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VIII. 

Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony  

 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst. 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 20 odst. 3 
 

(3) Žádost o prodloužení 

doby platnosti krátkodobého 

víza nebo doby pobytu 

na území na krátkodobé vízum 

podává cizinec policii. 

 

32009R0810 

 

Čl. 33 

 

Prodloužení 

1. Doba platnosti nebo doba trvání 

povoleného pobytu v rámci 

uděleného víza se prodlouží, pokud 

má příslušný orgán členského státu 

za to, že držitel víza poskytl důkaz 

o vyšší moci nebo humanitárních 

důvodech bránících mu opustit 

území členského státu před 

skončením doby platnosti víza 

nebo doby trvání pobytu 

povoleného vízem. Takové 

prodloužení se provede bezplatně.  

2. Doba platnosti nebo doba trvání 

povoleného pobytu v rámci 

uděleného víza se prodlouží, pokud 

držitel víza poskytne doklad o 

vážných osobních důvodech, které 

odůvodňují prodloužení doby 

platnosti nebo trvání pobytu. Za 

takové prodloužení víza se hradí 

poplatek ve výši 30 EUR.  

3. Pokud nerozhodne orgán 

prodlužující dobu platnosti víza 

jinak, zůstane územní platnost 

prodlouženého víza stejná jako u 

víza původního.  

4. Orgány příslušnými pro 

prodloužení doby platnosti víza 

jsou orgány členského státu, na 

jehož území se státní příslušník 

třetí země v době podání žádosti o 

prodloužení zdržuje.  

5. Členské státy oznámí Komisi 

orgány, které jsou příslušné pro 

prodlužování doby platnosti víz.  

6. Prodloužení doby platnosti víza 

se provádí formou vízového štítku.  

7. Údaje o prodloužení víza se 

zaznamenávají do vízového 

informačního systému v souladu s 

článkem 14 nařízení o VIS. 
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§ 20 odst. 5  (5) Cizinci, který žádá o 

krátkodobé vízum jako 

rodinný příslušník občana 

Evropské unie a sám není 

občanem Evropské unie a 

hodlá doprovázet občana 

Evropské unie na území nebo 

následovat občana Evropské 

unie, který na území pobývá, 

se krátkodobé vízum neudělí, 

jestliže 

a) předloží padělaný nebo 

pozměněný cestovní doklad, 

b) nesplňuje požadavky 

opatření před zavlečením 

infekčního onemocnění, 

c) je důvodné nebezpečí, že by 

při pobytu na území mohl 

ohrozit bezpečnost státu 

nebo závažným způsobem 

narušit veřejný pořádek, 

d) je zařazen do informačního 

systému smluvních států a 

příslušný orgán, který 

rodinného příslušníka do 

tohoto systému zařadil, 

poskytne dodatečné 

informace, po jejichž 

vyhodnocení lze mít za to, že 

trvá důvodné nebezpečí, že 

by mohl při pobytu na území 

jiného smluvního státu 

ohrozit jeho bezpečnost nebo 

závažným způsobem narušit 

veřejný pořádek, 

e) se dopustil obcházení tohoto 

zákona s cílem získat vízum 

k pobytu na území, zejména 

pokud účelově uzavřel 

manželství nebo jeho účelově 

prohlášeným souhlasem bylo 

určeno otcovství,  

f) se dopustil podvodného 

jednání s cílem získat vízum 

k pobytu na území, nebo 

g) není rodinným 

příslušníkem občana 

Evropské unie uvedeným v § 

15a nebo občana Evropské 

unie nedoprovází nebo 

nenásleduje. 

32004L0038 Čl. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 27 odst. 1 

a 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprávněné osoby 

1. Tato směrnice se vztahuje na 

všechny občany Unie, kteří se 

stěhují do jiného členského státu, 

než jehož jsou státními příslušníky, 

nebo v takovém členském státě 

pobývají, a na jejich rodinné 

příslušníky ve smyslu čl. 2 bodu 2, 

kteří je doprovázejí nebo následují. 

 

1. S výhradou této kapitoly smějí 

členské státy omezit svobodu 

pohybu a pobytu občanů Unie a 

jejich rodinných příslušníků bez 

ohledu na státní příslušnost z 

důvodů veřejného pořádku, veřejné 

bezpečnosti nebo veřejného zdraví. 

Tyto důvody nesmějí být 

uplatňovány k hospodářským 

účelům. 

2. Opatření přijatá z důvodů 

veřejného pořádku nebo veřejné 

bezpečnosti musí být v souladu se 

zásadou přiměřenosti a musí být 

založena výlučně na osobním 

chování dotyčné osoby. Předchozí 

odsouzení pro trestný čin samo o 

sobě přijetí takových opatření 

neodůvodňuje. 

Osobní chování dotyčného 

jednotlivce musí představovat 

skutečné, aktuální a dostatečně 

závažné ohrožení některého ze 

základních zájmů společnosti. 

Odůvodnění, která přímo nesouvisí 

s dotyčnou osobou nebo souvisejí s 

generální prevencí, nejsou 

přípustná.  

 

1. Jedinými nemocemi, které 

odůvodňují opatření omezující 

svobodu pohybu, jsou výhradně 

nemoci s epidemickým 

potenciálem definované 

odpovídajícími akty Světové 

zdravotnické organizace a jiné 

nakažlivé nemoci a nakažlivé 

parazitické nemoci, pokud se na ně 

vztahují ochranná opatření 

používaná na státní příslušníky 

hostitelského členského státu. 

2. Důvodem k vyhoštění z území 

nesmějí být nemoci, které se 

vyskytnou po uplynutí lhůty tří 

měsíců po příjezdu. 

3. Existují-li závažné důvody, 

mohou členské státy do tří měsíců 
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Čl. 35 

po příjezdu vyžadovat od osob s 

právem pobytu, aby se podrobily 

bezplatné lékařské prohlídce, kde 

by bylo zjištěno, zda netrpí žádnou 

z nemocí uvedených v odstavci 1. 

Vyžadování těchto prohlídek nesmí 

být běžnou praxí.  

 

Zneužití práv 

Členské státy mohou přijmout 

potřebná opatření k odepření, 

pozastavení nebo odnětí 

jakéhokoliv práva přiznaného touto 

směrnicí v případě zneužití práv 

nebo podvodu, například 

účelových sňatků. Veškerá taková 

opatření musí být přiměřená a 

spojená s procesními zárukami 

stanovenými v článcích 30 a 31. 

§ 21 Krátkodobé vízum za účelem 

sezónního zaměstnání  

(1) Pro krátkodobé 

vízum27) za účelem sezónního 

zaměstnání54) se použije 

obdobně § 32 odst. 2 písm. c), 

d) a e), § 32 odst. 3 a § 58 odst. 

4. 

(2) Žádost cizince, 

kterému bylo v období 5 let 

předcházejících podání 

žádosti uděleno nejméně 

jednou krátkodobé vízum za 

účelem sezónního zaměstnání, 

zastupitelský úřad posoudí 

přednostně před žádostmi 

cizinců, kteří o vízum za 

stejným účelem žádají poprvé; 

to neplatí, byla-li platnost 

některého z těchto víz 

zrušena, ledaže by se tak stalo 

pouze v důsledku porušení 

povinnosti zaměstnavatele. 

32014L0036 Čl. 12 odst. 1 

písm. b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 1 

písm. c) 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 20  

 

 

 

 

 

 

1. Pro pobyty nepřekračující 90 dní 

vydají členské státy státním 

příslušníkům třetí země, kteří 

splňují článek 5 a na něž se 

nevztahují důvody uvedené v 

článku 8, jedno z těchto povolení 

za účelem sezónní práce, aniž jsou 

tím dotčena pravidla pro vydávání 

krátkodobých víz stanovená ve 

vízovém kodexu a v nařízení Rady 

(ES) č. 1683/95(20):  

b) krátkodobé vízum a pracovní 

povolení uvádějící, že jsou 

vydávány za účelem sezónní práce, 

 

1. K žádostem o přijetí do 

členského státu za podmínek 

stanovených touto směrnicí k 

pobytu nepřesahujícímu 90 dní se 

přiloží: 

c) doklad o tom, že daný sezónní 

pracovník bude mít náležité 

ubytování nebo že mu bude 

náležité ubytování poskytnuto, a to 

v souladu s článkem 20. 

 

1. Členské státy vyžadují důkaz o 

tom, že sezónní pracovník bude mít 

po dobu svého pobytu ubytování, 

které zajišťuje přiměřenou životní 

úroveň v souladu s vnitrostátním 

právem nebo praxí. Příslušný orgán 

je informován o jakékoli změně 

ubytování sezónního pracovníka.  

2. Pokud je ubytování zajištěno 

                                                 
54) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu 

státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci. 
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Čl. 16 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 16 odst. 2 

písm. d)  

zaměstnavatelem nebo jeho 

prostřednictvím:  

 a) sezónní pracovník může být 

požádán, aby zaplatil nájemné, 

jehož výše nesmí být nadměrná v 

porovnání s jeho čistou odměnou a 

v porovnání s kvalitou daného 

ubytování. Nájemné nesmí být 

automaticky sráženo ze mzdy 

sezónního pracovníka;  

 b) zaměstnavatel předloží 

sezónnímu pracovníkovi nájemní 

smlouvu či jiný rovnocenný 

dokument jasně stanovující 

podmínky nájmu daného 

ubytování;  

 c) zaměstnavatel zajistí, že 

ubytování splňuje obecné zdravotní 

a bezpečnostní normy platné v 

dotčeném členském státě. 

 

1. Členské státy zjednoduší opětný 

vstup státních příslušníků třetích 

zemí, kteří již byli v daném 

členském státě přijati jako sezónní 

pracovníci nejméně jednou za 

posledních pět let a kteří během 

každého z těchto pobytů splňovali 

všechna kritéria a podmínky podle 

této směrnice pro sezónní 

pracovníky.  

2. Zjednodušení uvedené v 

odstavci 1 může zahrnovat jedno 

nebo více z těchto opatření:  

d) přednostní posouzení žádosti o 

přijetí jako sezónního pracovníka 

včetně zohlednění předchozích 

přijetí při rozhodování o žádostech 

vzhledem k vyčerpání objemu 

vstupů. 

§ 30 odst.3 (3) Vízum podle odstavce 

1 se uděluje s dobou platnosti 

a dobou pobytu na území 

nejdéle na 1 rok, s výjimkou 

víza k pobytu nad 90 dnů za 

účelem sezónního zaměstnání, 

vízum podle odstavce 2 se 

uděluje s dobou platnosti na 6 

měsíců. 

32014L0036 Čl. 14 odst. 1 1. Členské státy stanoví maximální 

dobu pobytu sezónních pracovníků, 

jež nesmí být kratší než pět měsíců 

a delší než devět měsíců během 

kteréhokoli období 12 měsíců. Po 

skončení této doby státní příslušník 

třetí země opustí území členského 

státu, ledaže mu dotyčný členský 

stát podle vnitrostátního práva 

nebo práva Unie vydá povolení k 

pobytu za jiným účelem, než je 

sezónní práce. 

§ 32 Vízum k pobytu nad 90 dnů 

za účelem sezónního 

zaměstnání 

(1) Vízum k pobytu nad 90 

dnů za účelem sezónního 

32014L0036 Čl. 3 písm. h) 

 

 

 

Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

h)„povolením za účelem sezónní 

práce“ jakékoli z povolení 

uvedených v článku12, které 
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zaměstnání uděluje 

ministerstvo na žádost cizince, 

který hodlá pobývat na území 

za účelem výkonu činnosti 

závislé na ročním období, bylo 

mu za tímto účelem vydáno 

povolení k zaměstnání 

podle § 96 odst. 1 zákona 

o zaměstnanosti a plnění 

tohoto účelu vyžaduje pobyt 

cizince na území delší než 90 

dnů.  

(2) K žádosti o udělení víza 

k pobytu nad 90 dnů za 

účelem sezónního zaměstnání 

je cizinec povinen předložit 

a) cestovní doklad, 

b) náležitost podle § 31 odst. 1 

písm. e) a na požádání 

doklady uvedené v § 31 odst. 

4, 

c) povolení k zaměstnání 

podle § 96 odst. 1 zákona o 

zaměstnanosti nebo uvést číslo 

jednací žádosti o vydání 

tohoto povolení a u které 

krajské pobočky nebo 

pobočky pro hlavní město 

Prahu Úřadu práce České 

republiky o takové povolení 

požádal, 

d) doklad o zajištění 

ubytování po dobu pobytu na 

území na toto vízum a 

e) potvrzení zaměstnavatele o 

dohodnuté výši mzdy, platu 

nebo odměny, pokud cizinci 

ubytování zajišťuje nebo 

zprostředkovává 

zaměstnavatel.  

(3) Na doklad o zajištění 

ubytování podle odstavce 2 

písm. d) se použije § 31 odst. 6 

obdobně. Pokud ubytování 

zajišťuje nebo 

zprostředkovává 

zaměstnavatel,  z dokladu 

o zajištění ubytování musí 

vyplývat splnění podmínek 

pro ubytování podle § 100 

písm. d), zejména velikost 

podlahové plochy místnosti a 

počet ubytovaných osob, 

a údaj o výši úplaty nebo o 

tom, že je ubytování 

poskytováno bezúplatně; výše 

úplaty za ubytování nesmí být 

v takovém případě nadměrná 

 

 

 

Čl. 2 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opravňuje svého držitele k pobytu a 

práci na území členského státu, 

jenž toto povolení vydal podle této 

směrnice; 

3. Tato směrnice se nevztahuje na 

státní příslušníky třetích zemí, 

kteří:  

 a) vykonávají činnosti jménem 

podniku usazeného v jiném 

členském státě v rámci poskytování 

služeb ve smyslu článku 56 

Smlouvy o fungování EU, včetně 

státních příslušníků třetích zemí 

vyslaných podnikem usazeným v 

členském státě v rámci poskytování 

služeb podle směrnice 96/71/ES;  

 b) jsou rodinnými příslušníky 

občanů Unie, kteří uplatnili své 

právo volného pohybu v rámci 

Unie v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 

2004/38/ES (16);  

 c) spolu se svými rodinnými 

příslušníky, bez ohledu na svou 

státní příslušnost, požívají práv na 

volný pohyb rovnocenných s právy 

občanů Unie podle dohod mezi 

Unií a jejími členskými státy nebo 

dohod mezi Unií a třetími zeměmi.  

1. K žádostem o přijetí do 

členského státu za podmínek 

stanovených touto směrnicí k 

pobytu přesahujícímu 90 dní se 

přiloží:  

a) platná pracovní smlouva nebo, 

pokud tak stanoví vnitrostátní 

právní nebo správní předpisy či 

praxe, závazná pracovní nabídka 

pracovat jako sezónní pracovník v 

dotčeném členském státě u 

zaměstnavatele usazeného v 

uvedeném členském státě, v níž je 

uvedeno:  

i) místo výkonu a druh práce,  

ii) délka zaměstnání,  

iii) odměna  

iv) délka pracovní doby za týden 

nebo za měsíc,  

v) rozsah placené dovolené,  

vi) případně další související 

pracovní podmínky a  

vii) pokud možno datum zahájení 

zaměstnání;  

b) doklad o tom, že sezónní 

pracovník má zdravotní pojištění 

na všechna rizika, proti nimž jsou 
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ve srovnání s dohodnutou výší 

mzdy, platu nebo odměny 

cizince a s úrovní tohoto 

ubytování.    

(4) Vízum k pobytu nad 90 

dnů za účelem sezónního 

zaměstnání se uděluje 

 s dobou platnosti a dobou 

pobytu na území nejdéle na 6 

měsíců. 

(5) Žádost cizince, kterému 

bylo v období 5 let 

předcházejících podání 

žádosti uděleno nejméně 

jednou vízum k pobytu nad 90 

dnů za účelem sezónního 

zaměstnání, ministerstvo 

posoudí přednostně před 

žádostmi cizinců, kteří o 

vízum za stejným účelem 

žádají poprvé; to neplatí, 

byla-li platnost některého 

z těchto víz zrušena, ledaže by 

se tak stalo pouze v důsledku 

porušení povinnosti 

zaměstnavatele.  

(6) Pro vízum k pobytu nad 90 

dnů za účelem sezónního 

zaměstnání se použije 

obdobně § 31 odst. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 7 

 

 

 

 

 

 

Čl. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 14 odst. 1 

 

 

běžně pojištěni státní příslušníci 

dotčeného členského státu, nebo o 

něj požádal, je-li tak stanoveno 

vnitrostátními právními předpisy, 

na období, během nichž nebudou v 

souvislosti s prací vykonávanou v 

uvedeném členském státě nebo v 

jejím důsledku taková pojistná 

krytí ani odpovídající nároky na 

dávky přiznány;  

 c) doklad o tom, že daný sezónní 

pracovník bude mít náležité 

ubytování nebo že mu bude 

náležité ubytování poskytnuto, a to 

v souladu s článkem 20.  

7.   Členské státy vyžadují, aby 

státní příslušníci třetích zemí 

vlastnili platný cestovní doklad, jak 

stanoví vnitrostátní právo. Členské 

státy požadují, aby doba platnosti 

cestovního dokladu zahrnovala 

přinejmenším dobu platnosti 

povolení za účelem sezónní práce. 

 

1. Členské státy vyžadují důkaz o 

tom, že sezónní pracovník bude mít 

po dobu svého pobytu ubytování, 

které zajišťuje přiměřenou životní 

úroveň v souladu s vnitrostátním 

právem nebo praxí. Příslušný orgán 

je informován o jakékoli změně 

ubytování sezónního pracovníka.  

2. Pokud je ubytování zajištěno 

zaměstnavatelem nebo jeho 

prostřednictvím:  

a) sezónní pracovník může být 

požádán, aby zaplatil nájemné, 

jehož výše nesmí být nadměrná v 

porovnání s jeho čistou odměnou a 

v porovnání s kvalitou daného 

ubytování. Nájemné nesmí být 

automaticky sráženo ze mzdy 

sezónního pracovníka;  

 b) zaměstnavatel předloží 

sezónnímu pracovníkovi nájemní 

smlouvu či jiný rovnocenný 

dokument jasně stanovující 

podmínky nájmu daného 

ubytování;  

 c) zaměstnavatel zajistí, že 

ubytování splňuje obecné zdravotní 

a bezpečnostní normy platné v 

dotčeném členském státě.  

 

1. Členské státy stanoví maximální 

dobu pobytu sezónních pracovníků, 

jež nesmí být kratší než pět měsíců 
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Čl. 16 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 16 odst. 2 

písm. d) 

 

 

 

 

 

 
 

Čl. 12 odst. 2 

písm. a) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Čl. 12 odst. 8 

 

a delší než devět měsíců během 

kteréhokoli období 12 měsíců. Po 

skončení této doby státní příslušník 

třetí země opustí území členského 

státu, ledaže mu dotyčný členský 

stát podle vnitrostátního práva 

nebo práva Unie vydá povolení k 

pobytu za jiným účelem, než je 

sezónní práce. 

 

1. Členské státy zjednoduší opětný 

vstup státních příslušníků třetích 

zemí, kteří již byli v daném 

členském státě přijati jako sezónní 

pracovníci nejméně jednou za 

posledních pět let a kteří během 

každého z těchto pobytů splňovali 

všechna kritéria a podmínky podle 

této směrnice pro sezónní 

pracovníky.  
 

2. Zjednodušení uvedené v 

odstavci 1 může zahrnovat jedno 

nebo více z těchto opatření:  

d) přednostní posouzení žádosti o 

přijetí jako sezónního pracovníka 

včetně zohlednění předchozích 

přijetí při rozhodování o žádostech 

vzhledem k vyčerpání objemu 

vstupů. 
  

2. Pro pobyty překračující 90 dní 

vydají členské státy státním 

příslušníkům třetí země, kteří 

splňují článek 6 a na něž se 

nevztahují důvody uvedené v 

článku 8, jedno z těchto povolení 

za účelem sezónní práce:  

 a) dlouhodobé vízum uvádějící, že 

je vydáváno za účelem sezónní 

práce;  
 

8. Vydáním dlouhodobého víza 

podle odst. 2 prvního pododstavce 

písm. a) není dotčena možnost 

členských států vydávat předem 

povolení k práci v dotčeném 

členské státu 

§ 35a Prodloužení doby platnosti 

víza k pobytu nad 90 dnů 

za účelem sezónního 

zaměstnání a doby pobytu 

na území na toto vízum 

(1) Dobu platnosti 

víza k pobytu nad 90 dnů za 

účelem sezónního zaměstnání 

a dobu pobytu na území na 

toto vízum, která je kratší než 

32014L0036 Čl. 15 odst. 1-

5, 7, 11 

1. Během maximální doby uvedené 

v čl. 14 odst. 1 a za předpokladu, 

že jsou splněny články 5 nebo 6 a 

neuplatní se důvody uvedené v čl. 

8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 2 a 

případně čl. 8 odst. 4, povolí 

členské státy sezónním 

pracovníkům jedno prodloužení 

jejich pobytu v případě, že sezónní 

pracovníci prodlouží svou smlouvu 
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6 měsíců, ministerstvo 

na žádost cizince opakovaně 

prodlouží za podmínky, že 

trvá stejný účel pobytu, 

nejdéle však na 6 měsíců. 

(2) K žádosti o 

prodloužení doby platnosti 

víza k pobytu nad 90 dnů za 

účelem sezónního zaměstnání 

a doby pobytu na území na 

toto vízum je cizinec povinen 

předložit povolení k 

zaměstnání podle § 96 odst. 1 

zákona o zaměstnanosti, 

cestovní doklad a náležitosti 

uvedené v § 32 odst. 2 písm. d) 

a e) a na požádání i náležitost 

uvedenou v § 31 odst. 4 písm. 

b). 

(3) Dobu platnosti 

víza k pobytu nad 90 dnů za 

účelem sezónního zaměstnání 

a dobu pobytu na území na 

toto vízum nelze prodloužit, 

pokud ministerstvo shledá 

důvod pro zahájení řízení o 

zrušení platnosti tohoto víza 

podle § 37a. 

 

s tímtéž zaměstnavatelem.  

2. Členské státy mohou v souladu 

se svým vnitrostátním právem 

rozhodnout, že umožní sezónním 

pracovníkům, aby prodloužili svou 

smlouvu s tímtéž zaměstnavatelem 

a svůj pobyt více než jedenkrát, za 

předpokladu, že není překročena 

maximální doba uvedená v čl. 14 

odst. 1.  

3. Během maximální doby uvedené 

v čl. 14 odst. 1 a za předpokladu, 

že jsou splněny články 5 nebo 6 a 

neuplatní se důvody uvedené v čl. 

8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 2 a 

případně čl. 8 odst. 4, povolí 

členské státy sezónním 

pracovníkům jedno prodloužení 

jejich pobytu, aby byli zaměstnáni 

jiným zaměstnavatelem.  

4. Členské státy mohou v souladu 

se svým vnitrostátním právem 

rozhodnout, že umožní sezónním 

pracovníkům, aby byli zaměstnáni 

jiným zaměstnavatelem a 

prodloužili svůj pobyt více než 

jedenkrát, za předpokladu, že není 

překročena maximální doba 

uvedená v čl. 14 odst. 1.  

5. Pro účely odstavců 1 až 4 

členské státy přijmou podání 

žádosti, pokud se sezónní 

pracovník přijatý podle této 

směrnice nachází na území 

dotyčného členského státu.  

7. Členské státy zamítnou 

prodloužení pobytu nebo obnovení 

platnosti povolení za účelem 

sezónní práce, pokud bylo 

dosaženo maximální doby pobytu 

stanovené v čl. 14 odst. 1.   

11. Aniž je dotčen čl. 8 odst. 1, 

zohlední každé rozhodnutí o 

žádosti o prodloužení nebo 

obnovení konkrétní okolnosti 

daného případu, včetně zájmů 

sezónního pracovníka, za dodržení 

zásady proporcionality.  

§ 37a (1) Ministerstvo zruší 

platnost víza k pobytu nad 90 

dnů za účelem sezónního 

zaměstnání, jestliže 

a) cizinec, kterému bylo toto 

vízum uděleno, o zrušení 

jeho platnosti požádá, 

b) náležitosti předložené k 

žádosti o udělení tohoto víza 

32014L0036 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

1. Členské státy odejmou povolení 

za účelem sezónní práce, pokud:   

a) doklady předložené pro účely 

článků 5 nebo 6 byly získány 

podvodně, byly padělány nebo 

pozměněny nebo   

b) držitel pobývá na daném území 

pro jiné účely než ty, pro které byl 

oprávněn k pobytu.  
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nebo prodloužení doby jeho 

platnosti jsou padělané 

anebo pozměněné nebo 

údaje podstatné pro 

posouzení žádosti v nich 

uvedené neodpovídají 

skutečnosti, nebo 

c) cizinec neplní účel, pro 

který mu bylo toto vízum 

uděleno. 

(2) Ministerstvo dále zruší 

platnost víza k pobytu nad 90 

dnů za účelem sezónního 

zaměstnání, jestliže 

a) není splněna některá z 

podmínek pro udělení tohoto 

víza,  

b) cizinec byl pravomocně 

odsouzen za spáchání 

úmyslného trestného činu, 

c) jiný stát Evropské unie 

nebo smluvní stát 

uplatňující společný postup 

ve věci vyhošťování rozhodl 

o vyhoštění cizince ze svého 

území9a) z důvodu jeho 

odsouzení  k trestu odnětí 

svobody v délce nejméně 1 

rok anebo pro důvodné 

podezření, že spáchal 

závažnou trestnou činnost 

nebo takovou činnost 

připravuje na území 

některého státu Evropské 

unie nebo smluvního státu 

uplatňujícího společný 

postup ve věci vyhošťování, 

d) je důvodné nebezpečí, že by 

cizinec mohl při dalším 

pobytu na území závažným 

způsobem narušit veřejný 

pořádek nebo ohrozit 

bezpečnost státu, nebo 

e) cizinec by mohl při dalším 

pobytu na území ohrozit 

veřejné zdraví tím, že trpí 

nemocí uvedenou v 

požadavcích opatření před 

zavlečením infekčního 

onemocnění, 

za podmínky, že důsledky 

tohoto rozhodnutí budou 

přiměřené důvodu pro zrušení 

platnosti víza. Při posuzování 

přiměřenosti ministerstvo 

přihlíží zejména k dopadům 

tohoto rozhodnutí do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 3 

písm. a) 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 4 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 5  

 

 

3. Členské státy mohou odejmout 

povolení za účelem sezónní práce, 

pokud: 

a) nejsou splněny články 5 nebo 6 

nebo již nadále nemohou být 

splněny; 

 

1. K žádostem o přijetí do 

členského státu za podmínek 

stanovených touto směrnicí k 

pobytu přesahujícímu 90 dní se 

přiloží:  

a) platná pracovní smlouva nebo, 

pokud tak stanoví vnitrostátní 

právní nebo správní předpisy či 

praxe, závazná pracovní nabídka 

pracovat jako sezónní pracovník v 

dotčeném členském státě u 

zaměstnavatele usazeného v 

uvedeném členském státě, v níž je 

uvedeno:  

i) místo výkonu a druh práce,  

ii) délka zaměstnání,  

iii) odměna  

iv) délka pracovní doby za týden 

nebo za měsíc,  

v) rozsah placené dovolené,  

vi) případně další související 

pracovní podmínky a  

vii) pokud možno datum zahájení 

zaměstnání;  

b) doklad o tom, že sezónní 

pracovník má zdravotní pojištění 

na všechna rizika, proti nimž jsou 

běžně pojištěni státní příslušníci 

dotčeného členského státu, nebo o 

něj požádal, je-li tak stanoveno 

vnitrostátními právními předpisy, 

na období, během nichž nebudou v 

souvislosti s prací vykonávanou v 

uvedeném členském státě nebo v 

jejím důsledku taková pojistná 

krytí ani odpovídající nároky na 

dávky přiznány;  

 c) doklad o tom, že daný sezónní 

pracovník bude mít náležité 

ubytování nebo že mu bude 

náležité ubytování poskytnuto, a to 

v souladu s článkem 20.  

4. Státní příslušníci třetích zemí, 

kteří jsou považováni za hrozbu 

pro veřejný pořádek, veřejnou 

bezpečnost nebo veřejné zdraví, 

nesmí být přijímáni. 

5.   Aniž je dotčen odstavec 1, 

zohlední každé rozhodnutí o odnětí 
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soukromého a rodinného 

života cizince.  

(3) Ministerstvo 

nepostupuje podle odstavce 1 

písm. c) nebo odstavce 2 písm. 

a) v případě, že povolení 

k zaměstnání podle § 96 odst. 

1 zákona o zaměstnanosti bylo 

cizinci odňato pouze 

v důsledku porušení 

povinnosti zaměstnavatele a 

cizinci bylo ve lhůtě 30 dnů 

ode dne následujícího po dni 

odnětí tohoto povolení 

k zaměstnání vydáno nové 

povolení k zaměstnání podle § 

96 odst. 1 zákona 

o zaměstnanosti.  

(4) Ministerstvo v 

rozhodnutí, kterým zruší 

platnost víza k pobytu nad 90 

dnů za účelem sezónního 

zaměstnání, stanoví lhůtu k 

vycestování z území a udělí 

cizinci výjezdní příkaz; cizinec 

je povinen ve stanovené lhůtě 

z území vycestovat. 

 

 

 

 

 

 

32001L0040 

 

(vůči 

odstavci 2 

písm. c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

32014L0036 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 odst. 1 

písm. a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 15 odst. 9  

povolení konkrétní okolnosti 

daného případu, včetně zájmů 

sezónního pracovníka, za dodržení 

zásady proporcionality. 

 

1. Vyhoštění podle článku 1 

zahrnuje tyto případy: 

a) státní příslušník třetí země je 

předmětem rozhodnutí o vyhoštění 

založeném na závažné a skutečné 

hrozbě veřejnému pořádku nebo 

ochraně a bezpečnosti státu, 

učiněného v těchto případech: 

— státního příslušník třetí země 

byl odsouzen vydávajícím 

členským státem za trestný čin, za 

který lze udělit trest odnětí 

svobody v délce nejméně jednoho 

roku, 

— existence důvodného podezření, 

že státní příslušník třetí země 

spáchal závažné trestné činy, nebo 

existence konkrétních důkazů, že 

zamýšlí spáchat tyto činy na území 

některého členského státu. 

Aniž je dotčen čl. 25 odst. 2 

Schengenské úmluvy, pokud má 

daná osoba povolení k pobytu 

vydané provádějícím členským 

státem nebo jiným členským 

státem, konzultuje provádějící 

členský stát vydávající členský stát 

a státem, který vydal toto povolení. 

Existence rozhodnutí o vyhoštění 

přijatého podle tohoto písmene 

umožňuje zrušit povolení k pobytu, 

pokud to dovolují vnitrostátní 

předpisy státu, který povolení 

vydal; 

 

9. Článek 9 odst. 2 a odst. 3 písm. 

b), c) a d) se nepoužije na 

sezónního pracovníka, který žádá o 

zaměstnání u jiného 

zaměstnavatele v souladu s 

odstavcem 3 tohoto článku, pokud 

se tato ustanovení použijí na 

předchozího zaměstnavatele.  

 

§ 42a odst. 1 (1) Žádost o povolení 

k dlouhodobému pobytu za 

účelem společného soužití 

rodiny na území9c) (dále jen 

„společné soužití rodiny“) je 

oprávněn podat cizinec, který 

32003L0086 Čl. 4 

 

 

 

1. Členské státy povolí vstup a 

pobyt níže uvedených rodinných 

příslušníků podle této směrnice a s 

výhradou dodržení podmínek 

uvedených v kapitole IV, jakož i v 

                                                 
9c) Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny. 
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je  

a) manželem cizince 

s povoleným pobytem na 

území, 

b) nezletilým nebo zletilým 

nezaopatřeným dítětem 

cizince s povoleným 

pobytem na území nebo 

takovým dítětem manžela 

cizince s povoleným 

pobytem na území, 

c) nezletilým cizincem, který 

byl cizinci s povoleným 

pobytem na území nebo jeho 

manželu rozhodnutím 

příslušného orgánu svěřen 

do náhradní rodinné péče 

nebo který byl cizincem 

s povoleným pobytem na 

území nebo jeho manželem 

osvojen anebo jehož 

poručníkem nebo manželem 

jehož poručníka je cizinec 

s povoleným pobytem na 

území, pokud se bude péče 

o nezletilého cizince 

vykonávat na území, 

d) osamělým cizincem starším 

65 let nebo bez ohledu na 

věk cizincem, který se o sebe 

nedokáže ze zdravotních 

důvodů sám postarat, jde-li 

o sloučení rodiny s rodičem 

nebo dítětem s povoleným 

pobytem na území nebo jde-

li o sloučení rodiny 

s rodičem nebo dítětem, 

které je azylantem,  

e) manželem azylanta, pokud 

manželství vzniklo před 

vstupem azylanta na území; 

podmínka doby vzniku 

manželství neplatí, jde-li o 

žádost podanou cizincem, 

který je držitelem povolení 

k dlouhodobému pobytu a 

pobývá na území po dobu 

nejméně 2 let,  

f) nezletilým nebo zletilým 

nezaopatřeným dítětem 

azylanta nebo takovým 

dítětem manžela azylanta, 

g) nezletilým cizincem, který 

byl azylantovi nebo jeho 

manželu rozhodnutím 

příslušného orgánu svěřen 

do náhradní rodinné péče 

nebo který byl azylantem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

článku 16: 

a) manžela nebo manželky osoby 

usilující o sloučení rodiny; 

b) nezletilých dětí osoby usilující o 

sloučení rodiny a jejího manžela 

nebo jeho manželky, včetně dětí 

osvojených, v souladu s 

rozhodnutím příslušného orgánu v 

dotyčném členském státě nebo 

rozhodnutím, které je bez dalšího 

vykonatelné na základě 

mezinárodních závazků dotyčného 

členského státu, nebo které musí 

být uznáno v souladu 

s mezinárodními závazky; 

c) nezletilých dětí osoby usilující o 

sloučení rodiny včetně dětí 

osvojených, pokud má osoba 

usilující o sloučení rodiny děti v 

opatrování a děti jsou na ní závislé. 

Členské státy mohou povolit 

sloučení s dětmi, které jsou 

zároveň v opatrování jiného 

opatrovníka, za předpokladu, že 

druhý opatrovník k tomu poskytne 

souhlas; 

d) nezletilých dětí manžela nebo 

manželky včetně dětí osvojených, 

pokud má tento manžel nebo 

manželka děti v opatrování a děti 

jsou na něm závislé. Členské státy 

mohou povolit sloučení s dětmi, 

které jsou zároveň v opatrování 

jiného opatrovníka, za 

předpokladu, že druhý opatrovník 

k tomu poskytne souhlas. 

Nezletilé děti uvedené v tomto 

článku musí být pod věkovou 

hranicí zletilosti stanovenou 

právem dotyčného členského státu 

a musí být svobodné. 

Odchylně od výše uvedeného, 

pokud je dítě starší 12 let a přichází 

nezávisle na zbytku své rodiny, 

může členský stát před vydáním 

povolení ke vstupu a pobytu podle 

této směrnice ověřit, zda toto dítě 

splňuje podmínku integrace 

stanovenou v jeho právních 

předpisech platných ke dni 

provedení této směrnice. 

2. S výhradou dodržení podmínek 

stanovených v kapitole IV mohou 

členské státy ve svých 

vnitrostátních právních předpisech 

povolit vstup a pobyt podle této 

směrnice těmto rodinným 

příslušníkům: 
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nebo jeho manželem osvojen 

anebo jehož poručníkem 

nebo manželem jehož 

poručníka je azylant, pokud 

se bude péče o nezletilého 

cizince vykonávat na území, 

nebo  

h) rodičem nezletilého 

azylanta; nemá-li tento 

nezletilý azylant rodiče, je 

oprávněn žádost podat jiný 

jeho přímý příbuzný ve 

vzestupné linii, a není-li 

takového příbuzného, je 

žádost oprávněn podat 

poručník nezletilého azylanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nejbližším příbuzným v přímé 

vzestupné linii osoby usilující o 

sloučení rodiny nebo jejího 

manžela, pokud jsou na ní závislí a 

nepožívají nezbytnou podporu 

rodiny v zemi původu; 

b) zletilým svobodným dětem 

osoby usilující o sloučení rodiny 

nebo jejího manžela nebo její 

manželky, pokud se o sebe 

prokazatelně nedokáží postarat z 

důvodu zdravotního stavu. 

3. S výhradou dodržení podmínek 

stanovených v kapitole IV mohou 

členské státy ve svých 

vnitrostátních právních předpisech 

povolit podle této směrnice vstup a 

pobyt nesezdaného partnera, 

státního příslušníka třetí země, s 

nímž osoba usilující o sloučení 

rodiny udržuje řádně doložený 

stálý dlouhodobý partnerský vztah, 

nebo státního příslušníka třetí 

země, který je s osobou usilující o 

sloučení rodiny spojen 

registrovaným partnerstvím 

v souladu s čl. 5 odst. 2, jakož i 

svobodných nezletilých dětí, 

včetně dětí osvojených, a 

svobodných nezletilých dětí těchto 

osob, které se o sebe prokazatelně 

nedokáží postarat z důvodu svého 

zdravotního stavu. 

Členské státy mohou rozhodnout, 

že pokud jde o sloučení rodiny, na 

registrované partnerství se bude 

pohlížet stejně jako na manželství. 

4. V případě polygamního 

manželství, pokud již osoba 

usilující o sloučení rodiny má 

manžela žijícího s ním na území 

členského státu, nepovolí dotyčný 

členský stát sloučení rodiny dalšího 

manžela. 

Odchylně od odst. 1 písm. c) 

mohou členské státy omezit 

sloučení rodiny nezletilých dětí 

dalšího manžela a osoby usilující o 

sloučení rodiny. 

5. K zajištění lepší integrace a 

zabránění vynuceným sňatkům 

mohou členské státy požadovat, 

aby osoba usilující o sloučení 

rodiny a její manžel nebo jeho 

manželka dosáhli minimálního 

věku, což může být nejvýše 21 let, 

dříve než se bude manžel nebo 

manželka moci spojit s osobou 
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Čl. 9 odst. 2 

 

 

 

Čl. 10 

usilující o sloučení rodiny. 

6. Odchylně od výše uvedeného 

mohou členské státy požadovat, 

aby žádosti týkající se sloučení 

rodiny s nezletilými dětmi byly 

podávány do 15 let jejich věku, jak 

stanoví jejich právní předpisy 

platné ke dni provedení této 

směrnice. Pokud je žádost podána 

později, povolí členské státy, které 

rozhodují o použití této odchylky, 

vstup a pobyt těchto dětí z jiného 

důvodu, než je sloučení rodiny. 

 

2. Členské státy mohou omezit 

použití této kapitoly na uprchlíky, 

jejichž rodinné vztahy existovaly 

již před jejich vstupem. 

 

1. Článek 4 se použije na definici 

rodinných příslušníků, s výjimkou 

toho, že odst. 1 třetí pododstavec se 

nevztahuje na děti uprchlíků. 

2. Členské státy mohou povolit 

sloučení rodiny jiných rodinných 

příslušníků neuvedených v článku 

4, pokud jsou na uprchlíkovi 

závislí. 

3. Je-li uprchlíkem nezletilé dítě 

bez doprovodu, členské státy:  

a) povolí vstup a pobyt za účelem 

sloučení rodiny jeho nejbližším 

příbuzným v přímé vzestupné linii, 

aniž se použijí podmínky 

stanovené v čl. 4 odst. 2 písm. a); 

b) mohou povolit vstup a pobyt za 

účelem sloučení rodiny jeho 

poručníkovi nebo každému jinému 

rodinnému příslušníkovi, pokud 

uprchlík nemá příbuzné v přímé 

vzestupné linii nebo pokud tyto 

příbuzné není možno zjistit. 

§ 42a odst.2 (2) Žádost o povolení k 

dlouhodobému pobytu za 

účelem společného soužití 

rodiny je dále oprávněn podat 

cizinec, který před vstupem na 

území pobýval na území jiného 

členského státu Evropské unie 

jako rodinný příslušník držitele 

povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem výkonu 

zaměstnání vyžadujícího 

vysokou kvalifikaci32) (dále jen 

„modrá karta“) nebo držitele 

povolení k pobytu 

vnitropodnikově převedeného 

32014L0066 Čl. 19 odst. 1 1. V prvním a druhém členském 

státě, jež umožňují osobě 

převedené v rámci společnosti 

pobývat a pracovat na jejich území 

v souladu s článkem 22 této 

směrnice, se použije směrnice 

2003/86/ES s odchylkami 

stanovenými v tomto článku. 
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zaměstnance vydaného jiným 

členským státem Evropské 

unie55). Žádost je cizinec 

povinen podat ve lhůtě do 1 

měsíce 90 dnů ode dne vstupu 

na území. 

§ 42a odst. 6  (6) Povolení k 

dlouhodobému pobytu za 

účelem společného soužití 

rodiny se cizinci vydá, jestliže 

a) jde o cizince podle odstavce 

1 písm. a) nebo b) a cizinec, 

se kterým má být umožněno 

společné soužití rodiny, je 

držitelem povolení k 

dlouhodobému pobytu nebo 

povolení  k trvalému pobytu 

a pobývá na území po dobu 

nejméně 15 měsíců; jde-li 

o sloučení manželů, současně 

musí každý z nich dosáhnout 

věku 20 let,  

b) jde o cizince podle odstavce 

1 písm. a) nebo b) a cizinec, 

se kterým má být umožněno 

společné soužití rodiny, je 

držitelem povolení vydaného 

podle § 42g a pobývá na 

území po dobu nejméně 6 

měsíců, 

c) jde o cizince podle odstavce 

1 písm. c) až h), nebo 

d) cizinec, se kterým 

má být umožněno společné 

soužití rodiny, je držitelem 

modré karty nebo držitelem 

povolení vydaného podle § 

42k, 42m nebo 42n. 

32003L0086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32009L0050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4 odst. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 12 odst. 2 

 

 

 

Čl. 15 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

Čl. 19 odst. 

1,2 a 3 

 

 

 

 

 

 

5. K zajištění lepší integrace a 

zabránění vynuceným sňatkům 

mohou členské státy požadovat, 

aby osoba usilující o sloučení 

rodiny a její manžel nebo jeho 

manželka dosáhli minimálního 

věku, což může být nejvýše 21 let, 

dříve než se bude manžel nebo 

manželka moci spojit s osobou 

usilující o sloučení rodiny. 

Členské státy mohou vyžadovat, 

aby osoba usilující o sloučení 

rodiny před spojením se svými 

rodinnými příslušníky oprávněně 

pobývala na jejich území po dobu 

nepřesahující dva roky. 

Odchylně od výše uvedeného, 

pokud právní předpisy členského 

státu týkající se sloučení rodiny 

platné ke dni přijetí této směrnice 

berou v úvahu přijímací kapacitu, 

může členský stát stanovit 

zavedení nejvýše tříleté čekací 

lhůty od podání žádosti o sloučení 

rodiny do vydání povolení k 

pobytu rodinným příslušníkům. 

2. Odchylně od článku 8 členské 

státy nepožadují po uprchlíkovi, 

aby pobýval na jejich území po 

určitou dobu před spojením se 

svými rodinnými příslušníky. 

2. Odchylně od čl. 3 odst. 1 a 

článku 8 směrnice 2003/86/ES 

nezávisí sloučení rodiny na splnění 

požadavku týkajícího se 

odůvodněných předpokladů, že 

držitel modré karty EU získá právo 

trvalého pobytu a že pobývá na 

území po stanovenou minimální 

dobu. 

1. Pokud se držitel modré karty EU 

přestěhuje do druhého členského 

státu podle článku 18 a byla-li 

rodina již vytvořena v prvním 

členském státě, jsou rodinní 

příslušníci oprávněni tohoto 

držitele doprovázet nebo se k němu 

připojit. 

                                                 
55) Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu 

a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. 
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32014L0066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 19 odst. 2 

2. Do jednoho měsíce po vstupu na 

území druhého členského státu 

předloží, v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy, dotyční rodinní 

příslušníci nebo držitel modré karty 

EU, příslušným orgánům druhého 

členského státu žádost o povolení k 

pobytu rodinného příslušníka. 

V případě, že platnost povolení k 

pobytu rodinných příslušníků 

vydaného prvním členským státem 

skončí během tohoto postupu nebo 

již dále držitele neopravňuje k 

oprávněnému pobytu na území 

druhého členského státu, umožní 

členské státy dané osobě zůstat na 

jejich území, v případě potřeby 

vydáním vnitrostátního povolení k 

dočasnému pobytu nebo s ním 

srovnatelného povolení 

umožňujícího žadateli nadále 

oprávněně pobývat na jejich území 

s držitelem modré karty EU do 

doby, než příslušné orgány druhého 

členského státu o žádosti 

rozhodnou. 
 

6. Pokud rodina nebyla vytvořena 

již v prvním státě, použije se 

článek 15. 

 

2. Odchylně od čl. 3 odst. 1 a 

článku 8 směrnice 2003/86/ES 

sloučení rodiny v členských státech 

není závislé na požadavku, aby 

držitel povolení vydaného 

uvedenými členskými státy na 

základě této směrnice měl 

přiměřený výhled na získání práva 

na trvalý pobyt a pobývat na území 

po stanovenou minimální dobu. 

§ 42i odst. 3 

věty první 

a druhá 

(3) Žádost o vydání modré 

karty se podává na 

zastupitelském úřadu. Na 

území je oprávněn žádost o 

vydání modré karty podat 

ministerstvu cizinec, který 

pobývá na území jako držitel 

modré karty vydané jiným 

členským státem Evropské 

unie, pokud žádost podá ve 

lhůtě do 1 měsíce ode dne 

vstupu na území a dále 

cizinec, který pobývá na 

území na vízum k pobytu nad 

90 dnů nebo na povolení k 

dlouhodobému pobytu za 

32009L0050 Čl. 10 odst. 1 1. Členské státy určí, zda mají být 

žádosti o modrou kartu EU 

podávány státním příslušníkem 

třetí země nebo jeho 

zaměstnavatelem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAEX97AK3



16 

 

jiným účelem. (…) 

§ 42k až § 

42m 

§ 42k 

Karta vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

 

(1) Kartou 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance se rozumí 

povolení k dlouhodobému 

pobytu opravňující cizince k 

pobytu na území delšímu než 

90 dnů a k výkonu zaměstnání 

na pozici manažera, 

specialisty nebo zaměstnaného 

stážisty na základě 

vnitropodnikového převedení. 

(2) Vnitropodnikovým 

převedením se pro účely 

tohoto zákona rozumí dočasné 

převedení cizince   

a) v obchodní korporaci se 

sídlem mimo území 

členských států Evropské 

unie, se kterou má během 

převedení uzavřenou 

pracovní smlouvu, do jejího 

odštěpného závodu se sídlem 

na území, nebo 

b) z obchodní korporace se 

sídlem mimo území 

členských států Evropské 

unie, se kterou má během 

převedení uzavřenou 

pracovní smlouvu, do 

obchodní korporace se 

sídlem na území, jež je vůči 

obchodní korporaci se 

sídlem mimo území 

členských států Evropské 

unie ovládající nebo 

ovládanou osobou56) nebo 

jsou obě tyto obchodní 

korporace ovládány stejnou 

ovládající osobou.  

(3) Manažerem se pro 

účely tohoto zákona rozumí 

cizinec pracující ve vedoucí 

pozici, který především řídí 

obchodní korporaci nebo 

odštěpný závod a na jehož 

činnost obecně dohlíží nebo 

mu vydává pokyny zejména 

statutární orgán, nejvyšší 

orgán nebo kontrolní orgán; 

manažer řídí obchodní 

korporaci nebo odštěpný 

závod nebo jejich část, 

vykonává dohled nad dalšími 

32014L0066 Čl. 3 písm. b), 

e) až g), i) až 

k) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) „převedením v rámci 

společnosti“ dočasné převedení 

státního příslušníka třetí země, 

který pobývá v době podání 

žádosti o povolení pro osobu 

převedenou v rámci společnosti 

mimo území členských států, za 

účelem zaměstnání nebo odborné 

přípravy z podniku usazeného 

mimo území členského státu, k 

němuž je státní příslušník třetí 

země již před převedením a v jeho 

průběhu vázán pracovní 

smlouvou, do subjektu usazeného 

v tomto členském státě a patřícího 

k příslušnému podniku nebo do 

stejné skupiny podniků, a 

popřípadě mobilita mezi 

hostitelskými subjekty usazenými 

v jednom nebo několika druhých 

členských státech; 

e) „manažerem“ osoba ve vedoucí 

pozici, která především řídí vedení 

hostitelského subjektu a na jejíž 

činnost obecně dohlíží nebo jíž 

vydává pokyny především správní 

rada nebo akcionáři podniku nebo 

rovnocenný orgán; tato pozice 

zahrnuje: řízení hostitelského 

subjektu nebo odboru či oddělení 

hostitelského subjektu, dohled nad 

činností ostatních zaměstnanců 

vykonávajících dohledové, 

profesní nebo řídící činnosti a 

jejich kontrola, včetně pravomoci 

doporučit přijetí či propuštění 

zaměstnanců nebo jiná personální 

opatření;  

f) „specialistou“ osoba pracující v 

rámci skupiny podniků, jež má 

specializované znalosti, které jsou 

zásadní pro oblast činnosti, 

postupy nebo řízení hostitelského 

subjektu. Při hodnocení takových 

znalostí se přihlíží nejen ke 

znalostem specifickým pro 

hostitelský subjekt, ale také k 

tomu, zda má tato osoba vysokou 

úroveň kvalifikace včetně 

odpovídajících profesních 

zkušeností pro práci nebo činnost, 

které vyžadují specifické 

technické znalosti, včetně 

případné příslušnosti k 

akreditované profesi;  

g) „zaměstnaným stážistou“ osoba 

s vysokoškolským vzděláním, 
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zaměstnanci vykonávajícími 

dohledové, profesní nebo 

řídící činnosti a jejich 

kontrolu, a to včetně 

pravomoci přijímat nebo 

propouštět zaměstnance nebo 

doporučit jejich přijetí nebo 

propuštění nebo provedení 

jiných personálních opatření. 

(4) Specialistou se pro 

účely tohoto zákona rozumí 

cizinec, který má 

specializované znalosti, které 

jsou zásadní pro oblast 

činnosti, postupy nebo řízení 

obchodní korporace nebo 

odštěpného závodu, a který 

má dále potřebnou úroveň 

dosažené kvalifikace a 

profesní zkušenosti, popřípadě 

je členem profesního sdružení, 

stanoví-li tyto požadavky 

zvláštní právní předpis.  

(5) Zaměstnaným stážistou 

se pro účely tohoto zákona 

rozumí cizinec, který má 

řádně ukončené 

vysokoškolské vzdělání, je 

převeden do obchodní 

korporace nebo odštěpného 

závodu se sídlem na území za 

účelem rozvoje kariéry nebo 

zaškolení v oblasti obchodních 

technik a metod a kterému je 

po dobu převedení vyplácena 

mzda nebo plat.  

  

(6) Žádost o vydání karty 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

není oprávněn podat cizinec, 

jde-li o  

a) žadatele o vydání povolení k 

dlouhodobému pobytu za 

účelem vědeckého výzkumu, 

b) cizince, který je 

zaměstnancem 

zaměstnavatele z jiného 

členského státu Evropské unie 

vyslaným k výkonu práce v 

rámci nadnárodního 

poskytování služeb 

na území34), 

c) cizince, který na území 

pobývá za účelem podnikání, 

d) cizince, kterému bylo 

zprostředkováno zaměstnání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 1, 

odst. 3, 6 a 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

která je převedena do 

hostitelského subjektu za účelem 

rozvoje kariéry nebo zaškolení v 

oblasti obchodních technik nebo 

metod a je po dobu převedení 

placena; 

i)„povolením pro osobu 

převedenou v rámci společnosti“ 

povolení obsahující zkratku „ICT“ 

(„intra-corporate transferee“ – 

osoba převedená v rámci 

společnosti), které opravňuje 

držitele k pobytu a práci na území 

prvního a případně druhého 

členského státu v souladu s touto 

směrnicí; 

j) „povolením pro dlouhodobou 

mobilitu“ povolení obsahující 

pojem „mobile ICT“ („mobile 

intra-corporate transferee“ – 

mobilní osoba převedená v rámci 

společnosti), které opravňuje 

držitele povolení pro osobu 

převedenou v rámci společnosti k 

pobytu a práci na území druhého 

členského státu v souladu s touto 

směrnicí; 

k) „jednotným postupem 

vyřizování žádostí“ postup, který 

na základě jedné žádosti o 

povolení pro státního příslušníka 

třetí země k pobytu a práci na 

území členského státu vede k 

rozhodnutí o této žádosti; 

 

1. Aniž je dotčen čl. 11 odst. 1, 

státní příslušník třetí země, který 

žádá o přijetí podle podmínek této 

směrnice, nebo hostitelský 

subjekt:  

a) předloží doklad o tom, že 

hostitelský subjekt a podnik 

usazený ve třetí zemi patří do 

téhož podniku nebo do téže 

skupiny podniků;  

b) předloží doklad o zaměstnání v 

rámci stejného podniku či skupiny 

podniků po dobu nejméně tří až 

dvanácti měsíců bez přerušení 

bezprostředně předcházející dni 

převedení v rámci společnosti v 

případě manažerů a odborníků a 

po dobu nejméně tří až šesti 

měsíců bez přerušení v případě 

zaměstnaných stážistů;  

c) předloží pracovní smlouvu a v 

nezbytných případech vysílací 

dopis od zaměstnavatele 
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agenturou práce, 

e) cizince, který na území 

pobývá za účelem studia 

podle § 64 odst. 1 písm. a) až 

c), jde-li o denní studium na 

střední škole, konzervatoři, 

vyšší odborné škole nebo 

jazykové škole s právem 

státní jazykové zkoušky nebo 

prezenční studium na vysoké 

škole, nebo podle § 64 odst. 1 

písm. d) a e), nebo 

f) cizince, který je zaměstnán v 

obchodní korporaci se sídlem 

ve státě, který je vázán 

mezinárodní smlouvou 

sjednanou s Evropskou 

unií1c), z níž občanům tohoto 

státu vyplývá právo na volný 

pohyb rovnocenné takovému 

právu občanů Evropské unie, 

nebo ve státě, který je vázán 

Dohodou o Evropském 

hospodářském prostoru1d).   

(7) Žádost o vydání karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance podává cizinec 

na zastupitelském úřadu. 

Pokud je cizinec nebo 

obchodní korporace, v níž 

nebo do níž má být cizinec 

převeden, účastníkem vládou 

schváleného programu a 

umožňují-li tento způsob 

podání žádosti podmínky 

tohoto programu, může 

v zastoupení cizince podat 

ministerstvu žádost na 

základě plné moci tato 

obchodní korporace. 

(8) Ministerstvo vydá 

cizinci kartu vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance, 

pokud  

a) se jedná o vnitropodnikové 

převedení tohoto cizince k 

výkonu zaměstnání na pozici 

manažera, specialisty nebo 

zaměstnaného stážisty,  

b) byl tento cizinec 

bezprostředně přede dnem 

vnitropodnikového 

převedení zaměstnán 

v obchodní korporaci se 

sídlem mimo území 

členských států Evropské 

unie, v níž nebo z níž má být 

převeden na území, a to po 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obsahující:  

i) údaje o době trvání převedení a 

místo, kde se nachází hostitelský 

subjekt nebo subjektů,  

ii) doklady, že státní příslušník 

třetí země v hostitelském subjektu 

nebo subjektech v příslušném 

členském státě přijímá pozici 

manažera, specialisty nebo 

zaměstnaného stážisty,  

iii) odměnu, jakož i další 

podmínky zaměstnání platné pro 

dobu převedení v rámci 

společnosti,  

iv) doklady, že státní příslušník 

třetí země bude po skončení 

převedení v rámci společnosti 

moci být převeden zpět do 

subjektu patřícího do tohoto 

podniku či do této skupiny 

podniků a usazených ve třetí zemi; 

d)předloží doklady, že státní 

příslušník třetí země má profesní 

kvalifikaci a zkušenosti, které jsou 

zapotřebí v hostitelském subjektu, 

kam má být převeden na pozici 

manažera nebo specialisty, nebo v 

případě zaměstnaného stážisty 

požadované vysokoškolské 

vzdělání;  

e) ve stanovených případech 

předloží dokumenty osvědčující, 

že státní příslušník třetí země 

splňuje podmínky, které pro 

občany Unie vyplývají z 

vnitrostátních právních předpisů 

dotčeného členského státu a 

upravují regulované povolání, k 

němuž se daná žádost vztahuje;  

f) předloží platný cestovní doklad 

státního příslušníka třetí země, jak 

stanoví vnitrostátní právo, a v 

případě potřeby i žádost o vízum 

nebo vízum; členské státy mohou 

požadovat, aby doba platnosti 

cestovního dokladu zahrnovala 

přinejmenším dobu platnosti 

povolení pro osobu převedenou v 

rámci společnosti;  

g) aniž jsou dotčeny platné 

dvoustranné dohody, předloží 

doklad o tom, že má zdravotní 

pojištění na všechna rizika, proti 

nimž jsou běžně pojištěni státní 

příslušníci dotyčného členského 

státu, nebo o něj požádal, je-li tak 

stanoveno vnitrostátními právními 

předpisy, na období, během nichž 
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dobu nejméně 6 měsíců a   

c) tento cizinec má 

požadovanou odbornou 

kvalifikaci, je-li podle 

zvláštního právního 

předpisu35) vyžadována, 

splňuje podmínky pro výkon 

regulovaného povolání, jde-

li o takové povolání, a má 

vysokoškolské vzdělání, jde-

li o zaměstnaného stážistu. 

(9) Ministerstvo žádost o 

vydání karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

zamítne, jestliže 

a) nastal některý z důvodů 

uvedených v § 56 odst. 1 

písm. a) až c), e), g) až i) a l) 

nebo důvod uvedený v § 56 

odst. 2 písm. a), nebo 

b) obchodní korporace nebo 

odštěpný závod, do nichž má 

být cizinec převeden, byly 

založeny pouze za účelem 

vnitropodnikového 

převedení. 

(10) Ministerstvo žádost o 

vydání karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

dále zamítne, jestliže  

a) obchodní korporace, v níž 

nebo do níž má být cizinec 

převeden, není osobou 

bezdlužnou, 

b) obchodní korporaci, v níž 

nebo do níž má být cizinec 

převeden, byla v období 

4 měsíců předcházejících 

podání žádosti pravomocně 

uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce, 

nebo 

c) na majetek obchodní 

korporace, v níž nebo do níž 

má být cizinec převeden, 

byl prohlášen konkurs, 

za podmínky, že důsledky 

tohoto rozhodnutí budou 

přiměřené důvodu pro 

nevydání karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance. Při posuzování 

přiměřenosti ministerstvo 

přihlíží zejména k dopadům 

tohoto rozhodnutí do 

soukromého a rodinného 

života cizince.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nebudou v souvislosti s prací 

vykonávanou v uvedeném 

členském státě nebo v jejím 

důsledku taková pojistná krytí ani 

odpovídající nároky na dávky 

přiznány. 

3. Členské státy mohou požadovat, 

aby žadatel nejpozději v době 

vydání povolení pro osobu 

převedenou v rámci společnosti 

sdělil adresu dotčeného státního 

příslušníka třetí země na území 

daného členského státu. 

6. Vedle dokladů požadovaných 

podle odstavce 1 může být od 

státního příslušníka třetí země, 

který žádá o přijetí jako 

zaměstnaný stážista, požadováno 

předložení dohody o odborné 

přípravě související s přípravou na 

jeho budoucí pozici v podniku či 

ve skupině podniků, včetně popisu 

programu odborné přípravy, z nějž 

bude zřejmé, že účelem pobytu je 

účast stážisty na odborné přípravě 

pro účely profesního rozvoje nebo 

na odborné přípravě v oblasti 

obchodních technik či metod, jeho 

doba trvání a podmínky, za 

kterých bude zaměstnaný stážista 

během programu pod dohledem. 

8. Státní příslušníci třetích zemí, 

kteří jsou považováni za hrozbu 

pro veřejný pořádek, veřejnou 

bezpečnost nebo veřejné zdraví, 

nesmí být pro účely této směrnice 

přijímáni. 

 

2. Tato směrnice se nevztahuje na 

státní příslušníky třetích zemí, 

kteří: a) žádají o pobyt v členském 

státě jako výzkumní pracovníci ve 

smyslu směrnice 2005/71/ES za 

účelem provedení výzkumného 

projektu; b) podle dohod mezi 

Unií a jejími členskými státy a 

třetími zeměmi mají práva 

volného pohybu rovnocenná 

právům občanů Unie nebo jsou 

zaměstnáni podnikem usazeným v 

těchto třetích zemích; c) jsou 

vysláni v rámci směrnice 

96/71/ES; d) vykonávají 

samostatnou výdělečnou činnost; 

e) jsou přiděleni 

zprostředkovatelskými 

agenturami, agenturami na 

zprostředkování dočasné práce 

nebo jakýmikoli jinými podniky 
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(11) Držitel karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance je povinen 

ministerstvu oznámit změnu 

podmínek, na základě kterých 

mu byla karta 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance vydána, ve lhůtě 

do 3 pracovních dnů ode dne, 

kdy k ní došlo. 

 

§ 42l 

Náležitosti žádosti o vydání 

karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

(1) K žádosti o vydání 

karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance je 

cizinec povinen předložit 

a) cestovní doklad, 

b) náležitost podle § 31 odst. 1 

písm. e) a na požádání 

náležitosti podle § 31  

odst. 4, 

c) doklad o zajištění ubytování 

po dobu pobytu na území, 

d) vysílací dopis, který 

obsahuje  

1. potvrzení obchodní 

korporace se sídlem 

mimo území členských 

států Evropské unie, že 

cizinec bude převeden 

podle § 42k odst. 2 

k výkonu zaměstnání do 

obchodní korporace nebo 

odštěpného závodu se 

sídlem na území na pozici 

manažera, specialisty 

nebo zaměstnaného 

stážisty s uvedením doby 

trvání 

vnitropodnikového 

převedení a místa 

výkonu práce na území, 

2. uvedení pracovních 

podmínek, pokud jde o 

délku pracovní doby, 

délku dovolené 

za kalendářní rok a výši 

mzdy nebo platu; tyto 

podmínky nesmí být 

horší, než stanoví 

zákoník práce, to platí i 

pro podmínky týkající se 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Čl. 11 odst. 1, 

2, 5, 6, 7 

písm. a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 odst. 1 

písm. a) až d), 

odst. 2 a odst. 

3 písm. a) a 

b) 

 

  

 

 

zabývajícími se poskytováním 

pracovníků k provedení práce pod 

dohledem a vedením jiného 

podniku; f) byli přijati jako 

studenti denního studia nebo kteří 

se v rámci studia účastní 

krátkodobé praktické odborné 

přípravy pod dohledem. 

 

1. Členské státy určí, zda má být 

žádost podána státním 

příslušníkem třetí země nebo 

hostitelským subjektem. Členské 

státy se rovněž mohou rozhodnout 

přijímat žádosti od obou z nich.  

2. Žádost o povolení pro osobu 

převedenou v rámci společnosti se 

podává v době, kdy státní 

příslušník třetí země pobývá mimo 

území členského státu, kterého se 

přijetí týká. 

5. Žadatel je oprávněn podat svou 

žádost v rámci jednotného postupu 

vyřizování žádostí.  

6. Subjekty nebo podniky či 

skupiny podniků, které byly pro 

tyto účely v souladu s 

vnitrostátním právem nebo 

správními postupy členskými státy 

uznány, mohou využívat 

zjednodušených postupů 

spojených s udělením povolení pro 

osobu převedenou v rámci 

společnosti, povolení pro 

dlouhodobou mobilitu, s 

vydáváním povolení pro rodinné 

příslušníky osob převedených v 

rámci společnosti a s udělováním 

víz. Uznání podléhá pravidelnému 

přezkumu.  

7. Zjednodušený postup podle 

odstavce 6 zahrnuje alespoň:  

a) osvobození žadatele od 

povinnosti předložit některé z 

dokladů uvedených v článku 5 

nebo v čl. 22 odst. 2 písm. a); 

 

1. Členské státy zamítnou žádost o 

povolení pro osobu převedenou v 

rámci společnosti, pokud:  

a) není splněn článek 5;  

b) předložené dokumenty byly 

získány podvodným způsobem 

nebo byly padělány či pozměněny; 

 c) hlavním účelem založení 

hostitelského subjektu bylo 

usnadnění vstupu osob 
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pracovních podmínek 

těhotných žen nebo žen 

krátce po porodu, 

rovného zacházení 

pro muže a ženy i ostatní 

ustanovení o 

nediskriminaci, a 

3. potvrzení, že cizinec 

bude po uplynutí doby 

trvání 

vnitropodnikového 

převedení převeden do 

obchodní korporace se 

sídlem mimo území 

členských států Evropské 

unie, 

e) doklad o zaměstnání před 

vnitropodnikovým 

převedením podle § 42k 

odst. 8 písm. b), 

f) v případě uvedeném v § 42k 

odst. 2 písm. a) doklad 

prokazující, že odštěpný 

závod, do něhož je cizinec 

převeden, je odštěpným 

závodem obchodní 

korporace, v níž je cizinec 

převeden,  

g) v případě uvedeném v § 42k 

odst. 2 písm. b) doklad 

prokazující, že obchodní 

korporace, v nichž je cizinec 

převeden, jsou vůči sobě 

ovládající a ovládanou 

osobou nebo jsou obě tyto 

obchodní korporace 

ovládány stejnou ovládající 

osobou, 

h) doklad o splnění podmínky 

uvedené v § 42k odst. 8 

písm. c) a 

i) jde-li o zaměstnaného 

stážistu, dohodu o odborné 

přípravě, která obsahuje 

1. popis programu odborné 

přípravy, ze kterého 

vyplývá, že se jedná o 

odbornou přípravu za 

účelem profesního 

rozvoje nebo odbornou 

přípravu v oblasti 

obchodních technik nebo 

metod s cílem připravit 

cizince na jeho budoucí 

pozici v obchodní 

korporaci, v níž nebo 

z níž je cizinec převeden, 

nebo v obchodní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 14 

 

 

 

 

 

Čl. 22 odst. 1 

písm. b), odst. 

2 písm. a), c) 

a odst. 3 

převedených v rámci společnosti; 

d) bylo dosaženo maximální doby 

pobytu, jak je stanovena v čl. 12 

odst. 1.  

2. Je-li to vhodné, členské státy 

žádost zamítnou, pokud byly vůči 

zaměstnavateli nebo hostitelskému 

subjektu uplatněny sankce podle 

vnitrostátního práva za nehlášenou 

práci nebo neoprávněné 

zaměstnávání.  

3. Členské státy mohou žádost o 

povolení pro osobu převedenou v 

rámci společnosti zamítnout, 

pokud:  

a) zaměstnavatel nebo hostitelský 

subjekt nesplnil své zákonné 

povinnosti týkající se ohledně 

sociálního zabezpečení, daní, 

pracovních práv nebo pracovních 

podmínek;  

b) zaměstnavatel nebo podnik 

hostitelského subjektu je či byl v 

likvidaci v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy 

upravujícími úpadková řízení nebo 

nevyvíjí žádnou hospodářskou 

činnost; 

 

Každou změnu během pobytu, 

která má dopad na podmínky 

přijímání uvedené v článku 5, 

oznámí žadatel příslušným 

orgánům dotyčného členského 

státu. 

 

1. Ve vztahu ke státním 

příslušníkům třetích zemí, kteří 

jsou držiteli platného povolení pro 

osobu převedenou v rámci 

společnosti vydaného prvním 

členským státem a kteří zamýšlí 

pobývat v druhém členském státě 

a pracovat v jakémkoli jiném 

subjektu, který je v tomto druhém 

členském státě usazen a patří do 

stejného podniku či do stejné 

skupiny podniků, po dobu více než 

90 dnů na členský stát, může se 

druhý členský stát rozhodnout:  

b) uplatnit postup stanovený v 

odstavcích 2 až 7.  

2. Je-li podána žádost o 

dlouhodobou mobilitu:  

a) druhý členský stát může 

požadovat, aby žadatel předložil 

všechny níže uvedené dokumenty, 
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korporaci, která tuto 

obchodní korporaci 

ovládá nebo je jí 

ovládaná, a 

2. dobu trvání odborné 

přípravy a podmínky, za 

kterých bude zaměstnaný 

stážista během odborné 

přípravy pod dohledem. 

(2) Pokud je cizinec nebo 

obchodní korporace, v níž 

nebo do níž má být cizinec 

převeden, účastníkem vládou 

schváleného programu, jehož 

podmínky umožňují 

nahrazení některých 

náležitostí žádosti, lze 

náležitost podle odstavce 1 

písm. c) až h) nahradit 

potvrzením vydaným touto 

obchodní korporací. 

(3) Před vyznačením víza 

k pobytu nad 90 dnů za 

účelem převzetí karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance je cizinec 

povinen předložit doklad 

o cestovním zdravotním 

pojištění, které odpovídá 

podmínkám uvedeným v § 

180j, a to na dobu pobytu ode 

dne vstupu na území do doby, 

než se na něho bude vztahovat 

pojištění podle zvláštního 

právního předpisu32), a na 

požádání doklad o zaplacení 

pojistného uvedeného na 

dokladu o cestovním 

zdravotním pojištění; 

to neplatí, jde-li o případy 

uvedené v § 180j odst. 4. 

 

§ 42m 

Karta vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie 

   (1) Kartou vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie se rozumí 

povolení k dlouhodobému 

pobytu opravňující cizince, 

který je držitelem povolení k 

pobytu vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

vydaného jiným členským 

nebo některé z nich, jsou-li 

vyžadovány druhým členským 

státem pro původní žádost:  

i) doklady o tom, že hostitelský 

subjekt ve druhém členském státě 

a podnik usazený ve třetí zemi 

patří do téhož podniku nebo do 

téže skupiny podniků, 

ii) pracovní smlouvu a, je-li to 

třeba, dopis o zařazení, jak je 

stanoveno v čl. 5 odst. 1 písm. c), 

iii) ve stanovených případech 

dokumenty osvědčující, že státní 

příslušník třetí země splňuje 

podmínky, které pro občany Unie 

vyplývají z vnitrostátních právních 

předpisů dotčeného členského 

státu a upravují regulované 

povolání, k němuž se daná žádost 

vztahuje,  

iv) platný cestovní doklad, jak je 

uvedeno v čl. 5 odst. 1 písm. f),  

v) doklad o nemocenském 

pojištění, nebo stanoví-li tak 

vnitrostátní právní předpisy, 

doklad o tom, že o něj požádal, jak 

je stanoveno v čl. 5 odst. 1 písm. 

g). Druhý členský stát může 

požadovat, aby žadatel nejpozději 

v době vydání povolení pro 

dlouhodobou mobilitu sdělil 

adresu osoby převedené v rámci 

společnosti na území druhého 

členského státu. 

c) po osobě převedené v rámci 

společnosti se nevyžaduje, aby 

opustila území členských států za 

účelem předložení žádosti, a 

nepodléhá požadavku na vízum; 

3. Členské státy mohou žádost o 

dlouhodobou mobilitu zamítnout, 

pokud:  

a) nejsou splněny podmínky 

uvedené v odst. 2 písm. a) tohoto 

článku nebo kritéria uvedená v čl. 

5 odst. 4, 5 a 8;  

b) se uplatní jeden z důvodů 

uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) 

či d) nebo čl. 7 odst. 2, 3 či 4; 

nebo  

c) v průběhu řízení skončí doba 

platnosti povolení pro osobu 

převedenou v rámci společnosti.  
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státem Evropské unie, k 

pobytu na území delšímu než 

90 dnů a k výkonu zaměstnání 

na pozici manažera, 

specialisty nebo zaměstnaného 

stážisty na základě 

vnitropodnikového převedení.  

 (2) K žádosti o vydání 

karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie je cizinec 

povinen předložit 

a) cestovní doklad, 

b) náležitost podle § 31 odst. 1 

písm. e) a na požádání 

náležitosti podle § 31  

odst. 4, 

c) povolení k pobytu 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

vydané cizinci jiným 

členským státem Evropské 

unie, 

d) doklad o zajištění 

ubytování po dobu pobytu 

na území, 

e) vysílací dopis obsahující 

údaje uvedené v § 42l odst. 1 

písm. d), 

f) v případě uvedeném v § 42k 

odst. 2 písm. a) doklad 

prokazující, že odštěpný 

závod, do něhož je cizinec 

převeden, je odštěpným 

závodem obchodní 

korporace, z níž je cizinec 

převeden,  

g) v případě uvedeném v § 42k 

odst. 2 písm. b) doklad 

prokazující, že obchodní 

korporace, v nichž je cizinec 

převeden, jsou vůči sobě 

ovládající a ovládanou 

osobou nebo jsou obě tyto 

obchodní korporace 

ovládány stejnou ovládající 

osobou, a  

h) doklad o splnění podmínky 

uvedené v odstavci 5 písm. 

b). 

(3) Pokud je cizinec nebo 

obchodní korporace, v níž 

nebo do níž má být cizinec 

převeden, účastníkem vládou 

schváleného programu, jehož 

podmínky umožňují 
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nahrazení některých 

náležitostí žádosti, lze 

náležitost podle odstavce 2 

písm. d) až h) nahradit 

potvrzením vydaným 

toutoobchodní korporací.  

(4) Držitel povolení k 

pobytu vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

vydaného jiným členským 

státem Evropské unie může 

podat žádost o vydání karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského 

státu Evropské unie 

na zastupitelském úřadu nebo 

ministerstvu v době platnosti 

oprávnění k přechodnému 

pobytu na území, a to 

nejpozději do 90 dnů ode dne 

vstupu na území. Pokud je 

cizinec nebo obchodní 

korporace, v níž nebo do níž 

má být cizinec převeden, 

účastníkem vládou 

schváleného programu a 

umožňují-li tento způsob 

podání žádosti podmínky 

tohoto programu, může 

v zastoupení cizince podat 

ministerstvu žádost na 

základě plné moci tato 

obchodní korporace.  

(5) Ministerstvo vydá 

cizinci kartu vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie, pokud  

a) se jedná o vnitropodnikové 

převedení tohoto cizince k 

výkonu zaměstnání na pozici 

manažera, specialisty nebo 

zaměstnaného stážisty, 

b) tento cizinec má 

požadovanou odbornou 

kvalifikaci, pokud je podle 

zvláštního právního 

předpisu35) vyžadována, a 

splňuje podmínky pro výkon 

regulovaného povolání, jde-

li o takové povolání, a 

c) neuplynula doba platnosti 

povolení k pobytu 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

vydaného tomuto cizinci 

jiným členským státem 
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Evropské unie. 

(6) Ministerstvo žádost o 

vydání karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie zamítne, 

jestliže 

a) nastal některý z důvodů 

uvedených v § 56 odst. 1 

písm. a) až c), e), g) až i) a l) 

nebo důvod uvedený v § 56 

odst. 2 písm. a), 

b) obchodní korporace nebo 

odštěpný závod, do nichž má 

být cizinec převeden, byly 

založeny pouze za účelem 

vnitropodnikového 

převedení, nebo 

c) uplynula celková doba 

převedení na území 

členských států Evropské 

unie podle § 44 odst. 8.  

(7) Ministerstvo 

žádost o vydání karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského 

státu Evropské unie dále 

zamítne, jestliže nastal 

některých z důvodů 

uvedených v § 42k odst. 10, za 

podmínky, že důsledky tohoto 

rozhodnutí budou přiměřené 

důvodu pro nevydání karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského 

státu Evropské unie. Při 

posuzování přiměřenosti 

ministerstvo přihlíží zejména 

k dopadům tohoto rozhodnutí 

do soukromého a rodinného 

života cizince.  

 

§ 44 odst. 8 (8) Karta vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance a 

karta vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie se vydává na 

dobu převedení na území 

členských států Evropské 

unie; celková doba převedení 

na území členských států 

Evropské unie však nesmí 

přesáhnout 3 roky, jde-li o 

převedení na pozici manažera 

nebo specialisty, a 1 rok, jde-li 

o převedení na pozici 

32014L0066 Čl. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 13 odst. 2 

1. Maximální doba převedení osob 

v rámci společnosti, po které by 

měly opustit území členských 

států, ledaže získají povolení k 

pobytu za jiným účelem v souladu 

s právními předpisy Unie či 

vnitrostátními právními předpisy, 

činí u manažerů a specialistů tři 

roky a u zaměstnaných stážistů 

jeden rok.  

 

2. Doba platnosti povolení pro 

osobu převedenou v rámci 

společnosti je alespoň jeden rok 

nebo je jí doba trvání převedení na 
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zaměstnaného stážisty. území dotyčného členského státu, 

pokud je tato doba kratší, a může 

být prodloužena maximálně na tři 

roky u manažerů a specialistů a na 

jeden rok u zaměstnaných stážistů. 

§ 44b § 44b 

(1) Platnost karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance a karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského 

státu Evropské unie lze 

opakovaně prodloužit na dobu 

převedení na území členských 

států Evropské unie, nejdéle 

však na dobu 3 let, jde-li 

o převedení na pozici 

manažera nebo specialisty, 

a nejdéle na dobu 1 roku, jde-

li o převedení na pozici 

zaměstnaného stážisty, pokud 

a) se nadále jedná o 

vnitropodnikové převedení 

k výkonu zaměstnání na 

pozici manažera, specialisty 

nebo zaměstnaného stážisty,  

b) cizinec má nadále 

požadovanou odbornou 

kvalifikaci, pokud je podle 

zvláštního právního 

předpisu35) vyžadována, a 

splňuje podmínky pro výkon 

regulovaného povolání, jde-

li o takové povolání, a 

c) neuplynula doba platnosti 

povolení k pobytu 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

vydaného cizinci jiným 

členským státem Evropské 

unie, jde-li o prodloužení 

platnosti karty 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie. 

(2) Pokud je cizinec 

nebo obchodní korporace, 

v níž nebo do níž má být 

cizinec převeden, účastníkem 

vládou schváleného programu 

a umožňují-li tento způsob 

podání žádosti podmínky 

tohoto programu, může 

v zastoupení cizince podat 

ministerstvu žádost 

na základě plné moci tato 

obchodní korporace.  

32014L0066 Čl. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 13 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 11 odst. 1, 

2, 5, 6, 7 

písm. a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Maximální doba převedení osob 

v rámci společnosti, po které by 

měly opustit území členských 

států, ledaže získají povolení k 

pobytu za jiným účelem v souladu 

s právními předpisy Unie či 

vnitrostátními právními předpisy, 

činí u manažerů a specialistů tři 

roky a u zaměstnaných stážistů 

jeden rok.  
 

2. Doba platnosti povolení pro 

osobu převedenou v rámci 

společnosti je alespoň jeden rok 

nebo je jí doba trvání převedení na 

území dotyčného členského státu, 

pokud je tato doba kratší, a může 

být prodloužena maximálně na tři 

roky u manažerů a specialistů a na 

jeden rok u zaměstnaných stážistů. 
 

1. Členské státy určí, zda má být 

žádost podána státním 

příslušníkem třetí země nebo 

hostitelským subjektem. Členské 

státy se rovněž mohou rozhodnout 

přijímat žádosti od obou z nich.  

2. Žádost o povolení pro osobu 

převedenou v rámci společnosti se 

podává v době, kdy státní 

příslušník třetí země pobývá mimo 

území členského státu, kterého se 

přijetí týká. 

5. Žadatel je oprávněn podat svou 

žádost v rámci jednotného postupu 

vyřizování žádostí.  

6. Subjekty nebo podniky či 

skupiny podniků, které byly pro 

tyto účely v souladu s 

vnitrostátním právem nebo 

správními postupy členskými státy 

uznány, mohou využívat 

zjednodušených postupů 

spojených s udělením povolení pro 

osobu převedenou v rámci 

společnosti, povolení pro 

dlouhodobou mobilitu, s 

vydáváním povolení pro rodinné 

příslušníky osob převedených v 

rámci společnosti a s udělováním 

víz. Uznání podléhá pravidelnému 

přezkumu.  

7. Zjednodušený postup podle 
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Na prodloužení platnosti 

karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance a 

karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie se § 44a odst. 

13 a 14 a § 55 odst. 1 vztahují 

obdobně. 

(3) K žádosti je 

cizinec povinen předložit 

a) cestovní doklad, 

b) fotografie v případě změny 

podoby, 

c) na požádání náležitosti 

podle § 31 odst. 4, 

d) doklad o zajištění 

ubytování po dobu pobytu 

na území, 

e) potvrzení obchodní 

korporace, v níž nebo do níž 

je cizinec převeden, že údaje 

obsažené ve vysílacím dopisu 

podle § 42l odst. 1 písm. d) 

jsou nadále platné, 

s uvedením doby trvání 

vnitropodnikového 

převedení a místa výkonu 

práce na území, 

f) doklad o splnění podmínky 

uvedené v odstavci 1 písm. 

b), 

g) potvrzení o prodloužení 

dohody o odborné přípravě 

podle § 42l odst. 1 písm. i), 

s uvedením doby jejího 

trvání, jde-li o prodloužení 

platnosti karty 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

vydané zaměstnanému 

stážistovi, a 

h) povolení k pobytu 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

vydané cizinci jiným 

členským státem Evropské 

unie, jde-li o prodloužení 

platnosti karty 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie. 

(4) Pokud je cizinec nebo 

obchodní korporace, v níž 

nebo do níž je cizinec 

převeden, účastníkem vládou 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 1, 

písm. c), d), 

e), f), odst. 3 

a 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odstavce 6 zahrnuje alespoň: 

a) osvobození žadatele od 

povinnosti předložit některé z 

dokladů uvedených v článku 5 

nebo v čl. 22 odst. 2 písm. a); 
 

1. Aniž je dotčen čl. 11 odst. 1, 

státní příslušník třetí země, který 

žádá o přijetí podle podmínek této 

směrnice, nebo hostitelský 

subjekt:  

c) předloží pracovní smlouvu a v 

nezbytných případech vysílací 

dopis od zaměstnavatele 

obsahující:  

i) údaje o době trvání převedení a 

místo, kde se nachází hostitelský 

subjekt nebo subjektů,  

ii) doklady, že státní příslušník 

třetí země v hostitelském subjektu 

nebo subjektech v příslušném 

členském státě přijímá pozici 

manažera, specialisty nebo 

zaměstnaného stážisty,  

iii) odměnu, jakož i další 

podmínky zaměstnání platné pro 

dobu převedení v rámci 

společnosti,  

iv) doklady, že státní příslušník 

třetí země bude po skončení 

převedení v rámci společnosti 

moci být převeden zpět do 

subjektu patřícího do tohoto 

podniku či do této skupiny 

podniků a usazených ve třetí zemi;  

d)předloží doklady, že státní 

příslušník třetí země má profesní 

kvalifikaci a zkušenosti, které jsou 

zapotřebí v hostitelském subjektu, 

kam má být převeden na pozici 

manažera nebo specialisty, nebo v 

případě zaměstnaného stážisty 

požadované vysokoškolské 

vzdělání;  

e) ve stanovených případech 

předloží dokumenty osvědčující, 

že státní příslušník třetí země 

splňuje podmínky, které pro 

občany Unie vyplývají z 

vnitrostátních právních předpisů 

dotčeného členského státu a 

upravují regulované povolání, k 

němuž se daná žádost vztahuje;  

f) předloží platný cestovní doklad 

státního příslušníka třetí země, jak 

stanoví vnitrostátní právo, a v 

případě potřeby i žádost o vízum 

nebo vízum; členské státy mohou 
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schváleného programu, jehož 

podmínky umožňují 

nahrazení některých 

náležitostí žádosti, lze 

náležitost podle odstavce 3 

písm. d) až h) nahradit 

potvrzením vydaným touto 

obchodní korporací. 

(5) Ministerstvo platnost 

karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

nebo karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie neprodlouží, 

je-li důvod pro zahájení řízení 

o zrušení její platnosti podle § 

46g odst. 1 nebo jestliže byla 

dosažena celková doba 

převedení na území členských 

států Evropské unie podle § 44 

odst. 8. 

(6) Ministerstvo dále 

platnost karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance nebo karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského 

státu Evropské unie 

neprodlouží, je-li důvod pro 

zahájení řízení o zrušení její 

platnosti podle § 46g odst. 2, 

za podmínky, že důsledky 

tohoto rozhodnutí budou 

přiměřené důvodu 

pro nevydání této karty. Při 

posuzování přiměřenosti 

ministerstvo přihlíží zejména 

 k dopadům tohoto rozhodnutí 

do soukromého a rodinného 

života cizince.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8 odst. 3 

až 5 

požadovat, aby doba platnosti 

cestovního dokladu zahrnovala 

přinejmenším dobu platnosti 

povolení pro osobu převedenou v 

rámci společnosti;  

3. Členské státy mohou požadovat, 

aby žadatel nejpozději v době 

vydání povolení pro osobu 

převedenou v rámci společnosti 

sdělil adresu dotčeného státního 

příslušníka třetí země na území 

daného členského státu. 

8. Státní příslušníci třetích zemí, 

kteří jsou považováni za hrozbu 

pro veřejný pořádek, veřejnou 

bezpečnost nebo veřejné zdraví, 

nesmí být pro účely této směrnice 

přijímáni. 
 

3. Členské státy odmítnou 

prodloužit platnost povolení pro 

osobu převedenou v rámci 

společnosti, pokud:  

a) povolení bylo získáno 

podvodným způsobem nebo bylo 

paděláno či pozměněno;  

b) osoba převedená v rámci 

společnosti v dotyčném členském 

státě pobývá za jiným účelem, než 

pro který jí byl povolen pobyt; 

c) hlavním účelem zřízení 

hostitelského subjektu bylo 

usnadnění vstupu osob 

převedených v rámci společnosti; 

d) bylo dosaženo maximální doby 

pobytu, jak je stanovena v čl. 12 

odst. 1.  

4. Je-li to vhodné, členské státy 

odmítnou prodloužit platnost 

povolení pro osobu převedenou v 

rámci společnosti, pokud byly vůči 

zaměstnavateli nebo hostitelskému 

subjektu uplatněny sankce podle 

vnitrostátního práva za nehlášenou 

práci nebo neoprávněné 

zaměstnávání.  

5. Členské státy mohou odejmout 

povolení pro osobu převedenou v 

rámci společnosti nebo odmítnout 

prodloužení jeho platnosti, pokud: 

a) není splněn článek 5 nebo již 

nadále nemůže být plněn;  

b) zaměstnavatel nebo hostitelský 

subjekt nesplnil své zákonné 

povinnosti týkající se sociálního 

zabezpečení, daní, pracovních 

práv nebo pracovních podmínek; 
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c) podnik zaměstnavatele nebo 

hostitelského subjektu je či byl v 

likvidaci v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy 

upravujícími úpadková řízení nebo 

pokud nevyvíjí žádnou 

hospodářskou činnost;  

d) osoba převedená v rámci 

společnosti nesplňuje pravidla pro 

mobilitu stanovená v článcích 21 a 

22. 

§ 45 odst. 2 

až 4 

(2) Cizinec s 

povoleným dlouhodobým 

pobytem za účelem společného 

soužití rodiny, který vstoupil 

na území za účelem 

společného soužití rodiny 

podle § 42a a je držitelem 

povolení k dlouhodobému 

pobytu za tímto účelem, je 

oprávněn po 3 letech pobytu 

na území nebo po dosažení věku 

18 let požádat ministerstvo o 

vydání povolení 

k dlouhodobému pobytu za 

jiným účelem. 

(3) Cizinec s 

povoleným dlouhodobým 

pobytem za účelem společného 

soužití rodiny, který, který 

vstoupil na území za účelem 

společného soužití rodiny 

podle § 42a, je držitelem 

povolení k dlouhodobému 

pobytu za tímto účelem a je 

pozůstalou osobou po nositeli 

oprávnění ke sloučení rodiny, je 

oprávněn požádat ministerstvo o 

vydání povolení k 

dlouhodobému pobytu za jiným 

účelem, jestliže 

a) ke dni úmrtí nositele 

oprávnění ke sloučení rodiny 

pobýval na území nepřetržitě 

po dobu nejméně 2 let; 

podmínka nepřetržitého 

pobytu neplatí, pokud cizinec 

v důsledku uzavření sňatku s 

nositelem oprávnění ke 

sloučení rodiny pozbyl státní 

občanství České republiky, 

nebo 

b) k úmrtí nositele oprávnění ke 

sloučení rodiny došlo v 

důsledku pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání. 

(4) Cizinec s 

povoleným dlouhodobým 

32003L0086 Čl. 15 odst. 1 

až 3 

 

 

 

 

 

 

1. Nejpozději po pěti letech pobytu 

a za předpokladu, že rodinnému 

příslušníkovi nebylo uděleno 

povolení k pobytu z jiných důvodů, 

než je sloučení rodiny, mají manžel 

nebo nesezdaný partner a dítě, 

které dosáhlo plnoletosti, právo na 

samostatné povolení k pobytu, 

nezávislé na povolení k pobytu 

osoby usilující o sloučení rodiny, 

na základě podání žádosti, pokud 

se vyžaduje. 

Členské státy mohou omezit 

udělení povolení k pobytu uvedené 

v prvním pododstavci manželovi 

nebo nesezdanému partnerovi v 

případech rozpadu rodinného 

vztahu. 

2. Členské státy mohou vydat 

samostatné povolení k pobytu 

zletilým dětem a příbuzným v 

přímé vzestupné linii, na které se 

vztahuje čl. 4 odst. 2.  

3. V případě ovdovění, rozvodu, 

rozluky nebo úmrtí nejbližších 

příbuzných v přímé vzestupné nebo 

sestupné linii může být samostatné 

povolení k pobytu vydáno na 

základě žádosti, pokud se 

vyžaduje, osobám, které na území 

vstoupily z důvodu sloučení 

rodiny. Členské státy stanoví 

předpisy zajišťující udělení 

samostatného povolení k pobytu v 

případě obzvláště obtížných 

okolností. 
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pobytem za účelem společného 

soužití rodiny, který vstoupil 

na území za účelem 

společného soužití rodiny 

podle § 42a a je držitelem 

povolení k dlouhodobému 

pobytu za tímto účelem, je 

oprávněn požádat o vydání 

povolení k dlouhodobému 

pobytu za jiným účelem v 

případě rozvodu s nositelem 

oprávnění ke sloučení rodiny, 

pobýval-li ke dni rozvodu na 

území nepřetržitě po dobu 

nejméně 2 let a manželství 

trvalo nejméně 5 let; podmínka 

nepřetržitého pobytu a doby 

trvání manželství neplatí, pokud 

tento cizinec v důsledku 

uzavření sňatku s nositelem 

oprávnění ke sloučení rodiny 

pozbyl státní občanství České 

republiky. 

 

§ 46a 

odstavec 2 

písm. j) 

a odstavec 3 

(2) Ministerstvo dále zruší 

platnost povolení k 

dlouhodobému pobytu za 

účelem společného soužití 

rodiny, jestliže 

… 

j) nositel oprávnění ke 

sloučení rodiny požádal o 

zrušení platnosti povolení 

k dlouhodobému pobytu 

nebo mu byla platnost 

tohoto povolení zrušena, 

nebyla prodloužena nebo 

skončila, anebo nositel 

oprávnění ke sloučení rodiny 

požádal o zrušení platnosti 

povolení k trvalému pobytu 

nebo mu byla platnost 

tohoto povolení zrušena, 

nebo… 

za podmínky, že důsledky 

tohoto rozhodnutí budou 

přiměřené důvodu pro zrušení 

platnosti. Při posuzování 

přiměřenosti ministerstvo 

přihlíží zejména k dopadům 

tohoto rozhodnutí 

do soukromého a rodinného 

života cizince. 

 

(3) Ministerstvo platnost 

povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem společného 

32033L0086 Čl. 15 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 16 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. V případě ovdovění, rozvodu, 

rozluky nebo úmrtí nejbližších 

příbuzných v přímé vzestupné nebo 

sestupné linii může být samostatné 

povolení k pobytu vydáno na 

základě žádosti, pokud se 

vyžaduje, osobám, které na území 

vstoupily z důvodu sloučení 

rodiny. Členské státy stanoví 

předpisy zajišťující udělení 

samostatného povolení k pobytu v 

případě obzvláště obtížných 

okolností. 

3. Členské státy mohou odejmout 

povolení k pobytu rodinnému 

příslušníkovi nebo zamítnout 

prodloužení jeho doby platnosti, 

pokud pobyt osoby usilující o 

sloučení rodiny končí a rodinný 

příslušník ještě nepožívá 

samostatného práva k pobytu podle 

článku 15. 
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soužití rodiny z důvodů 

uvedených v odstavci 2 písm. 

h), j) a k) nezruší, jestliže je to 

opodstatněno obzvláště 

obtížnými okolnostmi, 

zejména pokud se cizinec stal 

obětí domácího násilí. 

§ 46f odst. 1 

písm. j) 

(1) Ministerstvo zruší 

platnost modré karty, jestliže 

… 

j) její držitel byl pravomocně 

odsouzen za spáchání 

úmyslného trestného činu. 

 

32009L0050 

 

Čl. 9 odst. 3 

písm. a) 

3. Členské státy mohou odejmout 

modrou kartu EU, která byla 

vydána podle této směrnice, nebo 

odmítnout prodloužit její platnost v 

těchto případech: 

  

a) z důvodu veřejného pořádku, 

veřejné bezpečnosti nebo veřejného 

zdraví; 

§ 46f odst. 2 

písm. d) 

(2) Ministerstvo dále zruší 

platnost modré karty, jestliže 

…… 

d) její držitel by mohl při 

dalším pobytu na území 

ohrozit veřejné zdraví tím, 

že trpí nemocí uvedenou v 

požadavcích opatření před 

zavlečením infekčního 

onemocnění, 

 

za podmínky, že důsledky 

tohoto rozhodnutí budou 

přiměřené důvodu pro zrušení 

platnosti modré karty. Při 

posuzování přiměřenosti 

ministerstvo přihlíží zejména k 

dopadům tohoto rozhodnutí do 

soukromého a rodinného života 

držitele modré karty. 

 

32009L0050 Čl. 9 odst. 3 

písm. a) 

3. Členské státy mohou odejmout 

modrou kartu EU, která byla 

vydána podle této směrnice, nebo 

odmítnout prodloužit její platnost v 

těchto případech:  

a) z důvodu veřejného pořádku, 

veřejné bezpečnosti nebo 

veřejného zdraví; 

§ 46g § 46g 

Zrušení platnosti karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance nebo karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského 

státu Evropské unie 

(1) Ministerstvo zruší 

platnost karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance nebo karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského 

státu Evropské unie, jestliže 

a) její držitel o zrušení 

platnosti požádá,  

b) náležitosti předložené 

32014L0066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8 odst. 1, 

2 a 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Členské státy odejmou povolení 

pro osobu převedenou v rámci 

společnosti, pokud:  

a) povolení bylo získáno 

podvodným způsobem nebo bylo 

paděláno či pozměněno;  

b) osoba převedená v rámci 

společnosti v dotyčném členském 

státě pobývá za jiným účelem, než 

pro který jí byl povolen pobyt;  

c) hlavním účelem založení 

hostitelského subjektu bylo 

usnadnění vstupu osob 

převedených v rámci společnosti.  

2. Je-li to vhodné, členské státy 

odejmou povolení pro osobu 

převedenou v rámci společnosti, 

pokud byly vůči zaměstnavateli 
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k žádosti o její vydání nebo 

prodloužení její platnosti 

jsou padělané anebo 

pozměněné nebo údaje 

podstatné pro posouzení 

žádosti v nich uvedené 

neodpovídají skutečnosti, 

c) její držitel neplní účel, pro 

který byla karta vydána, 

nebo 

d) obchodní korporace nebo 

odštěpný závod, do nichž je 

cizinec převeden, byly 

založeny pouze za účelem 

vnitropodnikového 

převedení. 

(2) Ministerstvo dále zruší 

platnost karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance nebo karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského 

státu Evropské unie, jestliže  

a) není splněna některá z 

podmínek pro její vydání, 

b) její držitel nemá na území 

zajištěno ubytování, 

c) její držitel byl pravomocně 

odsouzen za spáchání 

úmyslného trestného činu, 

d) jiný stát Evropské unie 

nebo smluvní stát 

uplatňující společný postup 

ve věci vyhošťování rozhodl 

o vyhoštění jejího držitele ze 

svého území9a) z důvodu jeho 

odsouzení k trestu odnětí 

svobody v délce nejméně 1 

rok anebo pro důvodné 

podezření, že spáchal 

závažnou trestnou činnost 

nebo takovou činnost 

připravuje na území 

některého státu Evropské 

unie nebo smluvního státu 

uplatňujícího společný 

postup ve věci vyhošťování, 

e) je důvodné nebezpečí, že by 

její držitel mohl při dalším 

pobytu na území závažným 

způsobem narušit veřejný 

pořádek nebo ohrozit 

bezpečnost státu, 

f) její držitel by mohl při 

dalším pobytu na území 

ohrozit veřejné zdraví tím, 

že trpí nemocí uvedenou v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32001L0040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 15 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 odst. 1 

písm. a)  

 

 

 

 

nebo hostitelskému subjektu 

uplatněny sankce podle 

vnitrostátního práva za nehlášenou 

práci nebo neoprávněné 

zaměstnávání. 

5. Členské státy mohou odejmout 

povolení pro osobu převedenou v 

rámci společnosti nebo odmítnout 

prodloužení jeho platnosti, pokud: 

a) není splněn článek 5 nebo již 

nadále nemůže být plněn;  

b) zaměstnavatel nebo hostitelský 

subjekt nesplnil své zákonné 

povinnosti týkající se sociálního 

zabezpečení, daní, pracovních 

práv nebo pracovních podmínek; 

c) podnik zaměstnavatele nebo 

hostitelského subjektu je či byl v 

likvidaci v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy 

upravujícími úpadková řízení nebo 

pokud nevyvíjí žádnou 

hospodářskou činnost; d) osoba 

převedená v rámci společnosti 

nesplňuje pravidla pro mobilitu 

stanovená v článcích 21 a 22. 

 

3. Důvody pro rozhodnutí, kterým 

se žádost prohlašuje za 

nepřípustnou nebo zamítá, nebo 

kterým se zamítá žádost o 

prodloužení tohoto povolení, se 

písemně sdělí žadateli. Důvody 

pro rozhodnutí, kterým se odnímá 

povolení pro osobu převedenou v 

rámci společnosti, jsou písemně 

sděleny jak osobě převedené v 

rámci společnosti, tak 

hostitelskému subjektu. 

 

1. Vyhoštění podle článku 1 

zahrnuje tyto případy: 

a) státní příslušník třetí země je 

předmětem rozhodnutí o vyhoštění 

založeném na závažné a skutečné 

hrozbě veřejnému pořádku nebo 

ochraně a bezpečnosti státu, 

učiněného v těchto případech: 

— státního příslušník třetí země 

byl odsouzen vydávajícím 

členským státem za trestný čin, za 

který lze udělit trest odnětí 

svobody v délce nejméně jednoho 

roku, 

— existence důvodného podezření, 

že státní příslušník třetí země 

spáchal závažné trestné činy, nebo 
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požadavcích opatření před 

zavlečením infekčního 

onemocnění, 

g) obchodní korporace, v níž 

nebo do níž je její držitel 

převeden, přestane být 

osobou bezdlužnou, 

h) obchodní korporaci, v níž 

nebo do níž je její držitel 

převeden, byla po vydání 

karty pravomocně uložena 

pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce, nebo 

i) na majetek obchodní 

korporace, v níž nebo do níž 

je její držitel převeden, 

byl prohlášen konkurs, 

za podmínky, že důsledky 

tohoto rozhodnutí budou 

přiměřené důvodu pro zrušení 

její platnosti. Při posuzování 

přiměřenosti ministerstvo 

přihlíží zejména k dopadům 

tohoto rozhodnutí do 

soukromého a rodinného 

života cizince.  

(3) Ministerstvo v 

rozhodnutí, kterým zruší 

platnost karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance nebo karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského 

státu Evropské unie, stanoví 

lhůtu k vycestování z území a 

cizinci udělí výjezdní příkaz; 

cizinec je povinen ve 

stanovené lhůtě z území 

vycestovat. 

(4) Ministerstvo vyrozumí 

o vydání rozhodnutí o zrušení 

platnosti karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance nebo karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského 

státu Evropské unie a o 

důvodech tohoto rozhodnutí 

obchodní korporaci, v níž 

nebo do níž je cizinec 

převeden. 

 

existence konkrétních důkazů, že 

zamýšlí spáchat tyto činy na území 

některého členského státu. 

Aniž je dotčen čl. 25 odst. 2 

Schengenské úmluvy, pokud má 

daná osoba povolení k pobytu 

vydané provádějícím členským 

státem nebo jiným členským 

státem, konzultuje provádějící 

členský stát vydávající členský stát 

a státem, který vydal toto povolení. 

Existence rozhodnutí o vyhoštění 

přijatého podle tohoto písmene 

umožňuje zrušit povolení k pobytu, 

pokud to dovolují vnitrostátní 

předpisy státu, který povolení 

vydal; 

 

 

     

§ 47 odst. 9 (9) Modrá karta 

vydaná jiným členským 

státem Evropské unie se na 

32014L0066 Čl. 15 odst. 6 

 

6. Pokud platnost povolení pro 

osobu převedenou v rámci 

společnosti uplyne během řízení o 
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území považuje za platnou do 

doby nabytí právní moci 

rozhodnutí o vydání modré 

karty, pokud v době platnosti 

modré karty vydané jiným 

členským státem Evropské 

unie cizinec požádal o vydání 

modré karty a o jejím vydání 

nebylo rozhodnuto v době 

platnosti modré karty vydané 

jiným členským státem 

Evropské unie. Povolení k 

pobytu vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

vydané jiným členským 

státem Evropské unie se na 

území považuje za platné do 

doby nabytí právní moci 

rozhodnutí o vydání karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského 

státu Evropské unie, pokud v 

době platnosti povolení k 

pobytu vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

vydaného jiným členským 

státem Evropské unie cizinec 

požádal o vydání karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského 

státu Evropské unie a o jejím 

vydání nebylo rozhodnuto v 

době platnosti povolení k 

pobytu vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

vydaného jiným členským 

státem Evropské unie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 22 odst. 7 

prodloužení, umožní členské státy 

osobě převedené v rámci 

společnosti nadále pobývat na 

jejich území do doby, než 

příslušné orgány o žádosti 

rozhodnou. Vyžaduje-li to 

vnitrostátní právo, mohou v 

takovém případě vydat vnitrostátní 

povolení k dočasnému pobytu 

nebo rovnocenné povolení.  

 

7. Pokud členský stát přijímá 

rozhodnutí o žádosti o 

dlouhodobou mobilitu, použijí se v 

přiměřeném rozsahu článek 8, čl. 

15 odst. 2 až 6 a článek 16. 

§ 56 odst. 3 (3) Vízum k pobytu nad 90 

dnů za účelem sezónního 

zaměstnání ministerstvo 

cizinci neudělí, jestliže nastal 

některý důvodů uvedených v 

odstavci 1 písm. a) až c), e), g) 

až i) a l) nebo důvod uvedený 

v odstavci 2 písm. a), a dále 

jestliže cizinec k žádosti 

o udělení víza k pobytu nad 90 

dnů za účelem sezónního 

zaměstnání uvedl pouze číslo 

jednací žádosti o vydání 

povolení k zaměstnání a Úřad 

práce České republiky toto 

povolení nevydal. 

 

32014L0036 Čl. 8 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8 odst. 5 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 1  

1. Členské státy zamítnou žádost o 

povolení za účelem sezónní práce, 

pokud:  

 a) nejsou splněny články 5 nebo 6 

nebo  

 b) dokumenty předložené pro 

účely článků 5 a 6 byly získány 

podvodným způsobem či padělány 

nebo pozměněny.  

 

5. Aniž je dotčen odstavec 1, 

zohlední každé rozhodnutí o 

zamítnutí žádosti konkrétní 

okolnosti daného případu, včetně 

zájmů sezónního pracovníka, za 

dodržení zásady proporcionality. 

 

1. K žádostem o přijetí do 

členského státu za podmínek 
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Čl. 6 odst. 4 

 

 

 

Čl. 6 odst. 5 

stanovených touto směrnicí k 

pobytu přesahujícímu 90 dní se 

přiloží:  

a) platná pracovní smlouva nebo, 

pokud tak stanoví vnitrostátní 

právní nebo správní předpisy či 

praxe, závazná pracovní nabídka 

pracovat jako sezónní pracovník v 

dotčeném členském státě u 

zaměstnavatele usazeného v 

uvedeném členském státě, v níž je 

uvedeno:  

i) místo výkonu a druh práce,  

ii) délka zaměstnání,  

iii) odměna  

iv) délka pracovní doby za týden 

nebo za měsíc,  

v) rozsah placené dovolené,  

vi) případně další související 

pracovní podmínky a  

vii) pokud možno datum zahájení 

zaměstnání;  

b) doklad o tom, že sezónní 

pracovník má zdravotní pojištění 

na všechna rizika, proti nimž jsou 

běžně pojištěni státní příslušníci 

dotčeného členského státu, nebo o 

něj požádal, je-li tak stanoveno 

vnitrostátními právními předpisy, 

na období, během nichž nebudou v 

souvislosti s prací vykonávanou v 

uvedeném členském státě nebo v 

jejím důsledku taková pojistná 

krytí ani odpovídající nároky na 

dávky přiznány;  

 c) doklad o tom, že daný sezónní 

pracovník bude mít náležité 

ubytování nebo že mu bude 

náležité ubytování poskytnuto, a to 

v souladu s článkem 20.  

 

4. Státní příslušníci třetích zemí, 

kteří jsou považováni za hrozbu 

pro veřejný pořádek, veřejnou 

bezpečnost nebo veřejné zdraví, 

nesmí být přijímáni. 

5.   Při posuzování žádosti o 

povolení podle čl. 12 odst. 2 

členské státy prověří, že státní 

příslušník třetí země nepředstavuje 

riziko nedovoleného 

přistěhovalectví a že zamýšlí 

opustit území členských států 

nejpozději v den skončení 

platnosti povolení. 

§ 58 odst. 4 (4) V případě víza k 

pobytu nad 90 dnů za účelem 

sezónního zaměstnání se 

vyznačí v oddílu „poznámky“ 

32014L0036 Čl. 12 odst. 5 5. V případě dlouhodobých víz 

členské státy na vízovém štítku v 

poli "poznámky" uvedou, že 
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ve vízovém štítku záznam 

„SEASONAL WORK“. 

vízum je vydáváno za účelem 

sezónní práce v souladu s 12. 

bodem přílohy nařízení Rady (ES) 

č. 1683/95. 

§ 68 odst. 1 (1) Povolení k 

trvalému pobytu se na žádost 

vydá cizinci po 5 letech 

nepřetržitého pobytu na území, 

který ke dni podání žádosti 

pobývá na území nepřetržitě 

po dobu nejméně 5 let.  

 

32003L0109 Čl. 4 odst. 1 Délka pobytu 

1. Členské státy přiznávají právní 

postavení dlouhodobě 

pobývajícího rezidenta státním 

příslušníkům třetích zemí, kteří 

bezprostředně před podáním 

příslušné žádosti pobývali 

oprávněně a nepřetržitě na jejich 

území po dobu pěti let. 

§ 68 odst. 3 

písm. b), d) 

až f) 

(3) Do doby pobytu podle 

odstavce 1 se nezapočítává doba 

…… 

b) pobytu cizince na území za 

účelem zaměstnání závislého 

na střídání ročního období 

nebo vypomáhal, pokud 

účelem pobytu na území 

byla výpomoc s domácími 

pracemi za stravu, ubytování a 

kapesné určené k 

uspokojování jeho základních 

sociálních, kulturních nebo 

vzdělávacích potřeb (au pair), 

…… 

d) pobytu na území na vízum 

k pobytu nad 90 dnů za 

účelem sezónního 

zaměstnání, 

e) pobytu na území na vízum 

k pobytu nad 90 dnů za 

účelem strpění pobytu na 

území; to neplatí, pokud 

cizinec následně na území 

pobýval na povolení k 

dlouhodobému pobytu za 

účelem strpění pobytu 

vydané podle § 43, a 

f) pobytu na základě 

oprávnění k pobytu podle 

§ 47 odst. 4, 6, 8 až 10 

anebo podle  

§ 60 odst. 4; to neplatí, 

pokud na základě žádosti 

zakládající oprávnění k 

pobytu podle § 47 odst. 4 

nebo 6 nebo podle § 60 

odst. 4 bylo povolení k 

dlouhodobému pobytu 

vydáno nebo byla 

prodloužena jeho platnost 

nebo byla prodloužena 

platnost dlouhodobého 

víza a doba pobytu na 

 

32003L0109 

 

Čl. 3 odst. 2 

písm. e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4 odst. 2 

 

2. Tato směrnice se nevztahuje na 

státní příslušníky třetích zemí, 

………. 

e) kteří pobývají v členském státě 

výhradně po přechodnou dobu, 

např. jako au pair nebo sezónní 

pracovník nebo jako pracovníci 

vyslaní poskytovatelem služeb za 

účelem přeshraničního 

poskytování služeb nebo jako 

přeshraniční poskytovatelé služeb 

nebo tehdy, byla-li jejich povolení 

k pobytu formálně omezena; 

 

 

2. Do výpočtu doby uvedené v 

odstavci 1 se nezapočítávají doby 

pobytu z důvodů uvedených v čl. 3 

odst. 2 písm. e) a f). 
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území na toto vízum. 

§ 69 odst. 5 (5) Žádost o povolení k 

trvalému pobytu podle § 68 

odst. 1 podává cizinec 

ministerstvu, pokud na území 

pobývá nepřetržitě 5 let a 

v době podání žádosti pobývá 

na území 

a) na povolení k 

dlouhodobému pobytu, 

b) na základě dokladu 

vydaného k pobytu na území 

podle zvláštního právního  

předpisu2), 3a), nebo 

c) během lhůty k vycestování 

stanovené z důvodu 

ukončení přechodného 

pobytu rodinného 

příslušníka občana 

Evropské unie uvedené 

 v § 87f odst. 5. 

 

32003L0109 Čl 3 odst. 1 

 

 

 

Čl 3 odst. 2 

písm. a) a e) 

1. Tato směrnice se vztahuje na státní 

příslušníky třetích zemí oprávněně 

pobývající na území členského státu. 

 

2. Tato směrnice se nevztahuje na 

státní příslušníky třetích zemí, 

a) kteří pobývají na území členského 

státu za účelem studia nebo odborného 

vzdělávání; 

 

e) kteří pobývají v členském státě 

výhradně po přechodnou dobu, např. 

jako au pair nebo sezónní pracovník 

nebo jako pracovníci vyslaní 

poskytovatelem služeb za účelem 

přeshraničního poskytování služeb 

nebo jako přeshraniční poskytovatelé 

služeb nebo tehdy, byla-li jejich 

povolení k pobytu formálně omezena; 

§ 75 odst. 2 

písm. f) až h) 

(2) Ministerstvo žádost o 

vydání povolení k trvalému 

pobytu dále zamítne, jestliže 

f) je důvodné nebezpečí, že by 

cizinec mohl ohrozit 

bezpečnost státu nebo 

závažným způsobem narušit 

veřejný pořádek, nebo 

g) cizinec závažným způsobem 

narušil veřejný pořádek nebo 

ohrozil bezpečnost jiného 

členského státu Evropské 

unie, 

f) cizinec v době platnosti 

posledního povolení k 

dlouhodobému pobytu 

bezprostředně 

předcházejícího podání 

žádosti o vydání povolení k 

trvalému pobytu podle § 68 

neplnil na území účel, pro 

který mu povolení k 

dlouhodobému pobytu bylo 

vydáno; to neplatí, pokud 

cizinec prokáže, že se 

jednalo o neplnění účelu ze 

závažných důvodů 

po přechodnou dobu,  

g) cizinec ohrozil bezpečnost 

státu nebo závažným 

způsobem narušil veřejný 

pořádek nebo je důvodné 

nebezpečí, že by cizinec 

mohl ohrozit bezpečnost 

státu nebo závažným 

způsobem narušit veřejný 

32003L0109 Čl. 6 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4 odst. 3  

1. Členské státy mohou zamítnout 

přiznání právního postavení 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta 

z důvodu veřejného pořádku nebo 

veřejné bezpečnosti. 

Při přijímání takového rozhodnutí 

členský stát posoudí závažnost 

nebo druh protiprávního jednání 

proti veřejnému pořádku nebo 

veřejné bezpečnosti nebo 

nebezpečí, které od také osoby 

hrozí, s přiměřeným ohledem na 

délku pobytu a vazby na zemi 

pobytu. 

 

3. Období nepřítomnosti na území 

dotyčného členského státu 

nepřerušují běh doby uvedené v 

odstavci 1 a budou zahrnuta do 

jejího výpočtu, nedosahuje-li délka 

uvedených období nepřítomnosti 

šesti po sobě jdoucích měsíců a 

nepřekračuje-li úhrnem délku 

deseti měsíců v rámci doby 

uvedené v odstavci 1. 
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pořádek, nebo 

h) cizinec ohrozil bezpečnost 

jiného členského státu 

Evropské unie nebo 

závažným způsobem narušil 

jeho veřejný pořádek, 

za podmínky, že toto rozhodnutí 

bude přiměřené z hlediska jeho 

zásahu do soukromého nebo 

rodinného života cizince. 

§ 83 odst. 1 

písm. a)  

(1) Ministerstvo v rozhodnutí o 

povolení k trvalému pobytu 

přizná cizinci právní postavení 

dlouhodobě pobývajícího 

rezidenta v Evropském 

společenství na území7c) (dále 

jen "rezident na území"), jestliže 

cizinec  

a) splnil ke dni podání žádosti 

podmínku 5 let nepřetržitého 

pobytu na území (§ 68),  

b) nenarušil závažným 

způsobem veřejný pořádek nebo 

neohrozil bezpečnost státu nebo 

jiného členského státu Evropské 

unie a  

c) prokázal zajištění prostředků 

k trvalému pobytu na území 

podle § 71.  

32003L0109 Čl. 4 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 odst. 3 

Délka pobytu 

1. Členské státy přiznávají právní 

postavení dlouhodobě pobývajícího 

rezidenta státním příslušníkům 

třetích zemí, kteří bezprostředně 

před podáním příslušné žádosti 

pobývali oprávněně a nepřetržitě 

na jejich území po dobu pěti let. 

  

3. Jsou-li podmínky stanovené 

články 4 a 5 splněny a příslušná 

osoba nepředstavuje ohrožení ve 

smyslu článku 6, přizná dotčený 

členský stát státnímu příslušníkovi 

třetí země právní postavení 

dlouhodobě pobývajícího 

rezidenta.   

§ 87b § 87b 

Přechodný pobyt rodinného 

příslušníka občana Evropské 

unie 

(1) Rodinný příslušník 

občana Evropské unie, který 

sám není občanem Evropské 

unie a doprovází občana 

Evropské unie na území nebo 

následuje občana Evropské 

unie, který na území pobývá, 

je povinen požádat 

ministerstvo o vydání povolení 

k přechodnému pobytu, 

pokud hodlá na území 

pobývat přechodně po dobu 

delší než 3 měsíce13).  

(2) O vydání povolení k 

přechodnému pobytu je 

rodinný příslušník občana 

Evropské unie uvedený 

v odstavci 1 povinen požádat 

ministerstvo ve lhůtě do 3 

měsíců ode dne vstupu na 

území. Cizinec, který se stane 

rodinným příslušníkem 

občana Evropské unie v 

průběhu pobytu na území, je 

 

 

32004L0038 
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povinen požádat o vydání 

povolení k přechodnému 

pobytu ve lhůtě do 3 měsíců 

ode dne, kdy se stal rodinným 

příslušníkem občana 

Evropské unie, a cizinec 

s jiným oprávněním k pobytu, 

do 3 měsíců ode dne uplynutí 

platnosti tohoto oprávnění. 

(3) K žádosti o vydání 

povolení k přechodnému 

pobytu je žadatel povinen 

předložit  

a) náležitosti podle § 87a odst. 

2, s výjimkou náležitosti podle 

§ 87a odst. 2 písm. b),  

b) doklad potvrzující, že je 

rodinným příslušníkem 

občana Evropské unie, a  

c) doklad o pobytu občana 

Evropské unie na území; to 

neplatí, pokud bylo občanu 

Evropské unie vydáno 

potvrzení o přechodném 

pobytu na území nebo 

povolení  k trvalému pobytu 

nebo jde-li o rodinného 

příslušníka občana České 

republiky, který je přihlášen 

k trvalému pobytu na území. 

(4) Ministerstvo vydá 

rodinnému příslušníkovi 

občana Evropské unie 

povolení  k přechodnému 

pobytu formou pobytové 

karty rodinného příslušníka 

občana Evropské unie a 

rodinnému příslušníkovi 

občana státu uvedeného v § 1 

odst. 3 formou průkazu 

o povolení k pobytu pro 

cizince. 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 1 a 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 10  

 

 

 

 

 

2. Právo pobytu stanovené v 

odstavci 1 se vztahuje rovněž na 

rodinné příslušníky doprovázející 

nebo následující v hostitelském 

členském státě občana Unie, kteří 

nejsou státními příslušníky 

žádného členského státu, za 

předpokladu, že tento občan Unie 

splňuje podmínky stanovené v 

odst. 1 písm. a), b) nebo c). 

 

1. Rodinným příslušníkům občana 

Unie, kteří nejsou státními 

příslušníky žádného členského 

státu a jejichž plánovaná doba 

pobytu přesahuje tři měsíce, vydají 

členské státy pobytovou kartu 

2. Lhůta pro podání žádosti o 

pobytovou kartu nesmí být kratší 

než tři měsíce ode dne příjezdu. 

 

1. Právo pobytu rodinných 

příslušníků občana Unie, kteří 

nejsou státními příslušníky 

žádného členského státu, je 

nejpozději šest měsíců ode dne 

podání žádosti potvrzeno vydáním 

dokladu, který se nazývá 

"Pobytová karta rodinného 

příslušníka občana Unie". 

Osvědčení o podání žádosti o 

pobytovou kartu se vydává 

okamžitě. 

2. K vydání pobytové karty 

vyžadují členské státy předložení 

těchto dokladů: 

a) platného cestovního pasu; 

b) dokladu potvrzujícího rodinný 

vztah nebo registrované 

partnerství; 

c) osvědčení o registraci, nebo 

neexistuje-li systém registrace, 

jakýkoliv jiný doklad o pobytu 

občana Unie, kterého 

doprovázejí nebo následují, v 

hostitelském členském státě; 

d) v případech spadajících pod čl. 2 

odst. 2 písm. c) a d) doklady o 

splnění podmínek uvedených 

ustanovení; 

e) v případech spadajících pod čl. 3 
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odst. 2 písm. a) doklad vydaný 

příslušným orgánem v zemi 

původu nebo v zemi, z níž 

přijíždějí, který potvrzuje, že 

jsou dotyčným občanem Unie 

vyživovanými osobami nebo 

členy jeho domácnosti, nebo 

doklad o vážných zdravotních 

důvodech naléhavě vyžadujících 

osobní péči tohoto občana Unie 

o ně; 

f) v případech spadajících pod čl. 3 

odst. 2 písm. b) doklad o trvalém 

vztahu s dotyčným občanem 

Unie. 

§ 87e odst. 1 (1) Ministerstvo žádost o 

vydání povolení 

k přechodnému pobytu 

zamítne, jestliže 

a) žadatel není rodinným 

příslušníkem občana 

Evropské unie uvedeným v § 

15a, nedoprovází nebo 

nenásleduje občana 

Evropské unie na území 

nebo nepředloží náležitosti 

uvedené v § 87b odst. 3, 

b) žadatel ohrožuje veřejné 

zdraví tím, že trpí nemocí 

uvedenou v požadavcích 

opatření před zavlečením 

infekčního onemocnění, 

pokud k takovému 

onemocnění došlo 

do 3 měsíců po vstupu na 

území, 

c) se žadatel stal 

neodůvodnitelnou zátěží 

systému dávek pro osoby se 

zdravotním postižením nebo 

systému pomoci v hmotné 

nouzi České republiky, 

d) žadatel odmítne vypovídat 

nebo se bez vážného důvodu 

nedostaví k výslechu,  

e) se žadatel dopustil 

obcházení tohoto zákona s 

cílem získat povolení k 

přechodnému pobytu na 

území, zejména pokud 

účelově uzavřel manželství 

nebo jeho účelově 

prohlášeným souhlasem bylo 

určeno otcovství, 

f) se žadatel dopustil 

podvodného jednání s cílem 

získat povolení 

k přechodnému pobytu na 
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území, 

g) je důvodné nebezpečí, že by 

žadatel mohl ohrozit 

bezpečnost státu nebo 

závažným způsobem narušit 

veřejný pořádek, 

h) je žadatel evidován v 

evidenci nežádoucích osob a 

trvá důvodné nebezpečí, že 

by mohl při svém pobytu na 

území ohrozit bezpečnost 

státu nebo závažným 

způsobem narušit veřejný 

pořádek, nebo 

i) je žadatel zařazen do 

informačního systému 

smluvních států a příslušný 

orgán, který žadatele do 

tohoto systému zařadil, 

poskytne dodatečné 

informace, po jejichž 

vyhodnocení lze mít za to, že 

trvá důvodné nebezpečí, že 

by mohl při svém pobytu 

na území jiného smluvního 

státu ohrozit jeho 

bezpečnost nebo závažným 

způsobem narušit veřejný 

pořádek. 

 

32004L0038 Čl. 7 odst. 1 

písm. b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 27 odst. 1 

až 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Všichni občané Unie mají právo 

pobytu na území jiného členského 

státu po dobu delší než tři měsíce, 

pokud: 

 …………….. 

b) mají pro sebe a své rodinné 

příslušníky dostatečné prostředky, 

aby se po dobu svého pobytu 

nestali zátěží pro systém sociální 

pomoci hostitelského členského 

státu, a jsou účastníky zdravotního 

pojištění, kterým jsou v 

hostitelském členském státě kryta 

všechna rizika; nebo 

…………….. 

 

2. Právo pobytu stanovené v 

odstavci 1 se vztahuje rovněž na 

rodinné příslušníky doprovázející 

nebo následující v hostitelském 

členském státě občana Unie, kteří 

nejsou státními příslušníky 

žádného členského státu, za 

předpokladu, že tento občan Unie 

splňuje podmínky stanovené v 

odst. 1 písm. a), b) nebo c). 

 

1. S výhradou této kapitoly smějí 

členské státy omezit svobodu 

pohybu a pobytu občanů Unie a 

jejich rodinných příslušníků bez 

ohledu na státní příslušnost z 

důvodů veřejného pořádku, veřejné 

bezpečnosti nebo veřejného zdraví. 

Tyto důvody nesmějí být 

uplatňovány k hospodářským 

účelům. 

2. Opatření přijatá z důvodů 

veřejného pořádku nebo veřejné 

bezpečnosti musí být v souladu se 

zásadou přiměřenosti a musí být 

založena výlučně na osobním 

chování dotyčné osoby. Předchozí 

odsouzení pro trestný čin samo o 

sobě přijetí takových opatření 

neodůvodňuje. 

Osobní chování dotyčného 

jednotlivce musí představovat 

skutečné, aktuální a dostatečně 

závažné ohrožení některého ze 

základních zájmů společnosti. 

Odůvodnění, která přímo nesouvisí 

s dotyčnou osobou nebo souvisejí s 

generální prevencí, nejsou 

přípustná. 

3. Ke zjištění, zda dotyčná osoba 

představuje ohrožení veřejného 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAEX97AK3



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 35 

pořádku nebo veřejné bezpečnosti, 

může hostitelský členský stát, 

považuje-li to za nezbytné, při 

vydávání osvědčení o registraci, 

nebo nemá-li systém registrace, do 

tří měsíců od příjezdu dotyčné 

osoby na jeho území nebo od 

ohlášení její přítomnosti na jeho 

území ve smyslu čl. 5 odst. 5 nebo 

při vystavování pobytové karty 

požádat členský stát původu nebo v 

případě potřeby jiné členské státy o 

poskytnutí informací o případných 

minulých policejních záznamech o 

dotyčné osobě. Tato šetření 

nesmějí být prováděna 

systematicky. Konzultovaný 

členský stát odpoví do dvou 

měsíců. 

 

1. Jedinými nemocemi, které 

odůvodňují opatření omezující 

svobodu pohybu, jsou výhradně 

nemoci s epidemickým 

potenciálem definované 

odpovídajícími akty Světové 

zdravotnické organizace a jiné 

nakažlivé nemoci a nakažlivé 

parazitické nemoci, pokud se na ně 

vztahují ochranná opatření 

používaná na státní příslušníky 

hostitelského členského státu. 

2. Důvodem k vyhoštění z území 

nesmějí být nemoci, které se 

vyskytnou po uplynutí lhůty tří 

měsíců po příjezdu. 

3. Existují-li závažné důvody, 

mohou členské státy do tří měsíců 

po příjezdu vyžadovat od osob s 

právem pobytu, aby se podrobily 

bezplatné lékařské prohlídce, kde 

by bylo zjištěno, zda netrpí žádnou 

z nemocí uvedených v odstavci 1. 

Vyžadování těchto prohlídek nesmí 

být běžnou praxí. 

 

Členské státy mohou přijmout 

potřebná opatření k odepření, 

pozastavení nebo odnětí 

jakéhokoliv práva přiznaného touto 

směrnicí v případě zneužití práv 

nebo podvodu, například 

účelových sňatků. Veškerá taková 

opatření musí být přiměřená a 

spojená s procesními zárukami 

stanovenými v článcích 30 a 31. 

§ 87f odst. 2 (2) Přechodný pobyt na území 

se však rodinnému příslušníkovi 

32004L0038 Čl. 11 odst. 2 2. Platnost pobytové karty není 

dotčena dočasnou nepřítomností po 
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písm. f) občana Evropské unie z důvodů 

uvedených v odstavci 1 větě 

druhé neukončí, pokud… 

f) se jedná o nepřítomnost 

rodinného příslušníka 

občana Evropské unie na 

území, která nepřesáhne 

celkem 6 měsíců ročně, nebo 

přesáhne-li tuto dobu 

1. z důvodu plnění povinné 

vojenské služby, nebo 

2. pokud jedna 

nepřítomnost nebude 

delší než 12 po sobě 

jdoucích měsíců, a to 

ze závažných důvodů, 

zejména jde-li o 

těhotenství a narození 

dítěte, závažné 

onemocnění, studium 

nebo odborné školení, 

anebo z důvodu 

pracovního vyslání 

do zahraničí. 

 

dobu nepřesahující šest měsíců v 

roce, nepřítomností delšího trvání z 

důvodu plnění povinné vojenské 

služby ani nepřítomností po dobu 

nejvýše dvanácti po sobě jdoucích 

měsíců z důležitých důvodů, 

například z důvodu těhotenství 

nebo narození dítěte, vážné 

nemoci, studia či odborné přípravy 

nebo vyslání do jiného členského 

státu nebo třetí země 

zaměstnavatelem. 

§ 87g odst. 8 (8) Na občana Evropské unie 

mladšího 18 let, který byl 

svěřen do náhradní výchovy 

rozhodnutím příslušného 

orgánu, se ustanovení § 87 odst. 

1 až 3, odst. 6, odst. 7 písm. a) 

bod 1 až 3 a odst. 7 písm. b) a 

c) použije obdobně. Pobyt 

na území občana Evropské 

unie podle věty první se 

považuje za pobyt trvalý 

podle tohoto ustanovení; 

požádá-li o vydání průkazu o 

povolení k trvalému pobytu, 

je povinen k žádosti předložit 

cestovní doklad a fotografie. 

Zánikem oprávnění 

k trvalému pobytu současně 

zaniká platnost potvrzení o 

oprávnění k trvalému pobytu 

na území a platnost průkazu o 

povolení k trvalému pobytu, 

pokud mu by vydán. 

32004L0038 Čl. 19 1. Na požádání vydá členský stát po 

ověření délky jejich pobytu občanům 

Unie způsobilým k trvalému pobytu 

doklad osvědčující jejich trvalý pobyt. 

 

2. Doklad osvědčující trvalý pobyt se 

vydává v nejkratší možné lhůtě. 

§ 87j odst. 1 (1) Namísto písemného 

vyhotovení rozhodnutí se vydá 

občanu Evropské unie nebo jeho 

rodinnému příslušníkovi, který 

je občanem Evropské unie, 

pouze průkaz o povolení 

k trvalému pobytu občana 

Evropské unie (§ 87r), a jeho 

rodinnému příslušníkovi, který 

není občanem Evropské unie, 

32004L0038 Čl. 19 

 

 

 

 

 

 

1. Na požádání vydá členský stát 

po ověření délky jejich pobytu 

občanům Unie způsobilým k 

trvalému pobytu doklad 

osvědčující jejich trvalý pobyt. 

 

2. Doklad osvědčující trvalý pobyt se 

vydává v nejkratší možné lhůtě. 
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pouze průkaz o povolení 

k trvalému pobytu (§ 87t)12a). 

Namísto písemného 

vyhotovení rozhodnutí se vydá 

občanu Evropské unie nebo 

jeho rodinnému příslušníkovi 

průkaz o povolení k trvalému 

pobytu12a). Spolu s průkazem 

podle věty první se občanu 

Evropské unie nebo jeho 

rodinnému příslušníkovi vydá i 

potvrzení o povoleném pobytu 

na území. 

 

 

 

 

Čl. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rodinným příslušníkům, kteří nejsou 

státními příslušníky žádného členského 

státu a mají právo trvalého pobytu, 

vydávají členské státy do šesti měsíců 

od podání žádosti kartu trvalého 

pobytu. Platnost karty trvalého pobytu 

se vždy po deseti letech automaticky 

prodlužuje. 

2. Žádost o kartu trvalého pobytu se 

podává před skončením platnosti 

pobytové karty. Při nesplnění 

povinnosti požádat o kartu trvalého 

pobytu může dotyčná osoba podléhat 

přiměřeným a nediskriminačním 

sankcím. 

 

3. Platnost karty trvalého pobytu není 

dotčena přerušením pobytu kratším než 

dva po sobě jdoucí roky. 

§ 87k odst. 1 (1) Ministerstvo žádost 

o povolení k trvalému pobytu 

zamítne, jestliže 

a) je důvodné nebezpečí, že by 

žadatel mohl ohrozit 

bezpečnost státu nebo 

závažným způsobem narušit 

veřejný pořádek, 

b) se žadatel dopustil 

obcházení tohoto zákona 

s cílem získat povolení 

k trvalému pobytu, zejména 

pokud účelově uzavřel 

manželství nebo jeho účelově 

prohlášeným souhlasem bylo 

určeno otcovství, 

c) se žadatel dopustil 

podvodného jednání s cílem 

získat povolení k trvalému 

pobytu, 

d) je žadatel evidován v 

evidenci nežádoucích osob 

(§ 154) a trvá důvodné 

nebezpečí, že by mohl při 

svém pobytu na území 

ohrozit bezpečnost státu 

nebo závažným způsobem 

narušit veřejný pořádek, 

e) žadatel je zařazen do 

informačního systému 

smluvních států, jde-li o 

rodinného příslušníka 

občana Evropské unie, který 

sám není občanem Evropské 

unie, a příslušný orgán, 

který žadatele do tohoto 

32004L0038 Čl. 16 odst. 1 

a 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 27 odst. 1 

až 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Právo trvalého pobytu v 

hostitelském členském státě mají 

občané Unie, kteří tam nepřetržitě 

legálně pobývají po dobu pěti let. 

Toto právo není vázáno na splnění 

podmínek stanovených v kapitole 

III. 

2. Odstavec 1 se vztahuje rovněž 

na rodinné příslušníky, kteří nejsou 

státními příslušníky žádného 

členského státu a s občanem Unie v 

hostitelském členském státě 

nepřetržitě legálně pobývají po 

dobu pěti let. 

1. S výhradou této kapitoly smějí 

členské státy omezit svobodu 

pohybu a pobytu občanů Unie a 

jejich rodinných příslušníků bez 

ohledu na státní příslušnost z 

důvodů veřejného pořádku, veřejné 

bezpečnosti nebo veřejného zdraví. 

Tyto důvody nesmějí být 

uplatňovány k hospodářským 

účelům. 

2. Opatření přijatá z důvodů 

veřejného pořádku nebo veřejné 

bezpečnosti musí být v souladu se 

zásadou přiměřenosti a musí být 

založena výlučně na osobním 

chování dotyčné osoby. Předchozí 

odsouzení pro trestný čin samo o 

sobě přijetí takových opatření 

neodůvodňuje. 

Osobní chování dotyčného 

jednotlivce musí představovat 

skutečné, aktuální a dostatečně 

                                                 
12a) § 151 zákona č. 500/2004 Sb. 
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systému zařadil, poskytne 

dodatečné informace, 

po jejichž vyhodnocení lze 

mít za to, že trvá důvodné 

nebezpečí, že by mohl při 

svém pobytu na území 

jiného smluvního státu 

ohrozit jeho bezpečnost nebo 

závažným způsobem narušit 

veřejný pořádek, 

f) žadatel ohrožuje veřejné 

zdraví tím, že trpí nemocí 

uvedenou v požadavcích 

opatření před zavlečením 

infekčního onemocnění, 

pokud o povolení k trvalému 

pobytu žádá bez podmínky 

předchozího nepřetržitého 

pobytu na území 

a k takovému onemocnění 

došlo do 3 měsíců po vstupu 

na území, 

g) žadatel odmítne vypovídat 

nebo se bez vážného důvodu 

nedostaví k výslechu, nebo  

h) nejsou splněny podmínky 

pro vydání povolení 

k trvalému pobytu podle 

§ 87g nebo 87h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 35 

závažné ohrožení některého ze 

základních zájmů společnosti. 

Odůvodnění, která přímo nesouvisí 

s dotyčnou osobou nebo souvisejí s 

generální prevencí, nejsou 

přípustná. 

3. Ke zjištění, zda dotyčná osoba 

představuje ohrožení veřejného 

pořádku nebo veřejné bezpečnosti, 

může hostitelský členský stát, 

považuje-li to za nezbytné, při 

vydávání osvědčení o registraci, 

nebo nemá-li systém registrace, do 

tří měsíců od příjezdu dotyčné 

osoby na jeho území nebo od 

ohlášení její přítomnosti na jeho 

území ve smyslu čl. 5 odst. 5 nebo 

při vystavování pobytové karty 

požádat členský stát původu nebo v 

případě potřeby jiné členské státy o 

poskytnutí informací o případných 

minulých policejních záznamech o 

dotyčné osobě. Tato šetření 

nesmějí být prováděna 

systematicky. Konzultovaný 

členský stát odpoví do dvou 

měsíců. 

 

1. Jedinými nemocemi, které 

odůvodňují opatření omezující 

svobodu pohybu, jsou výhradně 

nemoci s epidemickým 

potenciálem definované 

odpovídajícími akty Světové 

zdravotnické organizace a jiné 

nakažlivé nemoci a nakažlivé 

parazitické nemoci, pokud se na ně 

vztahují ochranná opatření 

používaná na státní příslušníky 

hostitelského členského státu. 

2. Důvodem k vyhoštění z území 

nesmějí být nemoci, které se 

vyskytnou po uplynutí lhůty tří 

měsíců po příjezdu. 

3. Existují-li závažné důvody, 

mohou členské státy do tří měsíců 

po příjezdu vyžadovat od osob s 

právem pobytu, aby se podrobily 

bezplatné lékařské prohlídce, kde 

by bylo zjištěno, zda netrpí žádnou 

z nemocí uvedených v odstavci 1. 

Vyžadování těchto prohlídek nesmí 

být běžnou praxí. 

 

Členské státy mohou přijmout 

potřebná opatření k odepření, 

pozastavení nebo odnětí 

jakéhokoliv práva přiznaného touto 
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směrnicí v případě zneužití práv 

nebo podvodu, například 

účelových sňatků. Veškerá taková 

opatření musí být přiměřená a 

spojená s procesními zárukami 

stanovenými v článcích 30 a 31. 

§ 87r Průkaz o povolení k 

trvalému pobytu občana 

Evropské unie 

(1) Průkaz o povolení k 

trvalému pobytu občana 

Evropské unie je veřejnou 

listinou; vyhotovuje se v 

jazyce českém a zpravidla ve 

dvou cizích jazycích podle 

mezinárodních zvyklostí. 

(2) Průkaz o povolení k 

trvalému pobytu občana 

Evropské unie se vydává jako 

samostatný doklad, kterým jeho 

držitel prokazuje své jméno, 

příjmení a ostatní jména, datum 

a místo narození, státní 

příslušnost, číslo cestovního 

dokladu, adresu místa hlášeného 

pobytu na území, rodné číslo 

a další skutečnosti týkající se 

pobytu na území. 

(3) Průkaz o povolení k 

trvalému pobytu občana 

Evropské unie se vydává 

s dobou platnosti 10 let. Platnost 

průkazu lze prodloužit o 10 let, 

a to i opakovaně. 

 

32004L0038 Čl. 19 odst. 1 

 

 

 

 

 

Čl. 20 odst. 1 

 

1. Na požádání vydá členský stát 

po ověření délky jejich pobytu 

občanům Unie způsobilým k 

trvalému pobytu doklad 

osvědčující jejich trvalý pobyt. 

 

 

1. Rodinným příslušníkům, kteří nejsou 

státními příslušníky žádného členského 

státu a mají právo trvalého pobytu, 

vydávají členské státy do šesti měsíců 

od podání žádosti kartu trvalého 

pobytu. Platnost karty trvalého pobytu 

se vždy po deseti letech automaticky 

prodlužuje. 

 

§ 87s Prodloužení doby platnosti 

průkazu o povolení k trvalému 

pobytu občana Evropské unie 

(1) Občan Evropské unie nebo 

jeho rodinný příslušník je 

povinen požádat ministerstvo o 

prodloužení doby platnosti 

průkazu o povolení k trvalému 

pobytu občana Evropské unie 

nejpozději ve lhůtě do 15 dnů 

po skončení platnosti průkazu. 

 

32004L0038 Čl. 19 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Na požádání vydá členský stát 

po ověření délky jejich pobytu 

občanům Unie způsobilým k 

trvalému pobytu doklad 

osvědčující jejich trvalý pobyt. 

 

2. Doklad osvědčující trvalý pobyt se 

vydává v nejkratší možné lhůtě. 

 

1. Rodinným příslušníkům, kteří nejsou 

státními příslušníky žádného členského 

státu a mají právo trvalého pobytu, 

vydávají členské státy do šesti měsíců 

od podání žádosti kartu trvalého 

pobytu. Platnost karty trvalého pobytu 

se vždy po deseti letech automaticky 

prodlužuje. 

2. Žádost o kartu trvalého pobytu se 

podává před skončením platnosti 

pobytové karty. Při nesplnění 

povinnosti požádat o kartu trvalého 

pobytu může dotyčná osoba podléhat 
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 přiměřeným a nediskriminačním 

sankcím. 

3. Platnost karty trvalého pobytu není 

dotčena přerušením pobytu kratším než 

dva po sobě jdoucí roky. 

§ 87u § 87u 

(1) Jméno, popřípadě 

jména, a příjmení občana 

Evropské unie nebo jeho 

rodinného příslušníka se v 

potvrzení o přechodném pobytu 

na území, pobytové kartě 

rodinného příslušníka občana 

Evropské unie, průkazu o 

povolení k trvalému pobytu 

občana Evropské unie pobytu 

pro cizince nebo v průkazu o 

povolení k trvalému pobytu 

uvedou podle tvaru uvedeného 

latinkou v cestovním dokladu. 

Pokud byl občanu Evropské 

unie nebo jeho rodinnému 

příslušníkovi vydán matričním 

úřadem České republiky rodný 

nebo oddací list matriční 

doklad znějící na jméno, 

popřípadě jména, a příjmení v 

jiném tvaru, vyznačí 

ministerstvo tuto skutečnost 

formou záznamu v potvrzení o 

přechodném pobytu na území, 

pobytové kartě rodinného 

příslušníka občana Evropské 

unie, průkazu o povolení k 

trvalému pobytu občana 

Evropské unie pobytu pro 

cizince nebo v průkazu 

o povolení k trvalému pobytu 

včetně uvedení jména, 

popřípadě jmen, a příjmení 

ve tvaru uvedeném v rodném a 

oddacím listu matričním 

dokladu. 

(2) Po nabytí právní 

moci rozhodnutí soudu o 

omezení svéprávnosti občana 

Evropské unie nebo jeho 

rodinného příslušníka, vyznačí 

tuto skutečnost ministerstvo do 

potvrzení o přechodném pobytu 

na území, pobytové karty 

rodinného příslušníka občana 

Evropské unie, průkazu o 

povolení k trvalému pobytu 

občana Evropské unie k pobytu 

pro cizince nebo průkazu o 

povolení k trvalému pobytu. 

32004L0038 Čl. 19 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Na požádání vydá členský stát 

po ověření délky jejich pobytu 

občanům Unie způsobilým k 

trvalému pobytu doklad 

osvědčující jejich trvalý pobyt. 

 

2. Doklad osvědčující trvalý pobyt se 

vydává v nejkratší možné lhůtě. 

 

1. Rodinným příslušníkům, kteří nejsou 

státními příslušníky žádného členského 

státu a mají právo trvalého pobytu, 

vydávají členské státy do šesti měsíců 

od podání žádosti kartu trvalého 

pobytu. Platnost karty trvalého pobytu 

se vždy po deseti letech automaticky 

prodlužuje. 

2. Žádost o kartu trvalého pobytu se 

podává před skončením platnosti 

pobytové karty. Při nesplnění 

povinnosti požádat o kartu trvalého 

pobytu může dotyčná osoba podléhat 

přiměřeným a nediskriminačním 

sankcím. 

3. Platnost karty trvalého pobytu není 

dotčena přerušením pobytu kratším než 

dva po sobě jdoucí roky. 
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§ 87v (1) Občan Evropské unie, 

který žádá o vydání potvrzení o 

přechodném pobytu na území 

náhradou za potvrzení ztracené, 

zničené, odcizené nebo 

poškozené, je povinen předložit 

cestovní doklad a poškozené 

potvrzení. 

(2) Občan Evropské unie 

nebo jeho rodinný příslušník, 

který žádá o vydání pobytové 

karty rodinného příslušníka 

občana Evropské unie, průkazu 

o povolení k pobytu pro 

cizince nebo průkazu o povolení 

k trvalému pobytu náhradou za 

průkaz ztracený, zničený, 

odcizený nebo poškozený, je 

povinen předložit fotografie, 

cestovní doklad a poškozený 

průkaz; obdobně se postupuje 

i v případě, že žádá o vydání 

průkazu po skončení jeho 

platnosti podle § 87z odst. 2. 

Žádá-li občan Evropské unie 

nebo jeho rodinný příslušník 

o vydání průkazu po skončení 

jeho platnosti z důvodu podle 

§ 87z odst. 1 písm. f), je 

povinen předložit fotografie, 

cestovní doklad a doklad o 

zajištění ubytování. 

(3) Občan Evropské unie 

nebo jeho rodinný příslušník, 

který žádá o provedení změny 

v pobytové kartě rodinného 

příslušníka občana Evropské 

unie, průkazu o povolení k 

pobytu pro cizince nebo 

průkazu o povolení k trvalému 

pobytu, je povinen předložit 

cestovní doklad, průkaz, ve 

kterém má být změna 

provedena, a doklad prokazující 

požadovanou změnu. Nelze-li 

požadovanou změnu do průkazu 

již vyznačit, vydá se jeho 

držiteli nový průkaz; v takovém 

případě je jeho držitel povinen 

předložit fotografie. V potvrzení 

o přechodném pobytu na území 

se změna neprovádí; 

ministerstvo vydá jeho držiteli 

nové potvrzení o přechodném 

pobytu na území. 

 

32004L0038 Čl. 10 odst. 1 

 

1. Právo pobytu rodinných příslušníků 

občana Unie, kteří nejsou státními 

příslušníky žádného členského státu, je 

nejpozději šest měsíců ode dne podání 

žádosti potvrzeno vydáním dokladu, 

který se nazývá "Pobytová karta 

rodinného příslušníka občana Unie". 

Osvědčení o podání žádosti o 

pobytovou kartu se vydává okamžitě. 
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§ 87z odst. 

1,2 
(1) Platnost pobytové 

karty rodinného příslušníka 

občana Evropské unie, průkazu 

o povolení k pobytu pro 

cizince nebo průkazu o povolení 

k trvalému pobytu skončí 

a) uplynutím doby v něm 

uvedené, 

b) ohlášením jeho ztráty nebo 

odcizení, 

c) nabytím právní moci 

rozhodnutí soudu o omezení 

svéprávnosti držitele průkazu, 

d) nabytím právní moci 

rozhodnutí o zrušení povolení 

k trvalému pobytu nebo 

rozhodnutí o ukončení 

přechodného pobytu držitele 

průkazu, 

e) zánikem platnosti povolení 

k trvalému nebo 

přechodnému pobytu 

držitele průkazu, nebo 
f) zrušením údaje o místu 

hlášeného pobytu občana 

Evropské unie nebo jeho 

rodinného příslušníka na 

území; to neplatí, pokud z 

důvodu pobytu na území 

jiného členského státu 

Evropské unie držitel průkazu 

zruší ubytování na území. 

(2) Ministerstvo zruší 

platnost pobytové karty 

rodinného příslušníka občana 

Evropské unie, průkazu o 

povolení k pobytu pro cizince 

nebo průkazu o povolení k 

trvalému pobytu, jestliže 

a) je průkaz poškozen tak, že 

zápisy v něm uvedené jsou 

nečitelné nebo je porušena 

jeho celistvost, 

b) průkaz obsahuje nesprávné 

údaje nebo neoprávněně 

provedené změny, nebo 

c) fotografie v průkazu 

neodpovídá skutečné podobě 

jeho držitele. 

 

32004L0038 Čl. 11 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 14 odst. 2 

2. Platnost pobytové karty není 

dotčena dočasnou nepřítomností po 

dobu nepřesahující šest měsíců v 

roce, nepřítomností delšího trvání z 

důvodu plnění povinné vojenské 

služby ani nepřítomností po dobu 

nejvýše dvanácti po sobě jdoucích 

měsíců z důležitých důvodů, 

například z důvodu těhotenství 

nebo narození dítěte, vážné 

nemoci, studia či odborné přípravy 

nebo vyslání do jiného členského 

státu nebo třetí země 

zaměstnavatelem. 

 
2. Občanům Unie a jejich rodinným 

příslušníkům náleží právo pobytu 

stanovené v článcích 7, 12 a 13, dokud 

splňují podmínky uvedených 

ustanovení. 

Ve zvláštních případech, existují-li 

odůvodněné pochybnosti, zda občan 

Unie nebo jeho rodinní příslušníci 

splňují podmínky stanovené v článcích 

7, 12 a 13, mohou členské státy ověřit, 

zda jsou tyto podmínky splněny. Toto 

ověřování není prováděno 

systematicky. 

§ 87aa odst. 1 (1) Platnost potvrzení o 

přechodném pobytu na území 

skončí 

a) ohlášením jeho ztráty nebo 

odcizení, 

b) nabytím právní moci 

32004L0038 Čl. 12 odst. 1 

 

 

 

 

1. Aniž je dotčen druhý pododstavec, 

není smrtí občana Unie nebo jeho 

odjezdem z hostitelského členského 

státu dotčeno právo pobytu jeho 

rodinných příslušníků, kteří jsou 

státními příslušníky některého 

členského státu. 

Před získáním práva trvalého pobytu 
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rozhodnutí soudu o omezení 

svéprávnosti držitele 

potvrzení,  

c) zrušením údaje o místu 

hlášeného pobytu občana 

Evropské unie na území, 

d) nabytím právní moci 

rozhodnutí o zrušení 

přechodného pobytu na 

území občanu Evropské 

unie, nebo dnem, ve kterém 

občan Evropské unie o 

zrušení platnosti potvrzení 

požádal, nebo 

e) zánikem přechodného 

pobytu občana Evropské 

unie na území. 

 

 

 

 

 

Čl.13 odst.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl.14 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

musí dotyčné osoby splnit podmínky 

stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. a), b), c) 

nebo d). 

 

 

1. Aniž je dotčen druhý pododstavec, 

není rozvodem nebo prohlášením 

manželství s občanem Unie za neplatné 

ani ukončením registrovaného 

partnerství s ním ve smyslu čl. 2 odst. 2 

písm. b) dotčeno právo pobytu jeho 

rodinných příslušníků, kteří jsou 

státními příslušníky některého 

členského státu. 

Před získáním práva trvalého pobytu 

musí dotyčné osoby splnit podmínky 

stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. a), b), c) 

nebo d). 

 

2. Občanům Unie a jejich rodinným 

příslušníkům náleží právo pobytu 

stanovené v článcích 7, 12 a 13, dokud 

splňují podmínky uvedených 

ustanovení. 

Ve zvláštních případech, existují-li 

odůvodněné pochybnosti, zda občan 

Unie nebo jeho rodinní příslušníci 

splňují podmínky stanovené v článcích 

7, 12 a 13, mohou členské státy ověřit, 

zda jsou tyto podmínky splněny. Toto 

ověřování není prováděno 

systematicky. 

§ 98 odst. 

odst. 1, 5 a 6 

(5) Cizinec, který 

pobývá na území na vízum 

k pobytu nad 90 dnů za 

účelem sezónního zaměstnání 

nebo krátkodobé vízum za 

tímto účelem, je povinen hlásit 

změnu místa pobytu na území 

do 15 dnů ode dne změny, a to 

útvaru policie příslušnému 

podle nového místa pobytu. 

Povinnost se na cizince 

vztahuje, pokud 

předpokládaná změna místa 

pobytu bude delší než 15 dnů. 

(56) Změny podle 

předchozích odstavců hlásí 

cizinec nebo osoba podle § 96 

odst. 1 vyplněním 

přihlašovacího tiskopisu; na 

požádání je ten, kdo hlásí 

změnu, povinen předložit 

doklady prokazující pravdivost 

údajů uvedených v tiskopisu. 

Cizinec, který pobývá 

na území na vízum k pobytu 

nad 90 dnů za účelem 

sezónního zaměstnání nebo 

na krátkodobé vízum za tímto 

účelem a ohlásí změnu místa 

32014L0036 Čl. 20    

Ubytování 

1.   Členské státy vyžadují důkaz o 

tom, že sezónní pracovník bude mít 

po dobu svého pobytu ubytování, 

které zajišťuje přiměřenou životní 

úroveň v souladu s vnitrostátním 

právem nebo praxí. Příslušný orgán 

je informován o jakékoli změně 

ubytování sezónního pracovníka. 

2. Pokud je ubytování zajištěno 

zaměstnavatelem nebo jeho 

prostřednictvím:  

 a) sezónní pracovník může být 

požádán, aby zaplatil nájemné, 

jehož výše nesmí být nadměrná v 

porovnání s jeho čistou odměnou a 

v porovnání s kvalitou daného 

ubytování. Nájemné nesmí být 

automaticky sráženo ze mzdy 

sezónního pracovníka;  

 b) zaměstnavatel předloží 

sezónnímu pracovníkovi nájemní 

smlouvu či jiný rovnocenný 

dokument jasně stanovující 

podmínky nájmu daného 

ubytování;  

 c) zaměstnavatel zajistí, že 
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pobytu na území, je dále 

povinen předložit doklad o 

zajištění ubytování podle § 32 

odst. 3, a pokud cizinci 

ubytování zajišťuje nebo 

zprostředkovává 

zaměstnavatel, potvrzení 

zaměstnavatele o dohodnuté 

výši mzdy, platu nebo 

odměny. 

 

ubytování splňuje obecné zdravotní 

a bezpečnostní normy platné v 

dotčeném členském státě. 

§ 103 písm. 

b) a d) 

Povinnosti cizince 

Cizinec je mimo 

povinností stanovených v jiných 

ustanoveních tohoto zákona dále 

povinen 

b) předložit ubytovateli cestovní 

doklad, průkaz o povolení 

k pobytu, potvrzení 

o přechodném pobytu na 

území, pobytovou kartu 

rodinného příslušníka občana 

Evropské unie, průkaz o 

povolení k pobytu pro 

cizince nebo průkaz 

o povolení k trvalému pobytu 

a osobně vyplnit a podepsat 

přihlašovací tiskopis nebo 

podepsat listinný dokument 

obsahující údaje v rozsahu 

přihlašovacího tiskopisu; 

povinnost osobního vyplnění a 

podepsání přihlašovacího 

tiskopisu nebo listinného 

dokumentu obsahujícího údaje 

v rozsahu přihlašovacího 

tiskopisu se nevztahuje na 

cizince mladší 15 let věku, 

 

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 

32004L0038 

 

Čl. 14 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 20 odst. 2 

 

 

 

 

 

Čl. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 36 

2. Občanům Unie a jejich rodinným 

příslušníkům náleží právo pobytu 

stanovené v článcích 7, 12 a 13, dokud 

splňují podmínky uvedených 

ustanovení. 

Ve zvláštních případech, existují-li 

odůvodněné pochybnosti, zda občan 

Unie nebo jeho rodinní příslušníci 

splňují podmínky stanovené v článcích 

7, 12 a 13, mohou členské státy ověřit, 

zda jsou tyto podmínky splněny. Toto 

ověřování není prováděno 

systematicky. 

 

2. Žádost o kartu trvalého pobytu se 

podává před skončením platnosti 

pobytové karty. Při nesplnění 

povinnosti požádat o kartu trvalého 

pobytu může dotyčná osoba podléhat 

přiměřeným a nediskriminačním 

sankcím. 

 

Členské státy mohou provádět kontroly 

souladu s jakýmkoliv požadavkem 

odvozeným z jejich vnitrostátních 

právních předpisů pro státní příslušníky 

jiných států, týkající se povinnosti vždy 

u sebe nosit osvědčení o registraci nebo 

pobytovou kartu, pokud se na jejich 

vlastní státní příslušníky vztahuje 

stejná povinnost ohledně jejich průkazu 

totožnosti. Při nesplnění této 

povinnosti mohou členské státy uložit 

stejné sankce, které jsou ukládány 

jejich vlastním státním příslušníkům 

při nesplnění povinnosti nosit u sebe 

průkaz totožnosti. 

 

Členské státy stanoví sankce za 

porušení vnitrostátních pravidel 

přijatých k provedení této směrnice a 

přijmou opatření potřebná k jejich 

uplatňování. Stanovené sankce musí 

být účinné a přiměřené. Členské státy 

oznámí Komisi tato ustanovení do 30. 

dubna 2006 a veškeré následné změny 

co nejdříve. 
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z jiných členských států 

Evropské unie, anebo 

předložením průkazu o 

povolení k trvalému pobytu; 

rodinný příslušník občana 

Evropské unie, který sám není 

občanem Evropské unie, je 

povinen prokázat totožnost 

předložením cestovního 

dokladu nebo, pobytové karty 

rodinného příslušníka občana 

Evropské unie nebo průkazu 

o povolení k pobytu pro 

cizince anebo průkazu o 

povolení k trvalému pobytu, 

nemá-li tento doklad nebo 

průkaz, může totožnost 

prokázat jiným dokladem, 

současně však musí prokázat, 

že je rodinným příslušníkem 

občana Evropské unie, 

 

§ 107 odst. 10 

a 11 

(10) Zaměstnavatel, který 

zajišťuje nebo 

zprostředkovává ubytování 

cizinci, kterému bylo uděleno 

vízum k pobytu nad 90 dnů za 

účelem sezónního zaměstnání 

nebo krátkodobé vízum za 

tímto účelem, je povinen  

a) zajistit, aby ubytování 

splňovalo podmínky podle § 

100 písm. d) a výše úplaty 

za ubytování nebyla 

nadměrná ve srovnání 

s dohodnutou výší mzdy, 

platu nebo odměny cizince a 

s úrovní ubytování; pro 

účely úhrady úplaty za 

ubytování cizincem není 

zaměstnavatel oprávněn 

provést srážky z příjmu 

tohoto cizince podle § 146  

písm. b) zákoníku práce a 

b) zajistit cizinci vystavení 

dokladu o zajištění 

ubytování podle § 32 odst. 3. 

(11) Pokud je cizinci 

zrušena platnost víza k pobytu 

nad 90 dnů za účelem 

sezónního zaměstnání nebo 

krátkodobého víza za tímto 

účelem pouze v důsledku 

porušení povinnosti 

zaměstnavatele, je 

zaměstnavatel povinen cizinci 

nahradit škodu, která mu tím 

vznikla, zejména ušlou mzdu, 

32014L0036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 1 

písm. c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 1 

písm. c) 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. K žádostem o přijetí do 

členského státu za podmínek 

stanovených touto směrnicí k 

pobytu nepřesahujícímu 90 dní se 

přiloží: 

c) doklad o tom, že daný sezónní 

pracovník bude mít náležité 

ubytování nebo že mu bude 

náležité ubytování poskytnuto, a to 

v souladu s článkem 20.  

 

1. K žádostem o přijetí do 

členského státu za podmínek 

stanovených touto směrnicí k 

pobytu přesahujícímu 90 dní se 

přiloží: 

c) doklad o tom, že daný sezónní 

pracovník bude mít náležité 

ubytování nebo že mu bude 

náležité ubytování poskytnuto, a to 

v souladu s článkem 20.  

 

1. Členské státy vyžadují důkaz o 

tom, že sezónní pracovník bude mít 

po dobu svého pobytu ubytování, 

které zajišťuje přiměřenou životní 

úroveň v souladu s vnitrostátním 

právem nebo praxí. Příslušný orgán 

je informován o jakékoli změně 

ubytování sezónního pracovníka.  

2. Pokud je ubytování zajištěno 

zaměstnavatelem nebo jeho 

prostřednictvím:  

 a) sezónní pracovník může být 

požádán, aby zaplatil nájemné, 
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plat nebo odměnu, na niž by 

měl nárok, pokud by mu 

nebyla zrušena platnost víza, 

náklady spojené 

s přicestováním cizince 

na území a náklady spojené s 

vycestováním cizince do státu, 

jehož je občanem, nebo 

v případě, že je osobou bez 

státního občanství, do státu 

jeho posledního trvalého 

bydliště, popřípadě do jiného 

státu, ve kterém má povolen 

pobyt, a správní poplatek 

za přijetí žádosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 17 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

jehož výše nesmí být nadměrná v 

porovnání s jeho čistou odměnou a 

v porovnání s kvalitou daného 

ubytování. Nájemné nesmí být 

automaticky sráženo ze mzdy 

sezónního pracovníka;  

 b) zaměstnavatel předloží 

sezónnímu pracovníkovi nájemní 

smlouvu či jiný rovnocenný 

dokument jasně stanovující 

podmínky nájmu daného 

ubytování;  

 c) zaměstnavatel zajistí, že 

ubytování splňuje obecné zdravotní 

a bezpečnostní normy platné v 

dotčeném členském státě.  

 

2. Členské státy zajistí, aby v 

případech, kdy je podle čl. 9 odst. 2 

a odst. 3 písm. b), c) a d) povolení 

za účelem sezónní práce odejmuto, 

zaměstnavatel nesl odpovědnost za 

zaplacení náhrady škody 

sezónnímu pracovníkovi v souladu 

s postupy stanovenými 

vnitrostátním právem. 

Odpovědnost se vztahuje na 

veškeré neuhrazené závazky, jež by 

zaměstnavatel musel dodržet v 

případě, že by povolení za účelem 

sezónní práce nebylo odejmuto. 

 

§ 107 odst. 12 

a 13 

(12) Obchodní 

korporace, v níž nebo do níž 

byl převeden cizinec, který je 

držitelem karty 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského 

státu Evropské unie, je 

povinna ministerstvu oznámit 

změnu podmínek, na základě 

kterých byla cizinci tato karta 

vydána, ve lhůtě do 3 

pracovních dnů ode dne, kdy 

k ní došlo. 

(13) Obchodní korporace, 

v níž nebo do níž byl převeden 

cizinec, který je držitelem 

karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance, a 

který hodlá na základě 

převedení pobývat a pracovat 

na území jiného členského 

státu Evropské unie, je 

povinna tento úmysl cizince 

oznámit ministerstvu a 

příslušným orgánům jiného 

členského státu Evropské 

32014L0066 Čl. 23 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 21 odst. 2 

3. Hostitelský subjekt ve druhém 

členském státě informuje příslušné 

orgány druhého členského státu o 

jakékoli změně, která má dopad na 

podmínky, na jejichž základě byla 

mobilita umožněna. 

 

 

 

 

 

2. Druhý členský stát může po 

hostitelském subjektu v prvním 

členském státě požadovat, aby 

oznámil prvnímu členskému státu i 

druhému členském státu úmysl 

osoby převedené v rámci 

společnosti pracovat v subjektu 

usazeném ve druhém členském 

státě. 

V takových případech druhý 

členský stát umožní, aby oznámení 
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unie. 

 

bylo provedeno buď: 

a) v době podání žádosti 

v prvním členském státě, je-li 

mobilita do druhého členského 

státu již v této fázi plánována, 

nebo 

b)  poté, co byla osoba 

převedená v rámci společnosti 

přijata v prvním členském státě, 

jakmile je plánovaná mobilita do 

druhého členského státu známa. 

§ 117a odst. 3 

písm. a) bod 

9 

(3) Průkaz o povolení k 

pobytu obsahuje údaje 

stanovené přímo použitelným 

právním předpisem Evropských 

společenství40) a dále 

a) v případě povolení k 

dlouhodobému pobytu 

…… 

9. záznam podle § 117b 

odst. 5, 

32014L0066  

 

Čl. 3 písm. i) 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 písm. j)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 13 odst. 4 

 

 

 

Čl. 22 odst. 4 

Definice  

Pro účely této směrnice se rozumí: 

i)„povolením pro osobu 

převedenou v rámci společnosti“ 

povolení obsahující zkratku „ICT“ 

(„intra-corporate transferee“ – 

osoba převedená v rámci 

společnosti), které opravňuje 

držitele k pobytu a práci na území 

prvního a případně druhého 

členského státu v souladu s touto 

směrnicí; 

j) „povolením pro dlouhodobou 

mobilitu“ povolení obsahující 

pojem „mobile ICT“ („mobile 

intra-corporate transferee“ – 

mobilní osoba převedená v rámci 

společnosti), které opravňuje 

držitele povolení pro osobu 

převedenou v rámci společnosti k 

pobytu a práci na území druhého 

členského státu v souladu s touto 

směrnicí; 

 

4. V rubrice „druh povolení“ podle 

písm. a) bodu 6.4 přílohy nařízení 

(ES) č. 1030/2002 členské státy 

uvedou „ICT“. 

 

4. Pokud druhý členský stát přijme 

kladné rozhodnutí ohledně žádosti 

o dlouhodobou mobilitu, jak je 

uvedena v odstavci 2, vydá se 

osobě převedené v rámci 

společnosti povolení pro 

dlouhodobou mobilitu, jež jí 

umožní pobývat a pracovat na jeho 

území. Toto povolení se vydává za 

použití jednotného vzoru 

stanoveného v nařízení (ES) č. 

1030/2002. V rubrice „druh 

povolení“ podle písm. a) bodu 6.4 

přílohy nařízení (ES) č. 1030/2002 

členské státy uvedou: „mobile 

ICT“. Členské státy mohou rovněž 

doplnit označení ve svém úředním 
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jazyce nebo jazycích. 

§ 117b odst. 5 (5) Ministerstvo v kartě 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance v rubrice druh 

povolení vyznačí záznam 

„ICT“. Ministerstvo v kartě 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského 

státu Evropské unie v rubrice 

druh povolení vyznačí záznam 

„mobile ICT“. 

 

32014L0066  

 

Čl. 3 písm. i)  

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 písm. j)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 13 odst. 4 

 

 

 

Čl. 22 odst. 4 

Definice  

Pro účely této směrnice se rozumí: 

i)„povolením pro osobu 

převedenou v rámci společnosti“ 

povolení obsahující zkratku „ICT“ 

(„intra-corporate transferee“ – 

osoba převedená v rámci 

společnosti), které opravňuje 

držitele k pobytu a práci na území 

prvního a případně druhého 

členského státu v souladu s touto 

směrnicí; 

j) „povolením pro dlouhodobou 

mobilitu“ povolení obsahující 

pojem „mobile ICT“ („mobile 

intra-corporate transferee“ – 

mobilní osoba převedená v rámci 

společnosti), které opravňuje 

držitele povolení pro osobu 

převedenou v rámci společnosti k 

pobytu a práci na území druhého 

členského státu v souladu s touto 

směrnicí; 

 

4. V rubrice „druh povolení“ podle 

písm. a) bodu 6.4 přílohy nařízení 

(ES) č. 1030/2002 členské státy 

uvedou „ICT“. 

 

4. Pokud druhý členský stát přijme 

kladné rozhodnutí ohledně žádosti 

o dlouhodobou mobilitu, jak je 

uvedena v odstavci 2, vydá se 

osobě převedené v rámci 

společnosti povolení pro 

dlouhodobou mobilitu, jež jí 

umožní pobývat a pracovat na jeho 

území. Toto povolení se vydává za 

použití jednotného vzoru 

stanoveného v nařízení (ES) č. 

1030/2002. V rubrice „druh 

povolení“ podle písm. a) bodu 6.4 

přílohy nařízení (ES) č. 1030/2002 

členské státy uvedou: „mobile 

ICT“. Členské státy mohou rovněž 

doplnit označení ve svém úředním 

jazyce nebo jazycích. 

§ 156 odst. 4 (4) Fyzická osoba se 

dopustí přestupku tím, že jako 

zaměstnavatel, který zajišťuje 

nebo zprostředkovává 

ubytování cizinci, kterému 

bylo uděleno vízum k pobytu 

nad 90 dnů za účelem 

sezónního zaměstnání nebo 

krátkodobé vízum za tímto 

32014L0036 Čl. 17 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

1. Členské státy stanoví sankce 

vůči zaměstnavatelům, kteří 

nesplnili povinnosti podle této 

směrnice, včetně odepření 

možnosti, aby zaměstnavatelé, kteří 

závažně porušili povinnosti 

vyplývající z této směrnice, 

zaměstnávali sezónní pracovníky. 

Tyto sankce musí být účinné, 
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účelem, 

a) v rozporu s § 107 odst. 10 

písm. a) nezajistí, aby 

ubytování splňovalo 

podmínky podle § 100 písm. 

d) nebo aby výše úplaty za 

ubytování nebyla nadměrná 

ve srovnání s dohodnutou 

výší mzdy, platu nebo 

odměny cizince a s úrovní 

ubytování nebo provede pro 

účely úhrady úplaty za 

ubytování cizincem srážky z 

příjmu tohoto cizince podle 

§ 146 písm. b) zákoníku 

práce, nebo   

b) v rozporu s § 107 odst. 10 

písm. b) nezajistí cizinci 

vystavení dokladu o zajištění 

ubytování. 

 

 

 

Čl. 20 

přiměřené a odrazující.  

 

1. Členské státy vyžadují důkaz o 

tom, že sezónní pracovník bude mít 

po dobu svého pobytu ubytování, 

které zajišťuje přiměřenou životní 

úroveň v souladu s vnitrostátním 

právem nebo praxí. Příslušný orgán 

je informován o jakékoli změně 

ubytování sezónního pracovníka.  

2. Pokud je ubytování zajištěno 

zaměstnavatelem nebo jeho 

prostřednictvím:  

 a) sezónní pracovník může být 

požádán, aby zaplatil nájemné, 

jehož výše nesmí být nadměrná v 

porovnání s jeho čistou odměnou a 

v porovnání s kvalitou daného 

ubytování. Nájemné nesmí být 

automaticky sráženo ze mzdy 

sezónního pracovníka;  

 b) zaměstnavatel předloží 

sezónnímu pracovníkovi nájemní 

smlouvu či jiný rovnocenný 

dokument jasně stanovující 

podmínky nájmu daného 

ubytování;  

 c) zaměstnavatel zajistí, že 

ubytování splňuje obecné zdravotní 

a bezpečnostní normy platné v 

dotčeném členském státě.  

§ 156 odst. 5 

písm. a) a c)  

(5) Za přestupek lze uložit 

pokutu do 

…… 

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek 

podle odstavce 2 nebo 

odstavce 4 písm. a), 

c) 5 000 Kč, jde-li o přestupek 

podle odstavce 1 písm. c), f), 

h), j) nebo n) nebo podle, 

podle odstavce 3 nebo 

odstavce 4 písm. b), 

…… 

 

32014L0036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 17 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Členské státy stanoví sankce 

vůči zaměstnavatelům, kteří 

nesplnili povinnosti podle této 

směrnice, včetně odepření 

možnosti, aby zaměstnavatelé, kteří 

závažně porušili povinnosti 

vyplývající z této směrnice, 

zaměstnávali sezónní pracovníky. 

Tyto sankce musí být účinné, 

přiměřené a odrazující.  

 

1. Členské státy vyžadují důkaz o 

tom, že sezónní pracovník bude mít 

po dobu svého pobytu ubytování, 

které zajišťuje přiměřenou životní 

úroveň v souladu s vnitrostátním 

právem nebo praxí. Příslušný orgán 

je informován o jakékoli změně 

ubytování sezónního pracovníka.  

2. Pokud je ubytování zajištěno 

zaměstnavatelem nebo jeho 

prostřednictvím:  

 a) sezónní pracovník může být 

požádán, aby zaplatil nájemné, 

jehož výše nesmí být nadměrná v 

porovnání s jeho čistou odměnou a 
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32004L0038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 3 

v porovnání s kvalitou daného 

ubytování. Nájemné nesmí být 

automaticky sráženo ze mzdy 

sezónního pracovníka;  

 b) zaměstnavatel předloží 

sezónnímu pracovníkovi nájemní 

smlouvu či jiný rovnocenný 

dokument jasně stanovující 

podmínky nájmu daného 

ubytování;  

 c) zaměstnavatel zajistí, že 

ubytování splňuje obecné zdravotní 

a bezpečnostní normy platné v 

dotčeném členském státě.  

 

3. Při nesplnění povinnosti 

registrace může dotyčná osoba 

podléhat přiměřeným a 

nediskriminačním sankcím. 

§ 157 odst. 5 (5) Právnická osoba nebo 

podnikající fyzická osoba se 

dopustí správního deliktu tím, 

že jako zaměstnavatel, který 

zajišťuje nebo 

zprostředkovává ubytování 

cizinci, kterému bylo uděleno 

vízum k pobytu nad 90 dnů za 

účelem sezónního zaměstnání 

nebo krátkodobé vízum za 

tímto účelem,  

a) v rozporu s § 107 odst. 10 

písm. a) nezajistí, aby 

ubytování splňovalo 

 podmínky podle § 100 písm. 

d) nebo aby výše úplaty za 

ubytování nebyla nadměrná 

ve srovnání s dohodnutou 

výší mzdy, platu nebo 

odměny cizince a s úrovní 

ubytování, nebo provede pro 

účely úhrady úplaty za 

ubytování cizincem srážky z 

příjmu tohoto cizince podle 

§ 146 písm. b) zákoníku 

práce, nebo   

b) v rozporu s § 107 odst. 10 

písm. b) nezajistí cizinci 

vystavení dokladu o zajištění 

ubytování.  

 

32014L0036 Čl. 17 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 20 

1. Členské státy stanoví sankce 

vůči zaměstnavatelům, kteří 

nesplnili povinnosti podle této 

směrnice, včetně odepření 

možnosti, aby zaměstnavatelé, kteří 

závažně porušili povinnosti 

vyplývající z této směrnice, 

zaměstnávali sezónní pracovníky. 

Tyto sankce musí být účinné, 

přiměřené a odrazující.  

 

1. Členské státy vyžadují důkaz o 

tom, že sezónní pracovník bude mít 

po dobu svého pobytu ubytování, 

které zajišťuje přiměřenou životní 

úroveň v souladu s vnitrostátním 

právem nebo praxí. Příslušný orgán 

je informován o jakékoli změně 

ubytování sezónního pracovníka.  

2. Pokud je ubytování zajištěno 

zaměstnavatelem nebo jeho 

prostřednictvím:  

 a) sezónní pracovník může být 

požádán, aby zaplatil nájemné, 

jehož výše nesmí být nadměrná v 

porovnání s jeho čistou odměnou a 

v porovnání s kvalitou daného 

ubytování. Nájemné nesmí být 

automaticky sráženo ze mzdy 

sezónního pracovníka;  

 b) zaměstnavatel předloží 

sezónnímu pracovníkovi nájemní 

smlouvu či jiný rovnocenný 

dokument jasně stanovující 

podmínky nájmu daného 

ubytování;  

 c) zaměstnavatel zajistí, že 

ubytování splňuje obecné zdravotní 
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a bezpečnostní normy platné v 

dotčeném členském státě.  

§ 157 odst. 8 

písm. b) a c) 

(8) Za správní delikt se 

uloží pokuta 

…… 

b) do 50 000 Kč, jde-li o 

správní delikt podle 

odstavce 4, 5 nebo 6. písm. 

a), 6 nebo 7, 

c) do 5 000 Kč, jde-li o 

správní delikt podle 

odstavce 5 písm. b). 

32014L0036 Čl. 17 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 20 

1. Členské státy stanoví sankce 

vůči zaměstnavatelům, kteří 

nesplnili povinnosti podle této 

směrnice, včetně odepření 

možnosti, aby zaměstnavatelé, kteří 

závažně porušili povinnosti 

vyplývající z této směrnice, 

zaměstnávali sezónní pracovníky. 

Tyto sankce musí být účinné, 

přiměřené a odrazující.  

1. Členské státy vyžadují důkaz o 

tom, že sezónní pracovník bude mít 

po dobu svého pobytu ubytování, 

které zajišťuje přiměřenou životní 

úroveň v souladu s vnitrostátním 

právem nebo praxí. Příslušný orgán 

je informován o jakékoli změně 

ubytování sezónního pracovníka.  

2. Pokud je ubytování zajištěno 

zaměstnavatelem nebo jeho 

prostřednictvím:  

 a) sezónní pracovník může být 

požádán, aby zaplatil nájemné, 

jehož výše nesmí být nadměrná v 

porovnání s jeho čistou odměnou a 

v porovnání s kvalitou daného 

ubytování. Nájemné nesmí být 

automaticky sráženo ze mzdy 

sezónního pracovníka;  

 b) zaměstnavatel předloží 

sezónnímu pracovníkovi nájemní 

smlouvu či jiný rovnocenný 

dokument jasně stanovující 

podmínky nájmu daného 

ubytování;  

 c) zaměstnavatel zajistí, že 

ubytování splňuje obecné zdravotní 

a bezpečnostní normy platné v 

dotčeném členském státě.  

§ 159 odst. 12 (12) Ministerstvo předá 

příslušnému orgánu jiného 

členského státu Evropské unie 

údaje o tom, že držiteli 

povolení k pobytu 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance vydaného tímto 

členským státem Evropské 

unie byla vydána karta 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského 

státu Evropské unie. 

Ministerstvo rovněž předá 

příslušnému orgánu jiného 

členského státu Evropské unie 

údaje o zrušení platnosti karty 

vnitropodnikově převedeného 

32014L0066 Čl. 22 odst. 6  

 

 

 

Čl. 23 odst. 2 

6. Druhý členský stát informuje o 

vydání povolení pro dlouhodobou 

mobilitu příslušné orgány prvního 

členského státu. 

 

2. Odejme-li první členský stát 

povolení pro osobu převedenou v 

rámci společnosti, ihned o tom 

informuje orgány druhého 

členského státu. 
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zaměstnance v případě, že její 

držitel pobývá v jiném 

členském státě na základě 

povolení k pobytu 

vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance, které jiný 

členský stát Evropské unie 

tomuto cizinci vydal.  

 

§ 169r odst. 1 

písm. l) 
(1) Usnesením se také 

zastaví řízení o žádosti, jestliže 

cizinec 

…… 

l) podal žádost o vydání karty 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance, 

ač k tomu není oprávněn 

podle § 42k odst. 6. 

 

32014L0066 Čl. 2 odst. 2 2. Tato směrnice se nevztahuje na 

státní příslušníky třetích zemí, 

kteří:  

a) žádají o pobyt v členském státě 

jako výzkumní pracovníci ve 

smyslu směrnice 2005/71/ES za 

účelem provedení výzkumného 

projektu;  

b) podle dohod mezi Unií a jejími 

členskými státy a třetími zeměmi 

mají práva volného pohybu 

rovnocenná právům občanů Unie 

nebo jsou zaměstnáni podnikem 

usazeným v těchto třetích zemích; 

c) jsou vysláni v rámci směrnice 

96/71/ES;  

d) vykonávají samostatnou 

výdělečnou činnost;  

e) jsou přiděleni 

zprostředkovatelskými agenturami, 

agenturami na zprostředkování 

dočasné práce nebo jakýmikoli 

jinými podniky zabývajícími se 

poskytováním pracovníků k 

provedení práce pod dohledem a 

vedením jiného podniku;  

f) byli přijati jako studenti denního 

studia nebo kteří se v rámci studia 

účastní krátkodobé praktické 

odborné přípravy pod dohledem. 

§ 169t odst. 3 

a odst. 7 

písm. a) bod 

3 a 4 písm. e), 

odst. 8, 9 a 10 

(3) O žádosti o 

udělení dlouhodobého víza 

ministerstvo rozhodne ve 

lhůtě do 90 dnů ode dne 

podání žádosti, ve zvlášť 

složitých případech ve lhůtě 

do 120 dnů ode dne podání 

žádosti. O žádosti o udělení 

víza k pobytu nad 90 dnů za 

účelem studia, pedagogické 

činnosti, výzkumu nebo 

sezónního zaměstnání 

rozhodne ministerstvo 

ve lhůtě do 60 dnů ode dne 

podání žádosti. 

…… 

(7) Pokud nelze 

32014L0036 

 

 

 

 

 

 

 

32014L0066 

 

 

 

 

 

Čl. 18 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 15 odst. 1 

 

 

 

 

 

1. Příslušné orgány členského státu 

rozhodnou o žádosti o povolení za 

účelem sezónní práce. Příslušné 

orgány rozhodnutí písemně oznámí 

žadateli v souladu s postupy pro 

oznamování stanovenými 

vnitrostátním právem co nejdříve, 

nejpozději však do 90 dnů ode dne 

podání úplné žádosti. 

 

1. Příslušné orgány dotyčného 

členského státu rozhodnou o 

žádosti o povolení pro osobu 

převedenou v rámci společnosti 

nebo o prodloužení jeho platnosti a 

rozhodnutí písemně oznámí 

žadateli v souladu s postupy pro 
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rozhodnutí vydat bez 

zbytečného odkladu, o žádosti 

se rozhodne 

a) v případě žádosti o vydání 

povolení k dlouhodobému 

pobytu 

1. ve lhůtě do 60 dnů ode 

dne podání žádosti, je-li 

žádost podaná na území, 

2. ve lhůtě do 60 dnů ode 

dne podání žádosti, jde-li 

o žádost o vydání 

povolení 

k dlouhodobému pobytu 

za účelem studia, 

vědeckého výzkumu nebo 

vydání povolení k 

dlouhodobému pobytu 

rodinnému příslušníkovi 

výzkumného pracovníka, 

3. ve lhůtě do 90 dnů ode 

dne podání žádosti o 

vydání povolení k 

dlouhodobému pobytu za 

účelem společného soužití 

rodiny s držitelem karty 

vnitropodnikově 

převedeného 

zaměstnance nebo karty 

vnitropodnikově 

převedeného 

zaměstnance jiného 

členského státu Evropské 

unie, 

4. ve lhůtě do 90 dnů ode 

dne podání žádosti o 

vydání povolení k 

dlouhodobému pobytu za 

účelem společného soužití 

rodiny s držitelem modré 

karty na území nebo 

s držitelem povolení 

k dlouhodobému pobytu 

za účelem investování, 

5. ve lhůtě do 120 dnů ode 

dne podání žádosti o 

vydání povolení k 

dlouhodobému pobytu 

rezidenta jiného 

členského státu Evropské 

unie a jeho rodinného 

příslušníka, nebo 

6. ve lhůtě do 270 dnů ode 

dne podání žádosti o 

vydání povolení k 

dlouhodobému pobytu za 

účelem společného soužití 

rodiny na území, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32009L0050 

 

 

 

 

 

 

 

 

32004L0038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 22 odst. 2 

písm. b) 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 19 odst. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 15 odst. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 19 

 

 

 

 

 

Čl. 20 

oznamování stanovenými 

vnitrostátním právem co nejdříve, 

nejpozději však do 90 dnů ode dne 

podání úplné žádosti.  

 

b) druhý členský stát přijme 

rozhodnutí o žádosti o 

dlouhodobou mobilitu a oznámí jej 

písemně žadateli, a to co nejdříve, 

avšak nejpozději do 90 dnů od 

podání žádosti a dokumentů 

uvedených v písmenu a) 

příslušným orgánům druhého 

členského státu; 

 

4. Odchylně od čl. 5 odst. 4 

prvního pododstavce směrnice 

2003/86/ES udělí členský stát 

povolení pro rodinné příslušníky, 

jestliže jsou splněny podmínky pro 

sloučení rodiny, a to do 90 dnů ode 

dne podání úplné žádosti. Příslušný 

orgán členského státu vyřizuje 

žádost o povolení pro rodinné 

příslušníky osoby převedené v 

rámci společnosti zároveň se 

žádostí o povolení pro osobu 

převedenou v rámci společnosti 

nebo o povolení pro dlouhodobou 

mobilitu, je-li žádost o povolení 

pro rodinné příslušníky osoby 

převedené v rámci společnosti 

předložena současně. Procesní 

záruky stanovené v článku 15 se 

použijí obdobně. 

 

4. Odchylně od čl. 5 odst. 4 

prvního pododstavce směrnice 

2003/86/ES se v případě splnění 

podmínek pro sloučení rodiny 

vydají povolení k pobytu pro 

rodinné příslušníky do šesti měsíců 

ode dne podání žádosti. 

 

 

 

 

1. Na požádání vydá členský stát 

po ověření délky jejich pobytu 

občanům Unie způsobilým k 

trvalému pobytu doklad 

osvědčující jejich trvalý pobyt. 

2. Doklad osvědčující trvalý pobyt 

se vydává v nejkratší možné lhůtě. 
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……… 

e) ve lhůtě do 90 dnů ode dne 

podání žádosti o vydání 

karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

nebo karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie, 

 

(8) V případě vydání 

povolení k dlouhodobému 

pobytu nebo prodloužení jeho 

platnosti, vydání potvrzení o 

přechodném pobytu na území, 

pobytové karty rodinného 

příslušníka občana Evropské 

unie, průkazu o povolení k 

pobytu pro cizince a povolení 

 k trvalému pobytu se 

vydáním rozhodnutí rozumí 

převzetí 

a) průkazu o povolení k 

pobytu, jde-li o vydání 

povolení k dlouhodobému 

pobytu nebo prodloužení 

jeho platnosti, 

b) potvrzení o přechodném 

pobytu na území, 

c) pobytové karty rodinného 

příslušníka občana 

Evropské unie nebo průkazu 

o povolení k pobytu pro 

cizince, nebo 

d) rozhodnutí o vydání 

povolení k trvalému pobytu 

podle § 74 nebo průkazu o 

povolení k trvalému pobytu 

podle § 87r, jde-li o vydání 

povolení k trvalému pobytu. 

(9) Vyjdou-li po vyznačení 

víza k pobytu nad 90 dnů 

podle § 30 odst. 2, po odeslání 

výzvy podle § 44 odst. 1, § 44a 

odst. 13 nebo § 74 odst. 2 nebo 

po odeslání výzvy k převzetí 

potvrzení o přechodném 

pobytu na území, pobytové 

karty rodinného příslušníka 

občana Evropské unie, 

průkazu o povolení k pobytu 

pro cizince a průkazu 

o povolení k trvalému pobytu, 

najevo nové skutečnosti, které 

jsou důvodem pro zamítnutí 

žádosti, rozhodne ministerstvo 

usnesením o tom, že se 

1. Rodinným příslušníkům, kteří 

nejsou státními příslušníky 

žádného členského státu a mají 

právo trvalého pobytu, vydávají 

členské státy do šesti měsíců od 

podání žádosti kartu trvalého 

pobytu. Platnost karty trvalého 

pobytu se vždy po deseti letech 

automaticky prodlužuje. 

2. Žádost o kartu trvalého pobytu 

se podává před skončením platnosti 

pobytové karty. Při nesplnění 

povinnosti požádat o kartu trvalého 

pobytu může dotyčná osoba 

podléhat přiměřeným a 

nediskriminačním sankcím. 

3. Platnost karty trvalého pobytu 

není dotčena přerušením pobytu 

kratším než dva po sobě jdoucí 

roky. 
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pokračuje v řízení. 

(10) Lhůta pro vydání 

rozhodnutí také neběží ode 

dne 

a) výzvy zastupitelského 

úřadu k vyznačení víza k 

pobytu nad 90 dnů podle § 

30 odst. 2 do doby 

zpracování údajů 

nezbytných pro vydání 

průkazu o povolení k 

pobytu, 

b) výzvy ministerstva podle § 

44 odst. 1, § 44a odst. 13 

nebo § 74 odst. 2 do doby 

zpracování údajů 

nezbytných pro vydání 

průkazu o povolení k 

pobytu, 

c) výzvy ministerstva podle § 

44 odst. 3, § 44a odst. 14 

nebo § 74 odst. 3 do doby 

převzetí průkazu o povolení 

k pobytu, nebo 

d) výzvy ministerstva k 

převzetí potvrzení o 

přechodném pobytu na 

území, pobytové karty 

rodinného příslušníka 

občana Evropské unie, 

průkazu o povolení k pobytu 

pro cizince a průkazu o 

povolení k trvalému pobytu 

do doby převzetí tohoto 

dokladu. 

 

 

§ 182b Policie je oprávněna 

pro informaci veřejnosti 

zveřejnit způsobem 

umožňujícím dálkový přístup 

čísla ztracených, odcizených 

nebo neplatných cizineckých 

pasů, cestovních průkazů 

totožnosti, průkazů o povolení 

k pobytu, průkazů o pobytu 

rodinného příslušníka občana 

Evropské unie, pobytových 

karet rodinných příslušníků 

občanů Evropské unie, 

průkazů o povolení k pobytu 

pro cizince a průkazů 

o povolení k trvalému pobytu a 

průkazů o povolení k trvalému 

pobytu občana Evropské unie a 

datum ohlášení ztráty nebo 

odcizení těchto dokladů. 

32004L0038 

 

Čl. 19 1. Na požádání vydá členský stát 

po ověření délky jejich pobytu 

občanům Unie způsobilým k 

trvalému pobytu doklad 

osvědčující jejich trvalý pobyt. 

2. Doklad osvědčující trvalý pobyt 

se vydává v nejkratší možné lhůtě. 
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Obdobně policie postupuje 

v případě zveřejnění jednacího 

čísla ztracených, odcizených 

nebo neplatných potvrzení o 

přechodném pobytu na území 

vydaných občanům Evropské 

unie. 

 

 

 

  

 

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

  

Navrhovaný právní předpis 

(resp. jiný právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst. 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 26 odst. 6 (6) Ve věcech 

pracovních a ve věcech 

vyplývajících ze zákona o 

pobytu cizinců na území 

České republiky se může dát 

cizinec, který na území 

pobývá na vízum  k pobytu 

nad 90 dnů za účelem 

sezónního zaměstnání, v 

řízení zastupovat právnickou 

osobou, k jejímž činnostem 

uvedeným ve stanovách patří 

ochrana práv cizinců. 

 

 

32014L0036 Čl. 25 odst. 

2 

2. Členské státy zajistí, aby se třetí 

strany, které mají v souladu s kritérii 

stanovenými jejich vnitrostátním 

právem oprávněný zájem na zajištění 

dodržování této směrnice, mohly se 

souhlasem sezónního pracovníka 

jeho jménem, nebo na jeho podporu 

účastnit jakéhokoli správního nebo 

občanskoprávního řízení, s výjimkou 

postupů a rozhodnutí týkajících se 

krátkodobých víz, za účelem 

provádění této směrnice. 

 

 

Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

 

Navrhovaný právní předpis  Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst. 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 3odst. 3 až 

5 
(3) Přídavek na dítě 

dále náleží podle odstavce 1 i 

v případě, kdy osoba a osoby 

s ní společně posuzované 

nemají na území České 

republiky trvalý pobyt podle 

zvláštního právního 

předpisu1d), pokud jsou 

nezaopatřenými dětmi 

cizinců, kterým byla vydána 

alespoň na dobu devíti 

měsíců karta 

vnitropodnikově 

CELEX32014L0036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 23 

odst. 1 

písm. d) a 

odst. 2 

písm. i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právo na rovné zacházení 

1. Sezónní pracovníci mají 

právo na stejné zacházení jako 

státní příslušníci hostitelského 

členského státu, a to 

přinejmenším, pokud jde o: 

a) podmínky zaměstnání, 

včetně minimálního věku pro 

výkon práce, a pracovní 

podmínky, včetně odměňování, 

propouštění, pracovní doby, 

dovolené a svátků, jakož i 

zdravotní a bezpečností 
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převedeného zaměstnance74) 

nebo karta vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie75) a jsou 

převedeni do obchodní 

korporace nebo odštěpného 

závodu se sídlem na území 

České republiky, a těmto 

nezaopatřeným dětem a s 

nimi společně posuzovaným 

osobám bylo vydáno povolení 

k dlouhodobému pobytu na 

území České republiky podle 

zvláštního právního 

předpisu68), a pokud tyto 

nezaopatřené děti a s nimi 

společně posuzované osoby 

mají na území České 

republiky zároveň bydliště. 

(4) Rodičovský 

příspěvek dále náleží podle 

odstavce 1 i v případě, kdy 

osoba a osoby společně s ní 

posuzované nemají na území 

České republiky trvalý pobyt 

podle zvláštního právního 

předpisu1d), pokud jsou 

cizinci, kterým byla vydána 

alespoň na dobu devíti 

měsíců karta 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance74) 

nebo karta vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie75) a jsou 

převedeni do obchodní 

korporace nebo odštěpného 

závodu se sídlem na území 

České republiky, nebo jejich 

rodinní příslušníci, kterým 

bylo vydáno povolení 

k dlouhodobému pobytu na 

území České republiky podle 

zvláštního právního 

předpisu68), a pokud tito 

rodinní příslušníci mají na 

území České republiky 

zároveň bydliště. 

(5) Pohřebné dále 

náleží podle odstavce 1 i v 

případě, kdy osoba a osoby 

společně s ní posuzované 

nemají na území České 

republiky trvalý pobyt podle 

zvláštního právního 

předpisu1d), pokud jsou 

a) cizinci, kterým bylo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

požadavky na pracovišti; 

b) právo na stávku a protestní 

akce zaměstnanců v souladu s 

vnitrostátním právem a postupy 

příslušného hostitelského 

členského státu, svobodu 

sdružování a spolčování a 

členství v odborových 

organizacích nebo v organizaci, 

jejíž členové patří k určité 

profesní skupině, včetně práv a 

výhod poskytovaných 

uvedenými organizacemi, 

včetně práva sjednávat a 

uzavírat kolektivní smlouvy, 

aniž jsou dotčeny vnitrostátní 

předpisy o veřejném pořádku a 

veřejné bezpečnosti; 

c) doplatky veškeré dlužné 

odměny státnímu příslušníkovi 

třetí země, které provede 

zaměstnavatel; 

d) oblasti sociálního 

zabezpečení uvedené v článku 3 

nařízení (ES) č. 883/2004; 

e) přístup ke zboží a službám a 

k poskytování zboží a služeb 

určených veřejnosti, s výjimkou 

bydlení, aniž je dotčena 

smluvní svoboda v souladu s 

právem Unie a vnitrostátním 

právem; 

f) poradenství o sezónní práci 

poskytované úřady práce; 

g) vzdělávání a odbornou 

přípravu; 

h) uznávání diplomů, osvědčení 

a jiných odborných kvalifikací 

v souladu s příslušnými 

vnitrostátními postupy; 

i) daňové výhody, pokud je 

sezónní pracovník pro daňové 

účely považován za rezidenta 

příslušného členského státu. 

Sezónní pracovníci, kteří se 

stěhují do třetí země nebo 

pozůstalí po takových 

pracovnících pobývající ve třetí 

zemi, jejichž práva jsou 

odvozena od sezónního 

pracovníka, obdrží zákonný 

důchod vyplývající z 

předcházejícího zaměstnání 

sezónního pracovníka a nabytý 

v souladu s právními předpisy 

stanovenými v článku 3 

nařízení (ES) č. 883/2004, a to 

za stejných podmínek a podle 

stejné výměry jako státní 

příslušníci dotčených členských 
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vydáno krátkodobé vízum 

za účelem sezónního 

zaměstnání72) nebo vízum 

k pobytu nad 90 dnů za 

účelem sezónního 

zaměstnání73),  

b) cizinci, kterým byla 

vydána karta 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance74) 

nebo karta vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie75) a jsou 

převedeni do obchodní 

korporace nebo odštěpného 

závodu se sídlem na území 

České republiky, nebo 

jejich rodinní příslušníci, 

kterým bylo vydáno 

povolení k dlouhodobému 

pobytu na území České 

republiky podle zvláštního 

právního předpisu68), a 

pokud tito rodinní 

příslušníci mají na území 

České republiky zároveň 

bydliště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEX32014L0066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 18 

odst. 2 

písm. c) a 

odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

států, kteří se odstěhují do třetí 

země.  

2. Členské státy mohou rovné 

zacházení omezit takto: 

i) s ohledem na odst. 1 první 

pododstavec písm. d) mohou 

vyloučit rodinné dávky a dávky 

v nezaměstnanosti, aniž je 

dotčeno nařízení (EU) č. 

1231/2010.  

 

 

Právo na rovné zacházení 

2. Osoby převedené v rámci 

společnosti mají právo na stejné 

zacházení jako se státními 

příslušníky členského státu, ve 

kterém je práce vykonávána, 

pokud jde o: 

a) svobodu sdružování a 

spolčování a členství v 

odborových organizacích nebo 

svazech zaměstnavatelů nebo v 

organizaci, jejíž členové patří k 

určité profesní skupině, včetně 

práv a výhod poskytovaných 

uvedenými organizacemi, aniž 

jsou dotčeny vnitrostátní 

předpisy o veřejném pořádku a 

veřejné bezpečnosti; 

b) uznávání diplomů, osvědčení 

a jiných odborných kvalifikací 

v souladu s příslušnými 

vnitrostátními postupy; 

c) ustanovení vnitrostátního 

práva týkající se oblastí 

sociálního zabezpečení 

vymezených v článku 3 

nařízení (ES) č. 883/2004, 

ledaže se z důvodu 

dvoustranných dohod nebo 

vnitrostátních právních 

předpisů členského státu, v 

němž je práce vykonávána, 

uplatní právo země původu 

zajišťující, že na osobu 

převedenou v rámci společnosti 

se vztahují právní předpisy v 

oblasti sociálního zabezpečení 

jedné z těchto zemí. Aniž jsou 

dotčeny dvoustranné dohody 

zajišťující, že se na osobu 

převedenou v rámci společnosti 

vztahují právní předpisy země 

původu, uplatní se v případě 

mobility uvnitř EU v 

příslušném rozsahu nařízení 

(EU) č. 1231/2010; 

d) aniž je dotčeno nařízení (EU) 

č. 1231/2010 a dvoustranné 
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dohody, vyplácení zákonem 

stanoveného starobního, 

invalidního a pozůstalostního 

důchodu vyplývajícího z 

předcházejícího zaměstnání 

osoby převedené v rámci 

společnosti a nabytého osobou 

převedenou v rámci 

společnosti, která se stěhuje do 

třetí země, nebo pozůstalými po 

této osobě pobývajícími ve třetí 

zemi, jejichž práva jsou od dané 

osoby odvozena, v souladu s 

právními předpisy stanovenými 

v článku 3 nařízení (ES) č. 

883/2004, a to za stejných 

podmínek a podle stejné 

výměry jako státním 

příslušníkům dotčených 

členských států, kteří se 

odstěhují do třetí země; 

e) přístup ke zboží a službám a 

k poskytování zboží a služeb 

určených veřejnosti, s výjimkou 

postupů pro získání bydlení 

stanovených ve vnitrostátním 

právu, aniž je dotčena smluvní 

svoboda v souladu s právem 

Unie a vnitrostátním právem, a 

ke službám poskytovaným 

veřejnými úřady práce. 

Dvoustranné dohody nebo 

vnitrostátní právní předpisy 

uvedené v tomto odstavci jsou 

mezinárodními dohodami nebo 

ustanoveními členských států 

ve smyslu článku 4. 

3. Aniž je dotčeno nařízení 

Rady (EU) č.1231/2010, mohou 

členské státy rozhodnout, že 

ustanovení odst. 2 písm. c) se 

s ohledem na rodinné dávky 

nevztahuje na osoby převedené 

v rámci společnosti, jimž bylo 

povoleno pobývat a pracovat na 

území členského státu po dobu 

nepřesahující devět měsíců. 

 

 

Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst. 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 
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§ 47o odst. 2 (2) Nárok na 

příspěvek na úhradu potřeb 

dítěte má při splnění 

podmínek stanovených v 

tomto zákoně také nezletilé 

nezaopatřené dítě svěřené do 

pěstounské péče cizinci, 

kterému byla vydána alespoň 

na dobu devíti měsíců karta 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance71) 

nebo karta vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie72) a je 

převeden do obchodní 

korporace nebo odštěpného 

závodu se sídlem na území 

České republiky, jestliže 

tomuto dítěti bylo vydáno 

povolení k dlouhodobému 

pobytu na území České 

republiky podle zvláštního 

právního předpisu62) a toto 

dítě má na území České 

republiky zároveň bydliště. 

 

CELEX32014L0066 Čl. 18 

odst. 2 

písm. c) a 

odst. 3 

 

 

Právo na rovné zacházení 

2. Osoby převedené v rámci 

společnosti mají právo na stejné 

zacházení jako se státními 

příslušníky členského státu, ve 

kterém je práce vykonávána, 

pokud jde o: 

a) svobodu sdružování a 

spolčování a členství v 

odborových organizacích nebo 

svazech zaměstnavatelů nebo v 

organizaci, jejíž členové patří k 

určité profesní skupině, včetně 

práv a výhod poskytovaných 

uvedenými organizacemi, aniž 

jsou dotčeny vnitrostátní 

předpisy o veřejném pořádku a 

veřejné bezpečnosti; 

b) uznávání diplomů, osvědčení 

a jiných odborných kvalifikací 

v souladu s příslušnými 

vnitrostátními postupy; 

c) ustanovení vnitrostátního 

práva týkající se oblastí 

sociálního zabezpečení 

vymezených v článku 3 

nařízení (ES) č. 883/2004, 

ledaže se z důvodu 

dvoustranných dohod nebo 

vnitrostátních právních 

předpisů členského státu, v 

němž je práce vykonávána, 

uplatní právo země původu 

zajišťující, že na osobu 

převedenou v rámci společnosti 

se vztahují právní předpisy v 

oblasti sociálního zabezpečení 

jedné z těchto zemí. Aniž jsou 

dotčeny dvoustranné dohody 

zajišťující, že se na osobu 

převedenou v rámci společnosti 

vztahují právní předpisy země 

původu, uplatní se v případě 

mobility uvnitř EU v 

příslušném rozsahu nařízení 

(EU) č. 1231/2010; 

d) aniž je dotčeno nařízení (EU) 

č. 1231/2010 a dvoustranné 

dohody, vyplácení zákonem 

stanoveného starobního, 

invalidního a pozůstalostního 

důchodu vyplývajícího z 

předcházejícího zaměstnání 

osoby převedené v rámci 

společnosti a nabytého osobou 

převedenou v rámci 

společnosti, která se stěhuje do 

třetí země, nebo pozůstalými po 

této osobě pobývajícími ve třetí 

zemi, jejichž práva jsou od dané 
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osoby odvozena, v souladu s 

právními předpisy stanovenými 

v článku 3 nařízení (ES) č. 

883/2004, a to za stejných 

podmínek a podle stejné 

výměry jako státním 

příslušníkům dotčených 

členských států, kteří se 

odstěhují do třetí země; 

e) přístup ke zboží a službám a 

k poskytování zboží a služeb 

určených veřejnosti, s výjimkou 

postupů pro získání bydlení 

stanovených ve vnitrostátním 

právu, aniž je dotčena smluvní 

svoboda v souladu s právem 

Unie a vnitrostátním právem, a 

ke službám poskytovaným 

veřejnými úřady práce. 

Dvoustranné dohody nebo 

vnitrostátní právní předpisy 

uvedené v tomto odstavci jsou 

mezinárodními dohodami nebo 

ustanoveními členských států 

ve smyslu článku 4. 

3. Aniž je dotčeno nařízení 

Rady (EU) č.1231/2010, mohou 

členské státy rozhodnout, že 

ustanovení odst. 2 písm. c) se 

s ohledem na rodinné dávky 

nevztahuje na osoby převedené 

v rámci společnosti, jimž bylo 

povoleno pobývat a pracovat na 

území členského státu po dobu 

nepřesahující devět měsíců. 

 

 

 

 

Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst. 

písm., apod) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 35 odst. 6 (6) Ve věcech 

vyplývajících ze zákona o 

pobytu cizinců na území 

České republiky nebo zákona 

o zaměstnanosti se může dát 

cizinec, který na území 

pobývá na vízum  k pobytu 

nad 90 dnů za účelem 

sezónního zaměstnání, v 

řízení zastupovat právnickou 

osobou, k jejímž činnostem 

uvedeným ve stanovách patří 

32014L0036 Čl. 25 odst. 

2 

2. Členské státy zajistí, aby se třetí 

strany, které mají v souladu s kritérii 

stanovenými jejich vnitrostátním 

právem oprávněný zájem na zajištění 

dodržování této směrnice, mohly se 

souhlasem sezónního pracovníka 

jeho jménem, nebo na jeho podporu 

účastnit jakéhokoli správního nebo 

občanskoprávního řízení, s výjimkou 

postupů a rozhodnutí týkajících se 

krátkodobých víz, za účelem 

provádění této směrnice. 
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ochrana práv cizinců. 

 

 

Změna zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 

příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů 
 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst. 

písm., apod) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 1 odst. 2 

písm. j) 

j) žadatele o vydání 

modré karty Evropské unie20) 

nebo držitele této karty, 

žadatele o vydání 

zaměstnanecké karty21) nebo 

držitele této karty anebo 

držitele povolení k 

dlouhodobému pobytu na 

území České republiky 

vydaného za jiným účelem než 

zaměstnání, který je na území 

zaměstnán, 

j) žadatele o vydání modré 

karty Evropské unie20) nebo 

držitele této karty, žadatele 

o vydání zaměstnanecké 

karty21) nebo držitele této 

karty, žadatele o oprávnění 

k pobytu za účelem 

sezónního zaměstnání22) 

nebo držitele tohoto 

oprávnění, žadatele 

o vydání karty 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance23) 

nebo karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie nebo držitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32014L0036 

 

 

 

 

 

 

 

 

32014L0066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 23 odst. 

1 písm. h) 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 18 odst. 

2 písm. b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sezónní pracovníci mají právo na 

stejné zacházení jako státní 

příslušníci hostitelského členského 

státu, a to přinejmenším, pokud jde o: 

………. 

h) uznávání diplomů, osvědčení a 

jiných odborných kvalifikací v 

souladu s příslušnými vnitrostátními 

postupy;  

 

2. Osoby převedené v rámci 

společnosti mají právo na stejné 

zacházení jako se státními 

příslušníky členského státu, ve 

kterém je práce vykonávána, pokud 

jde o:  

                                                 
20) Čl. 14 odst. 1 písm. d) a čl. 14 odst. 4 směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a 

pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. 

§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 
21) Čl. 12 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném 

postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky 

třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském 

státě. 

§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 
22) Čl. 23 odst. 1 písm. h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách 

vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci. 
23) Čl. 18 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách 

vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. 
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této karty, anebo držitele 

povolení k dlouhodobému 

pobytu na území České 

republiky vydaného za 

jiným účelem než 

zaměstnání, který je na 

území zaměstnán, 

……….. 

b) uznávání diplomů, osvědčení a 

jiných odborných kvalifikací v 

souladu s příslušnými vnitrostátními 

postupy; 

 

 

 

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

Navrhovaný právní předpis 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. 

února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích 

zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci; 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. 

května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích 

zemí na základě převedení v rámci společnosti 

 

 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 3 odst. 1 

písm. c) 
c) zaměstnavatelé4); za 

zaměstnavatele se považuje 

rovněž odštěpný závod 

zahraniční právnické 

osoby nebo zahraniční 

fyzická osoba oprávněné 

podnikat na území České 

republiky podle zvláštních 

právních předpisů5); pro 

účely § 87 odst. 1 a 2, § 93, 

§ 102 odst. 2 a § 126 se za 

zaměstnavatele považuje 

rovněž  

1. odštěpný závod se 

sídlem na území České 

republiky, do něhož je 

cizinec, který je 

držitelem karty 

vnitropodnikově 

převedeného 

zaměstnance nebo 

karty vnitropodnikově 

převedeného 

zaměstnance jiného 

členského státu 

Evropské unie 

vydaných podle zákona 

o pobytu cizinců na 

území České republiky 

(dále jen „karta 

vnitropodnikově 

převedeného 

zaměstnance“) nebo 

32014L0066 Čl. 3, písm. b), 

d) a l) 

Definice  

Pro účely této směrnice se rozumí: 

b) „převedením v rámci společnosti“ 

dočasné převedení státního 

příslušníka třetí země, který pobývá 

v době podání žádosti o povolení pro 

osobu převedenou v rámci 

společnosti mimo území členských 

států, za účelem zaměstnání nebo 

odborné přípravy z podniku 

usazeného mimo území členského 

státu, k němuž je státní příslušník 

třetí země již před převedením a v 

jeho průběhu vázán pracovní 

smlouvou, do subjektu usazeného v 

tomto členském státě a patřícího k 

příslušnému podniku nebo do stejné 

skupiny podniků, a popřípadě 

mobilita mezi hostitelskými subjekty 

usazenými v jednom nebo několika 

druhých členských státech; d) 

„hostitelským subjektem“ subjekt, 

do kterého je osoba převedená v 

rámci společnosti převedena, bez 

ohledu na jeho právní formu, 

usazený v souladu s vnitrostátním 

právem na území členského státu; l) 

„skupinou podniků“ dva nebo více 

podniků, které jsou podle 

vnitrostátního práva považovány za 

propojené jedním z těchto způsobů: 

jeden podnik ve vztahu k druhému 

podniku přímo či nepřímo drží 

většinu upsaného základního 
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povolení k pobytu 

vnitropodnikově 

převedeného 

zaměstnance vydaného 

jiným členským státem 

Evropské unie, 

převeden z obchodní 

korporace se sídlem 

mimo území členských 

států Evropské unie, k 

níž tento odštěpný 

závod náleží, nebo 

2. obchodní korporace se 

sídlem na území České 

republiky, do níž je cizinec, 

který je držitelem karty 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

nebo povolení k pobytu 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

vydaného jiným členským 

státem Evropské unie, 

převeden z obchodní 

korporace se sídlem mimo 

území členských států 

Evropské unie, jež je vůči 

obchodní korporaci se 

sídlem na území České 

republiky ovládající nebo 

ovládanou osobou100) nebo 

jsou obě tyto obchodní 

korporace ovládány 

stejnou ovládající osobou, 

 

kapitálu podniku; disponuje většinou 

hlasovacích práv spojených s podíly 

vydanými podnikem; je oprávněn 

jmenovat více než polovinu členů 

správních, řídících nebo dozorčích 

orgánů podniku; nebo podniky jsou 

řízeny jednotně mateřským 

podnikem; 

§ 5 písm. e) 

body 2 a 3 

Pro účely tohoto zákona se 

rozumí 

e) nelegální prací 

… 

2. práce vykonávaná 

cizincem v rozporu s 

vydaným povolením 

k zaměstnání nebo 

bez tohoto povolení, je-

li podle tohoto zákona 

vyžadováno, nebo 

v rozporu 

se zaměstnaneckou 

kartou, kartou 

vnitropodnikově 

převedeného 

zaměstnance nebo 

modrou kartou 

vydanými podle zákona 

o pobytu cizinců na 

území České republiky 

nebo bez některé z 

těchto karet; to neplatí 

v případě převedení na 

32014L0066 Čl. 9 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 3 

Sankce  

Členské státy mohou vyvodit 

odpovědnost hostitelského subjektu 

za nedodržování podmínek přijetí, 

pobytu a mobility stanovených v této 

směrnici.  

 

Pokud je hostitelský subjekt 

považován za odpovědný v souladu 

s odstavcem 1, stanoví dotyčný 

členský stát sankce. Tyto sankce 

musí být účinné, přiměřené 

a odrazující.  

 

Členské státy přijmou opatření 

zaměřená na zabránění možnému 

zneužívání a udělování sankcí za 

porušování této směrnice. Tato 

opatření zahrnují sledování, 

hodnocení a případně kontrolní 

opatření v souladu s vnitrostátním 

právem a správními postupy. 
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jinou práci podle § 41 

odst. 1 písm. c) 

zákoníku práce, nebo 

3. práce vykonávaná 

cizincem pro 

právnickou nebo 

fyzickou osobu bez 

platného oprávnění 

k pobytu na území 

České republiky, je-li 

podle zákona o pobytu 

cizinců na území České 

republiky vyžadováno. 

 

§ 5 písm. g) g) vnitropodnikovým 

převedením výkon závislé 

práce cizincem, který 

je držitelem karty 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

nebo povolení k pobytu 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

vydaného jiným členským 

státem Evropské unie, na 

území České republiky na 

pozici manažera, 

specialisty nebo 

zaměstnaného stážisty101) 

1. v odštěpném závodu se 

sídlem na území České 

republiky, do něhož je 

cizinec převeden 

z obchodní korporace 

se sídlem mimo území 

členských států 

Evropské unie, k níž 

tento odštěpný závod 

náleží, nebo 

2. v obchodní korporaci 

se sídlem na území 

České republiky, do níž 

je cizinec převeden 

z obchodní korporace 

se sídlem mimo území 

členských států 

Evropské unie, jež je 

vůči obchodní 

korporaci se sídlem na 

území České republiky 

ovládající nebo 

ovládanou osobou100) 

nebo jsou obě tyto 

obchodní korporace 

ovládány stejnou 

ovládající osobou. 

 

32014L0066 Čl. 3 písm. b)  Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

b) „převedením v rámci společnosti“ 

dočasné převedení státního 

příslušníka třetí země, který pobývá 

v době podání žádosti o povolení pro 

osobu převedenou v rámci 

společnosti mimo území členských 

států, za účelem zaměstnání nebo 

odborné přípravy z podniku 

usazeného mimo území členského 

státu, k němuž je státní příslušník 

třetí země již před převedením a v 

jeho průběhu vázán pracovní 

smlouvou, do subjektu usazeného v 

tomto členském státě a patřícího k 

příslušnému podniku nebo do stejné 

skupiny podniků, a popřípadě 

mobilita mezi hostitelskými subjekty 

usazenými v jednom nebo několika 

druhých členských státech; 

                                                 
101) § 42k zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. …/2016 Sb. 
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§ 5a Za zaměstnání se pro 

účely § 87 odst. 1 a 2, § 89 

odst. 4 a § 93 považuje 

vnitropodnikové převedení.  

 

32014L0066 

 

Čl. 3 písm. b) Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

b) „převedením v rámci společnosti“ 

dočasné převedení státního 

příslušníka třetí země, který pobývá 

v době podání žádosti o povolení pro 

osobu převedenou v rámci 

společnosti mimo území členských 

států, za účelem zaměstnání nebo 

odborné přípravy z podniku 

usazeného mimo území členského 

státu, k němuž je státní příslušník 

třetí země již před převedením a v 

jeho průběhu vázán pracovní 

smlouvou, do subjektu usazeného v 

tomto členském státě a patřícího k 

příslušnému podniku nebo do stejné 

skupiny podniků, a popřípadě 

mobilita mezi hostitelskými subjekty 

usazenými v jednom nebo několika 

druhých členských státech; 

§ 89 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 89 odst. 4 

(1) Cizinec může být přijat do 

zaměstnání a zaměstnáván, je-

li držitelem platné 

zaměstnanecké karty, karty 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 
nebo modré karty, pokud tento 

zákon nestanoví jinak. 

(34) Cizinec, kterému bylo 

vydáno potvrzení o splnění 

podmínek pro vydání 

zaměstnanecké karty, karty 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 
nebo modré karty, může být 

přijat do zaměstnání a 

zaměstnáván ode dne vydání 

tohoto potvrzení do dne 

ukončení řízení o jeho žádosti 

o vydání zaměstnanecké karty, 

karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 
nebo modré karty. Pokud 

cizinec požádá o prodloužení 

povolení k zaměstnání podle 

§ 94, může být dále 

zaměstnáván v době od 

konce platnosti svého 

povolení k zaměstnání do 

pravomocného rozhodnutí o 

prodloužení platnosti 

povolení k zaměstnání. 

32014L0066 Čl. 17 písm. c) Práva plynoucí z povolení pro osobu 

převedenou v rámci společnosti  

Po dobu platnosti povolení pro 

osobu převedenou v rámci 

společnosti požívá držitel tohoto 

povolení alespoň následujících práv: 

c) práva na výkon konkrétního 

zaměstnání, k němuž jej dané 

povolení opravňuje, v jakémkoli 

hostitelském subjektu patřícím 

k podniku nebo ke skupině podniků 

v prvním členském státě, a to 

v souladu s vnitrostátním právem. 

Práva uvedená v prvním pododstavci 

písm. a) až c) tohoto článku lze 

požívat ve druhém členském státu 

v souladu s článkem 20. 

§ 91 odst. 2 

písm. b) 

K žádosti o vydání povolení je 

nutno přiložit 

 

b) doklady osvědčující 

odbornou způsobilost pro 

výkon požadovaného 

zaměstnání; 

32014L0036 Článek 5 odst. 

4, čl. 6 odst. 6 

Pokud je v pracovní smlouvě nebo 

v závazné pracovní nabídce 

upřesněno, že státní příslušník třetí 

země bude vykonávat regulované 

povolání ve smyslu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2005/36/ES (1), mohou členské státy 
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u regulovaného povolání 

doklady dokládající 

splnění podmínky podle 

jiného právního 

předpisu102), 

 

požadovat, aby žadatel předložil 

dokumenty osvědčující, že státní 

příslušník třetí země splňuje 

podmínky stanovené vnitrostátním 

právem pro výkon daného 

regulovaného povolání. 

 

Kritéria a požadavky přijetí 

sezónního pracovníka k pobytu 

přesahujícímu 90 dní 

Pokud je v pracovní smlouvě nebo 

v závazné pracovní nabídce 

upřesněno, že státní příslušník třetí 

země bude vykonávat regulované 

povolání ve smyslu směrnice 

2005/36/ES, mohou členské státy 

požadovat, aby žadatel předložil 

dokumenty osvědčující, že státní 

příslušník třetí země splňuje 

podmínky stanovené vnitrostátním 

právem pro výkon daného 

regulovaného povolání. 

§ 91 odst. 4 (4) Pracovní smlouva, 

dohoda o pracovní činnosti 

nebo smlouva o smlouvě 

budoucí podle odstavce 2 

písm. a) musí obsahovat 

kromě povinných náležitostí 

stanovených zákoníkem 

práce také dobu trvání 

základního 

pracovněprávního vztahu, 

výši mzdy, platu nebo 

odměny, délku sjednané 

týdenní pracovní doby a 

výměru dovolené v souladu 

s  právními předpisy. 

32014L0036 Čl. 5 odst. 2, 

čl. 6 odst. 2 

Členské státy požadují, aby 

podmínky uvedené v odst. 1 písm. a) 

byly v souladu s platným právem, 

kolektivními smlouvami nebo 

postupy. 

     

§ 94 odst. 1 a 

odst. 2 

(1) Platnost povolení k 

zaměstnání může krajská 

pobočka Úřadu práce cizinci 

na jeho žádost prodloužit, a to 

i opakovaně, vždy však 

nejdéle na dobu 2 let. Platnost 

povolení k zaměstnání podle 

§ 96, které bylo vydáno na 

dobu kratší než 6 měsíců, lze 

prodloužit, nejdéle však tak, 

aby celková doba platnosti 

povolení k zaměstnání 

nepřekročila 6 měsíců 

v kterémkoli období 12 

měsíců po sobě jdoucích. O 

prodloužení platnosti povolení 

k zaměstnání je cizinec 

32014L0036 Čl. 15 Prodloužení pobytu nebo obnovení 

platnosti povolení za účelem 

sezónní práce  

1. Během maximální doby uvedené v 

čl. 14 odst. 1 a za předpokladu, že 

jsou splněny články 5 nebo 6 a 

neuplatní se důvody uvedené v čl. 8 

odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 2 a 

případně čl. 8 odst. 4, povolí členské 

státy sezónním pracovníkům jedno 

prodloužení jejich pobytu v případě, 

že sezónní pracovníci prodlouží svou 

smlouvu s tímtéž zaměstnavatelem.  

2. Členské státy mohou v souladu se 

svým vnitrostátním právem 

rozhodnout, že umožní sezónním 

pracovníkům, aby prodloužili svou 

                                                 
102)  Například zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 
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oprávněn požádat příslušnou 

krajskou pobočku Úřadu práce 

nejdříve 3 měsíce a nejpozději 

30 dnů před uplynutím doby 

platnosti vydaného povolení k 

zaměstnání. Při prodloužení 

platnosti povolení k 

zaměstnání podle § 96 přihlíží 

krajská pobočka Úřadu práce 

k situaci na trhu práce; to 

neplatí v případě 

prodloužení povolení 

k zaměstnání podle § 95 a 

97. 

(2) Žádost o prodloužení 

platnosti povolení k 

zaměstnání obsahuje stejné 

náležitosti jako žádost o 

povolení k zaměstnání (§ 91 

odst. 1). Žádost o 

prodloužení platnosti 

povolení k zaměstnání 

vydaného podle § 96 

obsahuje stejné náležitosti 

jako žádost o povolení 

k zaměstnání podle § 96 

odst. 3. K žádosti je nutno 

přiložit vyjádření 

zaměstnavatele, že cizince i 

nadále zaměstná. 

 

smlouvu s tímtéž zaměstnavatelem a 

svůj pobyt více než jedenkrát, za 

předpokladu, že není překročena 

maximální doba uvedená v čl. 14 

odst. 1.  

3. Během maximální doby uvedené v 

čl. 14 odst. 1 a za předpokladu, že 

jsou splněny články 5 nebo 6 a 

neuplatní se důvody uvedené v čl. 8 

odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 2 a 

případně čl. 8 odst. 4, povolí členské 

státy sezónním pracovníkům jedno 

prodloužení jejich pobytu, aby byli 

zaměstnáni jiným zaměstnavatelem.  

4. Členské státy mohou v souladu se 

svým vnitrostátním právem 

rozhodnout, že umožní sezónním 

pracovníkům, aby byli zaměstnáni 

jiným zaměstnavatelem a prodloužili 

svůj pobyt více než jedenkrát, za 

předpokladu, že není překročena 

maximální doba uvedená v čl. 14 

odst. 1. 

 

6. Členské státy mohou zamítnout 

prodloužení pobytu nebo obnovení 

platnosti povolení za účelem sezónní 

práce, pokud by dotyčné volné 

pracovní místo mohlo být obsazeno 

státními příslušníky daného 

členského státu, jinými občany Unie 

nebo státními příslušníky třetích 

zemí, kteří oprávněně pobývají v 

tomto členském státě. Tento odstavec 

se použije, aniž je dotčena zásada 

upřednostňování občanů Unie 

vyjádřená v příslušných ustanoveních 

příslušných aktů o přistoupení.  

 

7. Členské státy zamítnou 

prodloužení pobytu nebo obnovení 

platnosti povolení za účelem sezónní 

práce, pokud bylo dosaženo 

maximální doby pobytu stanovené v 

čl. 14 odst. 1. 

 

§ 96 odst. 1 (1) Povolení k 

zaměstnání se vyžaduje i v 

případě, že cizinec bude 

sezónním zaměstnancem 

zaměstnávaným činností 

závislou na ročním období. 

Činnost závislá na ročním 

období je činnost, která je 

vázána na určitou roční 

dobu podle opakující se 

události nebo typu události 

na základě sezónních 

podmínek, v jejichž průběhu 

32014L0036  

 

 

Čl. 3 písm. b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

 

b)„sezónním pracovníkem“ státní 

příslušník třetí země, který si 

ponechává své hlavní bydliště ve třetí 

zemi a oprávněně a dočasně pobývá 

na území členského státu za účelem 

výkonu činnosti závislé na ročním 

období, na základě jedné nebo více 

pracovních smluv na dobu určitou 

uzavřených přímo mezi daným 

státním příslušníkem třetí země a 
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jsou potřeby, pokud jde o 

pracovní sílu, podstatně 

větší než u běžného typu 

činností.  

 

 

 

 

Čl. 3 písm. c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 písm. h) 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 12 odst. 8 

 

zaměstnavatelem usazeným v daném 

členském státě; 

 

c) „činností závislou na ročním 

období“ činnost, která je vázána na 

určitou roční dobu podle opakující se 

události nebo typu událostí na 

základě sezónních podmínek, 

v jejichž průběhu jsou potřeby, pokud 

jde o pracovní sílu, podstatně větší 

než u běžného typu činnosti; 

 

h)„povolením za účelem sezónní 

práce“ jakékoli z povolení uvedených 

v článku12, které opravňuje svého 

držitele k pobytu a práci na území 

členského státu, jenž toto povolení 

vydal podle této směrnice;  

 

8. Vydáním dlouhodobého víza podle 

odst. 2 prvního pododstavce písm. a) 

není dotčena možnost členských států 

vydávat předem povolení k práci v 

dotčeném členské státu. 

§ 96 odst. 2 (2) Povolení 

k zaměstnání podle odstavce 

1 se vydává na dobu 

maximálně 6 měsíců 

v kterémkoli období 12 

měsíců po sobě jdoucích. 

 

32014L0036 Čl. 14 odst. 1 Délka pobytu  

Členské státy stanoví maximální 

dobu pobytu sezónních pracovníků, 

jež nesmí být kratší než pět měsíců 

a delší než devět měsíců během 

kteréhokoli období 12 měsíců. Po 

skončení této doby státní příslušník 

třetí země opustí území členského 

státu, ledaže mu dotyčný členský stát 

podle vnitrostátního práva nebo práva 

Unie vydá povolení k pobytu za 

jiným účelem, než je sezónní práce.  

§ 96 odst. 3 (3) Povolení 

k zaměstnání podle odstavce 

1 může být vydáno pouze, 

pokud je předložena 

pracovní smlouva na dobu 

určitou, dohoda o pracovní 

činnosti na dobu určitou 

nebo smlouva o smlouvě 

budoucí, v níž se strany 

zavazují v ujednané lhůtě 

uzavřít pracovní smlouvu na 

dobu určitou nebo dohodu o 

pracovní činnosti na dobu 

určitou, obsahující 

ustanovení, ze kterých 

jednoznačně vyplývá, že 

měsíční mzda, plat nebo 

odměna cizince nebude nižší 

než základní sazba měsíční 

minimální mzdy; týdenní 

pracovní doba musí v 

každém z obou základních 

pracovněprávních vztahů 

32014L0036 Čl. 5 odst. 1 

písm. a), čl. 6 

odst. 1 písm. 

a)  

Kritéria a požadavky pro přijetí do 

zaměstnání jako sezónního 

pracovníka k pobytu nepřesahujícímu 

90 dní  

K žádostem o přijetí do členského 

státu za podmínek stanovených touto 

směrnicí k pobytu nepřesahujícímu 

90 dní se přiloží:  

a) platná pracovní smlouva nebo, 

pokud tak stanoví vnitrostátní právní 

nebo správní předpisy či praxe, 

závazná pracovní nabídka pracovat 

jako sezónní pracovník v dotčeném 

členském státě u zaměstnavatele 

usazeného v uvedeném členském 

státě, v níž je uvedeno:  

i) místo výkonu a druh práce,  

ii) délka zaměstnání,  

iii) odměna,  

iv) délka pracovní doby za týden 

nebo za měsíc,  

v) rozsah placené dovolené,  

vi) případně další související 
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činit nejméně 15 hodin. V 

případě zaměstnání na další 

pracovní pozici se splnění 

podmínky týdenní pracovní 

doby v rozsahu nejméně 15 

hodin, za současného trvání 

základního 

pracovněprávního vztahu 

podle věty první, 

nevyžaduje. 

 

pracovní podmínky a  

vii) pokud možno datum zahájení 

zaměstnání; 

§ 96 odst. 3 (3) Povolení 

k zaměstnání podle odstavce 

1 může být vydáno pouze, 

pokud je předložena 

pracovní smlouva na dobu 

určitou, dohoda o pracovní 

činnosti na dobu určitou 

nebo smlouva o smlouvě 

budoucí, v níž se strany 

zavazují v ujednané lhůtě 

uzavřít pracovní smlouvu na 

dobu určitou nebo dohodu o 

pracovní činnosti na dobu 

určitou, obsahující 

ustanovení, ze kterých 

jednoznačně vyplývá, že 

měsíční mzda, plat nebo 

odměna cizince nebude nižší 

než základní sazba měsíční 

minimální mzdy; týdenní 

pracovní doba musí v 

každém z obou základních 

pracovněprávních vztahů 

činit nejméně 15 hodin. V 

případě zaměstnání na další 

pracovní pozici se splnění 

podmínky týdenní pracovní 

doby v rozsahu nejméně 15 

hodin, za současného trvání 

základního 

pracovněprávního vztahu 

podle věty první, 

nevyžaduje. 

32014L0036 Čl. 5 odst. 3,  

 

 

 

 

 

čl. 6 odst. 3 

Na základě dokumentů poskytnutých 

podle odstavce 1 členské státy 

požadují, aby sezónní pracovník 

nevyužíval jejich systémy sociální 

pomoc. 

 

Na základě dokumentů poskytnutých 

podle odstavce 1 členské státy 

požadují, aby měl sezónní pracovník 

v průběhu pobytu dostatečné 

prostředky na pokrytí svých potřeb 

a nemusel využívat jejich systémy 

sociální pomoci. 

§ 96 odst. 4 (4) Jestliže krajská 

pobočka Úřadu práce vydá 

povolení k zaměstnání podle 

odstavce 1, poskytne cizinci 

také písemnou informaci o 

právech a povinnostech 

sezónního zaměstnance 

včetně informace o postupu 

při podávání stížnosti 

pro porušení 

pracovněprávních předpisů. 

 

32014L0036 Čl. 11 odst. 2 Přístup k informacím  

Pokud členské státy vydají státním 

příslušníkům třetích zemí povolení za 

účelem sezónní práce, poskytnou jim 

rovněž písemné informace o jejich 

právech a povinnostech podle této 

směrnice, včetně informací 

o postupech podávání stížností. 

§ 96 odst. 5 (5) Seznam odvětví 

zaměstnání, která zahrnují 

32014L0036 Čl. 2 odst. 2 Oblast působnosti  

Při provádění této směrnice uvedou 
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činnosti závislé na ročním 

období podle odstavce 1, 

stanoví ministerstvo 

vyhláškou. 

 

členské státy, případně po konzultaci 

se sociálními partnery, seznam těch 

odvětví zaměstnání, která zahrnují 

činnosti závislé na ročním období. 

Členské státy mohou tento seznam 

změnit případně po konzultaci se 

sociálními partnery. Členské státy 

informují o takových změnách 

Komisi. 

§ 98 písm. s) Povolení k zaměstnání, 

zaměstnanecká karta, karta 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

nebo modrá karta se podle 

tohoto zákona nevyžaduje k 

zaměstnání cizince 

s) který je držitelem 

povolení k pobytu 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

vydaného jiným členským 

státem Evropské unie a je 

vnitropodnikově 

převedený na území České 

republiky na dobu 

nepřesahující 90 dnů 

v kterémkoliv období 180 

dnů, nebo 

 

32014L0066 Čl. 21 odst. 1 Krátkodobá mobilita  

Státní příslušníci třetích zemí, kteří 

jsou držiteli platného povolení pro 

osobu převedenou v rámci 

společnosti vydaného prvním 

členským státem, jsou oprávněni 

pobývat v druhém členském státě a 

pracovat v jakémkoli jiném subjektu, 

který je v tomto druhém členském 

státě usazen a patří do stejného 

podniku či skupiny podniků, po dobu 

až 90 dnů v kterémkoli období 180 

dnů na členský stát za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

§ 99 písm. c) 

až f) 

Povolení k zaměstnání nelze 

vydat cizinci, 

… 

c) jehož dokumenty 

předložené podle § 91 byly 

získány podvodným 

způsobem, padělány, 

pozměněny nebo v nich 

byly uvedeny nepravdivé 

údaje,  

d) jehož zaměstnavateli byla 

v období 4 měsíců 

předcházejících podání 

žádosti o vydání povolení 

k zaměstnání pravomocně 

uložena pokuta za 

umožnění výkonu nelegální 

práce,  

e) jehož zaměstnavateli byla 

v období 3 měsíců 

předcházejících podání 

žádosti o vydání povolení 

k zaměstnání pravomocně 

uložena pokuta vyšší než 

50 000 Kč za porušení 

povinnosti vyplývající 

z pracovněprávních 

předpisů nebo za porušení 

povinnosti vyplývající 

z jiných právních 

32014L0036 Čl. 8 odst. 1 

písm. b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8 odst. 2 

písm. a) a b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 17 

Důvody pro zamítnutí 

1. Členské státy zamítnou žádost o 

povolení za účelem sezónní práce, 

pokud: 

b) dokumenty předložené pro účely 

článků 5 a 6 byly získány podvodným 

způsobem či padělány nebo 

pozměněny. 

 

 

Členské státy případně zamítnou 

žádost o povolení za účelem sezónní 

práce, pokud: 

a) vůči zaměstnavateli byly v souladu 

s vnitrostátním právem uplatněny 

sankce za neohlášenou práci nebo 

neoprávněné zaměstnávání;  

b) podnik zaměstnavatele je či byl 

v likvidaci v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy upravujícími 

insolvenční řízení nebo nevyvíjí 

žádnou hospodářskou činnost nebo  

 

 

1.   Členské státy stanoví sankce vůči 

zaměstnavatelům, kteří nesplnili 

povinnosti podle této směrnice, 

včetně odepření možnosti, aby 

zaměstnavatelé, kteří závažně porušili 

povinnosti vyplývající z této 
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předpisů, jejichž 

dodržování kontroluje 

Státní úřad inspekce práce 

nebo oblastní inspektorát 

práce, nebo 

f) na majetek jehož 

zaměstnavatele byl na 

základě pravomocného 

rozhodnutí soudu 

prohlášen konkurs a tento 

konkurs doposud nebyl 

zrušen.  

 

směrnice, zaměstnávali sezónní 

pracovníky. Tyto sankce musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 100 odst. 2 (2) Povolení k zaměstnání 

může krajská pobočka Úřadu 

práce rozhodnutím odejmout 

odejme, jestliže zaměstnání je 

vykonáváno v rozporu s 

vydaným povolením k 

zaměstnání, s výjimkou 

výkonu jiné práce v důsledku 

převedení podle § 41 odst. 1 

písm. c) zákoníku práce, 

vyslání na pracovní cestu 

podle § 93 nebo jestliže bylo 

povolení k zaměstnání vydáno 

na základě nepravdivých 

údajů. 

32014L0036 Čl. 9 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnětí povolení za účelem sezónní 

práce  

Členské státy odejmou povolení za 

účelem sezónní práce, pokud:  

a) doklady předložené pro účely 

článků 5 nebo 6 byly získány 

podvodně, byly padělány nebo 

pozměněny nebo  

b) držitel pobývá na daném území pro 

jiné účely než ty, pro které byl 

oprávněn k pobytu. 

 

 

 

 

 

 

 

Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst. 

písm., apod) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 183b odst. 

3 písm. e) 

(3) Stejná práva a 

povinnosti jako občan 

Evropské unie má podle tohoto 

zákona: 

…… 

e) osoba, které byl na území 

České republiky nebo 

jiného členského státu 

Evropské unie povolen 

pobyt za účelem sezónního 

zaměstnání61). 

________ 

61) Čl. 23 odst. 1 písm. g) směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/36/EU ze dne 26. února 

2014 o podmínkách vstupu a 

32014L0036 Čl. 23 odst. 

1 písm. g) 

1. Sezónní pracovníci mají právo na 

stejné zacházení jako státní 

příslušníci hostitelského členského 

státu, a to přinejmenším, pokud jde 

o: 

 

g) vzdělávání a odbornou přípravu;  
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pobytu státních příslušníků 

třetích zemí za účelem 

zaměstnání jako sezónní 

pracovníci. 

 

 

 

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst. 

písm., apod) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

položka 

144A část 

osvobození 

bod 5 

5. Od poplatků podle této 

položky jsou osvobozeni 

žadatelé o vízum k 

pobytu nad 90 dnů za 

účelem sezónního 

zaměstnání, kterým bylo 

v období 5 let 

předcházejících podání 

žádosti nejméně jednou 

uděleno vízum k pobytu 

nad 90 dní za účelem 

sezónního zaměstnání, a 

platnost žádného z těchto 

víz nebyla zrušena, 

ledaže by se tak stalo 

pouze v důsledku 

porušení povinnosti 

zaměstnavatele. 

32014L0036 Čl. 16 odst. 

1 

1. Členské státy zjednoduší opětný 

vstup státních příslušníků třetích 

zemí, kteří již byli v daném členském 

státě přijati jako sezónní pracovníci 

nejméně jednou za posledních pět let 

a kteří během každého z těchto 

pobytů splňovali všechna kritéria a 

podmínky podle této směrnice pro 

sezónní pracovníky. 

 

 

 

Změna zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 

Navrhovaný právní předpis  Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst. 

písm., apod) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., 

bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 4 odst. 1 

písm. n) až p) 

§ 4 

Okruh oprávněných osob 

 

 (1) Nárok na 

příspěvek na péči má při 

splnění podmínek stanovených 

v tomto zákoně 

n) cizinec, kterému bylo 

vydáno krátkodobé vízum 

za účelem sezónního 

zaměstnání65) nebo vízum 

k pobytu nad 90 dnů za 

účelem sezónního 

CELEX32014L0036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 23 

odst. 1 

písm. d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právo na rovné zacházení 

1. Sezónní pracovníci mají 

právo na stejné zacházení jako 

státní příslušníci hostitelského 

členského státu, a to 

přinejmenším, pokud jde o: 

a) podmínky zaměstnání, 

včetně minimálního věku pro 

výkon práce, a pracovní 

podmínky, včetně odměňování, 

propouštění, pracovní doby, 

dovolené a svátků, jakož i 

zdravotní a bezpečností 

požadavky na pracovišti; 

b) právo na stávku a protestní 
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zaměstnání66),  

o) cizinec, kterému byla 

vydána karta 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance67) 

nebo karta vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance 

jiného členského státu 

Evropské unie68), a je 

převeden do obchodní 

korporace nebo odštěpného 

závodu se sídlem na území 

České republiky, 

p) rodinný příslušník osoby 

uvedené v písmenu o), 

pokud mu bylo vydáno 

povolení k dlouhodobému 

pobytu na území České 

republiky podle zvláštního 

právního předpisu62), 

a to, pokud má bydliště na 

území České republiky, s 

výjimkou osob uvedených v 

písmenu j) písmenech j), n) a 

o); co se rozumí bydlištěm, 

stanoví zákon o pomoci v 

hmotné nouzi49). 

____________________  
  
 64) § 21 zákona č. 326/1999 

Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 
65) § 32 zákona č. 326/1999 

Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 
66) § 42k zákona č. 326/1999 

Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 
 67) § 42m zákona č. 326/1999 

Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akce zaměstnanců v souladu s 

vnitrostátním právem a postupy 

příslušného hostitelského 

členského státu, svobodu 

sdružování a spolčování a 

členství v odborových 

organizacích nebo v organizaci, 

jejíž členové patří k určité 

profesní skupině, včetně práv a 

výhod poskytovaných 

uvedenými organizacemi, 

včetně práva sjednávat a 

uzavírat kolektivní smlouvy, 

aniž jsou dotčeny vnitrostátní 

předpisy o veřejném pořádku a 

veřejné bezpečnosti; 

c) doplatky veškeré dlužné 

odměny státnímu příslušníkovi 

třetí země, které provede 

zaměstnavatel; 

d) oblasti sociálního 

zabezpečení uvedené v článku 3 

nařízení (ES) č. 883/2004; 

e) přístup ke zboží a službám a 

k poskytování zboží a služeb 

určených veřejnosti, s výjimkou 

bydlení, aniž je dotčena 

smluvní svoboda v souladu s 

právem Unie a vnitrostátním 

právem; 

f) poradenství o sezónní práci 

poskytované úřady práce; 

g) vzdělávání a odbornou 

přípravu; 

h) uznávání diplomů, osvědčení 

a jiných odborných kvalifikací 

v souladu s příslušnými 

vnitrostátními postupy; 

i) daňové výhody, pokud je 

sezónní pracovník pro daňové 

účely považován za rezidenta 

příslušného členského státu. 

Sezónní pracovníci, kteří se 

stěhují do třetí země nebo 

pozůstalí po takových 

pracovnících pobývající ve třetí 

zemi, jejichž práva jsou 

odvozena od sezónního 

pracovníka, obdrží zákonný 

důchod vyplývající z 

předcházejícího zaměstnání 

sezónního pracovníka a nabytý 

v souladu s právními předpisy 

stanovenými v článku 3 

nařízení (ES) č. 883/2004, a to 

za stejných podmínek a podle 

stejné výměry jako státní 

příslušníci dotčených členských 

států, kteří se odstěhují do třetí 

země.  
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CELEX32014L0066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 18 

odst. 2 

písm. c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Členské státy mohou rovné 

zacházení omezit takto: 

i) s ohledem na odst. 1 první 

pododstavec písm. d) mohou 

vyloučit rodinné dávky a dávky 

v nezaměstnanosti, aniž je 

dotčeno nařízení (EU) č. 

1231/2010.  

 

Právo na rovné zacházení 

2. Osoby převedené v rámci 

společnosti mají právo na stejné 

zacházení jako se státními 

příslušníky členského státu, ve 

kterém je práce vykonávána, 

pokud jde o: 

a) svobodu sdružování a 

spolčování a členství v 

odborových organizacích nebo 

svazech zaměstnavatelů nebo v 

organizaci, jejíž členové patří k 

určité profesní skupině, včetně 

práv a výhod poskytovaných 

uvedenými organizacemi, aniž 

jsou dotčeny vnitrostátní 

předpisy o veřejném pořádku a 

veřejné bezpečnosti; 

b) uznávání diplomů, osvědčení 

a jiných odborných kvalifikací 

v souladu s příslušnými 

vnitrostátními postupy; 

c) ustanovení vnitrostátního 

práva týkající se oblastí 

sociálního zabezpečení 

vymezených v článku 3 

nařízení (ES) č. 883/2004, 

ledaže se z důvodu 

dvoustranných dohod nebo 

vnitrostátních právních 

předpisů členského státu, v 

němž je práce vykonávána, 

uplatní právo země původu 

zajišťující, že na osobu 

převedenou v rámci společnosti 

se vztahují právní předpisy v 

oblasti sociálního zabezpečení 

jedné z těchto zemí. Aniž jsou 

dotčeny dvoustranné dohody 

zajišťující, že se na osobu 

převedenou v rámci společnosti 

vztahují právní předpisy země 

původu, uplatní se v případě 

mobility uvnitř EU v 

příslušném rozsahu nařízení 

(EU) č. 1231/2010; 

 

d) aniž je dotčeno nařízení (EU) 

č. 1231/2010 a dvoustranné 

dohody, vyplácení zákonem 

stanoveného starobního, 
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invalidního a pozůstalostního 

důchodu vyplývajícího z 

předcházejícího zaměstnání 

osoby převedené v rámci 

společnosti a nabytého osobou 

převedenou v rámci 

společnosti, která se stěhuje do 

třetí země, nebo pozůstalými po 

této osobě pobývajícími ve třetí 

zemi, jejichž práva jsou od dané 

osoby odvozena, v souladu s 

právními předpisy stanovenými 

v článku 3 nařízení (ES) č. 

883/2004, a to za stejných 

podmínek a podle stejné 

výměry jako státním 

příslušníkům dotčených 

členských států, kteří se 

odstěhují do třetí země; 

e) přístup ke zboží a službám a 

k poskytování zboží a služeb 

určených veřejnosti, s výjimkou 

postupů pro získání bydlení 

stanovených ve vnitrostátním 

právu, aniž je dotčena smluvní 

svoboda v souladu s právem 

Unie a vnitrostátním právem, a 

ke službám poskytovaným 

veřejnými úřady práce. 

Dvoustranné dohody nebo 

vnitrostátní právní předpisy 

uvedené v tomto odstavci jsou 

mezinárodními dohodami nebo 

ustanoveními členských států 

ve smyslu článku 4. 

3. Aniž je dotčeno nařízení 

Rady (EU) č.1231/2010, mohou 

členské státy rozhodnout, že 

ustanovení odst. 2 písm. c) se 

s ohledem na rodinné dávky 

nevztahuje na osoby převedené 

v rámci společnosti, jimž bylo 

povoleno pobývat a pracovat na 

území členského státu po dobu 

nepřesahující devět měsíců. 

 

 

 

Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst. 

písm., apod) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., 

bod., 

apod.) 

Obsah 
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Poznámka 

pod čarou č. 

1 

1) Směrnice Rady ze dne 14. 

října 1991 o povinnosti 

zaměstnavatele informovat 

zaměstnance o podmínkách 

pracovní smlouvy nebo 

pracovního poměru 

(91/533/EHS). 

  Směrnice Rady 98/59/ES ze 

dne 20. července 1998 o 

sbližování právních 

předpisů členských států 

týkajících se hromadného 

propouštění. 

  Směrnice Rady 99/70/ES ze 

dne 28. června 1999 o 

rámcové dohodě o 

pracovních poměrech na 

dobu určitou uzavřené mezi 

organizacemi UNICE, 

CEEP a EKOS. 

  Směrnice Rady 97/81/ES ze 

dne 15. prosince 1997 o 

rámcové dohodě o 

částečném pracovním 

úvazku uzavřené mezi 

organizacemi UNICE, 

CEEP a EKOS. 

  Směrnice Rady 

2004/113/ES ze dne 13. 

prosince 2004, kterou se 

zavádí zásada rovného 

zacházení s muži a ženami 

v přístupu ke zboží a 

službám a jejich 

poskytování. 

  Směrnice Rady 94/45/ES ze 

dne 22. září 1994 o zřízení 

evropské rady zaměstnanců 

nebo vytvoření postupu pro 

informování zaměstnanců a 

projednání se zaměstnanci 

v podnicích působících na 

území Společenství a 

skupinách podniků 

působících na území 

Společenství. 

  Směrnice Rady 97/74/ES ze 

dne 15. prosince 1997, 

kterou se oblast působnosti 

směrnice 94/45/ES o 

zřízení evropské rady 

zaměstnanců nebo 

vytvoření postupu pro 

informování zaměstnanců a 

projednávání se 

zaměstnanci v podnicích 

působících na území 

Společenství a skupinách 

podniků působících na 

území Společenství 

32008L0104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32014L0066 

Čl. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 27 

1. Členské státy nejpozději do 

5. prosince 2011 přijmou a 

zveřejní právní a správní 

předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí nebo 

zajistí, aby se na nezbytné 

úpravě dohodli sociální 

partneři, přičemž členské státy 

přijmou veškerá nezbytná 

opatření, která jim umožní 

kdykoli zaručit plnění cílů této 

směrnice. Neprodleně o nich 

informují Komisi. 

  

 2. Tyto předpisy 

přijaté členskými státy musí 

obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový 

odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si 

stanoví členské státy. 

 

 

 

 

 

 

1. Členské státy uvedou v 

účinnost právní a správní 

předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí do 29. 

listopadu 2016. Neprodleně o 

nich uvědomí Komisi. 

 Tyto předpisy přijaté 

členskými státy musí obsahovat 

odkaz na tuto směrnici nebo 

musí být takový odkaz učiněn 

při jejich úředním vyhlášení. 

Způsob odkazu si stanoví 

členské státy. 

  

 2. Členské státy sdělí 

Komisi znění hlavních 

ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které 

přijmou v oblasti působnosti 

této směrnice. 
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rozšiřuje na Spojené 

království Velké Británie a 

Severního Irska. 

Směrnice Rady 

2006/109/ES ze dne 20. 

listopadu 2006, kterou se z 

důvodu přistoupení 

Bulharska a Rumunska 

upravuje směrnice 

94/45/ES o zřízení 

evropské rady zaměstnanců 

nebo vytvoření postupu pro 

informování zaměstnanců a 

projednání se zaměstnanci 

v podnicích působících na 

území Společenství a 

skupinách podniků 

působících na území 

Společenství. 

  Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2002/14/ES ze dne 11. 

března 2002, kterou se 

stanoví obecný rámec pro 

informování zaměstnanců a 

projednávání se 

zaměstnanci v Evropském 

společenství. 

  Čl. 13 směrnice Rady 

2001/86/ES ze dne 8. října 

2001, kterou se doplňuje 

statut evropské společnosti 

s ohledem na zapojení 

zaměstnanců. 

  Směrnice Rady 2001/23/ES 

ze dne 12. března 2001 o 

sbližování právních 

předpisů členských států 

týkajících se zachování 

práv zaměstnanců v případě 

převodů podniků, závodů 

nebo částí podniků nebo 

závodů. 

  Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

96/71/ES ze dne 16. 

prosince 1996 o vysílání 

pracovníků v rámci 

poskytování služeb. 

  Směrnice Rady 96/34/ES ze 

dne 3. června 1996 o 

rámcové dohodě o 

rodičovské dovolené 

uzavřené mezi 

organizacemi UNICE, 

CEEP a EKOS. 

  Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2003/88/ES ze dne 4. 

listopadu 2003 o některých 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAEX97AK3



86 

 

aspektech úpravy pracovní 

doby. 

  Směrnice Rady 94/33/ES ze 

dne 22. června 1994 o 

ochraně mladistvých 

pracovníků. 

  Směrnice Rady ze dne 25. 

června 1991, kterou se 

doplňují opatření pro 

zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

zaměstnanců v pracovním 

poměru na dobu určitou 

nebo v dočasném 

pracovním poměru 

(91/383/EHS). 

  Směrnice Rady ze dne 12. 

června 1989 o zavádění 

opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců při 

práci (89/391/EHS). 

Směrnice Rady ze dne 30. 

listopadu 1989 o 

minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu 

zdraví pro používání 

osobních ochranných 

prostředků zaměstnanci při 

práci (třetí samostatná 

směrnice ve smyslu čl. 16 

odst. 1 směrnice 

89/391/EHS) 

(89/656/EHS). 

  Směrnice Rady 92/85/EHS 

ze dne 19. října 1992 o 

zavádění opatření pro 

zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

těhotných zaměstnankyň a 

zaměstnankyň krátce po 

porodu nebo kojících 

zaměstnankyň (desátá 

samostatná směrnice ve 

smyslu čl. 16 odst. 1 

směrnice 89/391/EHS). 

  Směrnice Rady 2010/18/EU 

ze dne 8. března 2010, 

kterou se provádí 

revidovaná rámcová 

dohoda o rodičovské 

dovolené uzavřená mezi 

organizacemi 

BUSINESSEUROPE, 

UEAPME, CEEP a EKOS 

a zrušuje se směrnice 

96/34/ES. 

  Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2006/54/ES ze dne 5. 
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července 2006 o zavedení 

zásady rovných příležitostí 

a rovného zacházení pro 

muže a ženy v oblasti 

zaměstnání a povolání. 

  Směrnice Rady 2000/43/ES 

ze dne 29. června 2000, 

kterou se zavádí zásada 

rovného zacházení s 

osobami bez ohledu na 

jejich rasu nebo etnický 

původ. 

  Směrnice Rady 2000/78/ES 

ze dne 27. listopadu 2000, 

kterou se stanoví obecný 

rámec pro rovné zacházení 

v zaměstnání a povolání. 

  Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2002/15/ES ze dne 11. 

března 2002 o úpravě 

pracovní doby osob 

vykonávajících mobilní 

činnosti v silniční dopravě. 

  Směrnice Rady 2005/47/ES 

ze dne 18. července 2005 o 

dohodě mezi Společenstvím 

evropských železnic (CER) 

a Evropskou federací 

pracovníků v dopravě 

(ETF) o některých 

aspektech pracovních 

podmínek mobilních 

pracovníků poskytujících 

interoperabilní přeshraniční 

služby v železniční 

dopravě. 

  Čl. 15 směrnice Rady 

2003/72/ES ze dne 22. 

července 2003, kterou se 

doplňuje statut evropské 

družstevní společnosti s 

ohledem na zapojení 

zaměstnanců. 

  Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2009/38/ES ze dne 6. 

května 2009 o zřízení 

evropské rady zaměstnanců 

nebo vytvoření postupu pro 

informování zaměstnanců a 

projednání se zaměstnanci 

v podnicích působících na 

úrovni Společenství a 

skupinách podniků 

působících na úrovni 

Společenství (přepracované 

znění).  

  Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 
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2008/104/ES ze dne 19. 

listopadu 2008 o 

agenturním 

zaměstnávání. 

 Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2014/66/EU ze dne 15. 

května 2014 

o podmínkách vstupu 

a pobytu státních 

příslušníků třetích zemí 

na základě převedení 

v rámci společnosti. 

 

§ 319 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ustanovení odstavce 1 a 

odstavce 2 věty první platí 

obdobně, jde-li o cizince, 

který je držitelem karty 

vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance113) 

a cizince uvedeného v § 98 

písm. s) zákona o 

zaměstnanosti. Pro 

odměňování cizinců 

uvedených ve větě první platí 

§ 43a odst. 6 obdobně. 

 

32014L0066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 18 

odst. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bez ohledu na právo 

rozhodné pro pracovněprávní 

vztah, a aniž je dotčen čl. 5 

odst. 4 písm. b), mají osoby 

převedené v rámci společnosti 

přijaté podle této směrnice 

právo, aby s nimi bylo 

zacházeno přinejmenším stejně 

jako s osobami, na které se 

vztahuje směrnice 96/71/ES, 

pokud jde o pracovní podmínky 

v souladu s článkem 3 směrnice 

96/71/ES v členském státě, ve 

kterém je práce vykonávána. 

 

 

                                                 
113) § 3 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti.  
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32009R0810 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 

2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) 

32001L0040 Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání 

rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí 

32003L0086 Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny 

32003L0109 Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení 

státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, 

ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/51/EU ze dne 11. 

května 2011, kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnice Rady 2003/109/ES 

na osoby požívající mezinárodní ochrany 

32004L0038 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a 

pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o 

zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 

75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS 

32009L0050 Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a 

pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání 

vyžadujícího vysokou kvalifikaci 

32011L0098 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 

o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na 

území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru 

práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském 

státě 

302014L0036 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o 

podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem 

zaměstnání jako sezónní pracovníci 

32014L0066 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o 

podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě 

převedení v rámci společnosti 
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