cizinec 

opakovaně pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného 

činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody,“. 
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Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena d) a e).“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

14. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 110 vkládá nový novelizační bod XX12, 

který zní: 

„XX12. V § 87f odst. 3 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí: 

„d) cizinci byl přechodný pobyt povolen na základě předložených padělaných anebo 

pozměněných náležitostí nebo náležitostí, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení 

žádosti neodpovídají skutečnosti, 

e) cizinec byl pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného 

činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce přesahující 3 roky anebo byl cizinec 

opakovaně pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného 

činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody,“. 

 

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena f) a g).“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

15. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 116 vkládá nový novelizační bod XX13, 

který zní: 

„XX13. V § 87l odst. 1 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje, na konci textu písmene e) se 

doplňují slova „v délce nepřevyšující 3 roky“ a za písmeno e) se vkládají nová písmena f) a g), 

která znějí: 

„f) byl soudem České republiky pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce převyšující 3 roky anebo byl soudem České 

republiky opakovaně pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo 

g) byl soudem České republiky v nejméně 5 případech pravomocně odsouzen za spáchání 

úmyslného trestného činu k podmíněnému trestu odnětí svobody, za podmínky, že od posledního 

odsouzení neuplynula doba delší než jeden rok,“.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

16. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 203 vkládají nové novelizační body XX14 

a XX15, které znějí: 

„XX14. V § 174a odst. 1 se doplňuje věta „Účastník řízení je povinen v rámci řízení poskytnout 

ministerstvu veškeré relevantní informace potřebné k posouzení přiměřenosti vydaného 

rozhodnutí.“. 

 

XX15. V § 174a se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Přiměřenost dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona správní orgán posuzuje pouze v 

případech, kdy to tento zákon výslovně stanoví.“.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 
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C. L K rozšíření výluk ze soudního přezkumu 

1. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 200 vkládá nový novelizační bod XX1, 

který zní: 

„XX1. V § 171 písmeno c) zní: 

„c) rozhodnutí o nevydání nebo neprodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, o 

nevydání povolení k trvalému pobytu nebo o zrušení platnosti oprávnění k pobytu cizince na 

území, nejedná-li se o občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka,“.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

 

C. M K úpravě lhůty pro vydání rozhodnutí o odvolání 

1. V části první článku I se v novelizačním bodě 196 v navrhovaném § 169t doplňuje odstavec 12, 

který zní: 

 „(12) O odvolání proti rozhodnutí ministerstva podle tohoto zákona se rozhodne ve lhůtě do 

60 dnů ode dne, kdy ministerstvo předá spis nebo jeho část se svým stanoviskem nadřízenému 

správnímu orgánu.“. 

 

 

C. N K realizaci státního integračního programu 

 

1. V části páté článku VI dosavadní novelizační bod 15 zní: 

„15. V § 92c se za text „§ 54a,“ vkládá text „§ 68 až § 70,“ a za text „§ 81a odst. 2 a 3,“ se vkládá 

text „§ 82 odst. 1,“.“. 

 

 

 

V Praze 28. února 2017 

 

 

 

Ing. Václav  K l u č k a  v.r. 

zpravodaj garančního výboru bezpečnostního 
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