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III. 
N á v r h  

Z Á K O N  
ze dne …………… 2018, 

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 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

Čl. I 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona 
č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., 
zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., 
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona 
č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., 
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona 
č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona 
č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 
č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 
zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona 
č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 
č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., 
zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 
č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 18 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene e) se tečka 
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí: 

„f) je-li držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem 
Evropské unie za účelem vědeckého výzkumu a doba pobytu na území za účelem vědeckého 
výzkumu nepřekročí 1 rok; po tuto dobu může na území bez víza přechodně pobývat 
i rodinný příslušník tohoto cizince, který ho doprovází a je držitelem povolení 
 k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie, nebo 

g) je-li držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem 
Evropské unie za účelem studia v rámci programu Evropské unie nebo multilaterálního 
programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility nebo v rámci dohody mezi 2 nebo více 
vysokoškolskými institucemi a doba pobytu na území za účelem studia nepřekročí 1 rok.“. 

CELEX 32016L0801 
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2. V § 33 odst. 1 písm. d) se slova „nebo povolení k dlouhodobému pobytu“ nahrazují slovy 
„, povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu“ a slova „nebo 
žádost o povolení k trvalému pobytu“ se zrušují. 

3. V § 38 odst. 2 se slova „žalobě nepřiznal odkladný účinek“ nahrazují slovy „rozhodl 
o návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby“. 

4. V § 42 odstavec 3 zní: 
„(3) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je v souvislosti se skončením 

vědeckého výzkumu nebo studia dále oprávněn podat držitel povolení k dlouhodobému 
pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo studia podle § 64 písm. a), který na území hodlá 
pobývat za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. K žádosti je 
cizinec povinen předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a) a c) až e) a dále potvrzení 
o dokončení výzkumného projektu vydané výzkumnou organizací, jde-li o držitele povolení 
k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, nebo doklad o úspěšném dokončení 
studia, jde-li o držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia.“. 

CELEX 32016L0801 

5. V § 42 odstavec 5 zní: 
„(5) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavců 1 až 4 se podává 

ministerstvu. V žádosti je cizinec povinen uvést údaje v rozsahu žádosti o povolení k trvalému 
pobytu.“. 

6. V § 42a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny 

je dále oprávněn podat manžel, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manžela nebo takové 
dítě cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého 
výzkumu nebo již za tímto účelem na území pobývá.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8. 

CELEX 32016L0801 

7. V § 42a odst. 7 písm. d) se text „§ 42k“ nahrazuje textem „§ 42f, 42k“. 

CELEX 32016L0801 

8. V § 42b odst. 1 písmeno d) zní: 
„d) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než 

2,5násobek částek životních minim9d) členů rodiny; za příjem se považuje příjem 
započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového 
příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek 
v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona 
o životním a existenčním minimu nepoužije a“. 

9. V § 42b se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno e), které zní: 
„e) na požádání své prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to 

v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny a takové 
prohlášení jednotlivých členů své rodiny, jejichž doklad o příjmu k žádosti předložil.“. 
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10. V § 42c odst. 3 písm. c), § 42c odst. 6 a v § 46 odst. 7 písm. b) se slova „součet částek 
životních minim9d) žadatele a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky 
normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním 
právním předpisem9e) nebo částky, kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku 
skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně 
posuzovaných osob“ nahrazují slovy „2,5násobek částek životních minim9d) žadatele 
a s ním společně posuzovaných osob“. 

11. V § 42d odst. 1 se slova „, s výjimkou vzdělávání v základní škole, střední škole nebo 
v konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu nebo odborné 
praxe prováděné za úplatu“ zrušují a na konci odstavce se doplňují věty „Na území je 
oprávněn žádost podat ministerstvu držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 
studia vydaného jiným členským státem Evropské unie, držitel povolení k dlouhodobému 
pobytu vydaného k pobytu na území za jiným účelem nebo držitel víza k pobytu nad 90 
dnů. Žádost nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na vízum 
k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území nebo na povolení 
k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území; to neplatí, jde-li o cizince, 
který na území pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu podle 
§ 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 33 odst. 3 a následně na území pobývá na základě 
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu vydaného podle § 43,  
pobývá-li na území nepřetržitě po dobu nejméně 3 let. Žádost dále nelze na území 
ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů 
za účelem sezónního zaměstnání.“. 

CELEX 32016L0801 

12. V § 42d odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy 
„za účelem studia podle § 64 písm. a) až d) a g)“. 

CELEX 32016L0801 

13. V § 42 odst. 2 písm. c) se slova „, jde-li o studium na vysoké škole nebo neplacenou 
odbornou praxi; v ostatních případech“ nahrazují slovy „nebo předložit“. 

CELEX 32016L0801 

14. V § 42d se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Namísto náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. b) je cizinec k žádosti o vydání 

povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 povinen předložit v případě studia 
a) podle § 64 písm. e) 

1. doklad prokazující, že během dvou let předcházejících podání žádosti získal 
vysokoškolský titul nebo že studuje v programu zakončeném získáním vysokoškolského 
titulu, a 

2. dohodu s hostitelským subjektem o stáži, která zahrnuje teoretickou a praktickou 
přípravu; dohoda o stáži obsahuje popis programu stáže, včetně vzdělávacího cíle nebo 
osnov výuky, dobu trvání stáže, podmínky umístění a dohledu v rámci stáže, pracovní 
dobu stážisty a právní vztah mezi stážistou a hostitelským subjektem, 

b) podle § 64 písm. f) 
1. doklad prokazující, že hostitelský subjekt, popřípadě jiný orgán odpovědný za program 

Evropské dobrovolné služby a dobrovolnické služby, sjednal pojištění odpovědnosti 
za škodu vůči třetím stranám, a 
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2. dohodu s hostitelským subjektem, která obsahuje popis programu Evropské dobrovolné 
služby nebo dobrovolnické služby a dobu jejího trvání, podmínky umístění a dohledu 
v rámci programu, počet hodin, které je dobrovolník povinen odpracovat, prostředky 
dostupné k úhradě nákladů na pobyt a ubytování a minimální výši kapesného po celou 
dobu pobytu.“. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

CELEX 32016L0801 

15. V § 42k odst. 6  písm. e) se text „odst. 1 písm. a) až c)“ nahrazuje textem „písm. a) až d)“ 
a text „odst. 1 písm. d) a e)“ se nahrazuje textem „písm. e) a f)“. 

CELEX 32016L0801 

16. V § 44 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
„b) 9 měsíců, jde-li o dlouhodobý pobyt podle § 42 odst. 3 za účelem hledání zaměstnání 

nebo zahájení podnikatelské činnosti,“. 
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i). 

CELEX 32016L0801 

17. V § 44 odst. 4  písm. c) se za slovo „studia“ vkládají slova „z důvodu uvedeného v § 64 
písm. a) nebo b)“. 

CELEX 32016L0801 

18. V § 44 odst. 4 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 
„f) 2 roky v případě dlouhodobého pobytu za účelem studia z důvodu uvedeného v § 64 

písm. a) nebo b) a v případě dlouhodobého pobytu za účelem vědeckého výzkumu, jsou-li 
tyto pobyty uskutečňovány v rámci programů Evropské unie nebo mnohostranných 
programů zahrnujících opatření v oblasti mobility,“. 

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

CELEX 32016L0801 

19. V § 44 odst. 4  písm. h) se slova „podle § 42d“ nahrazují slovy „z důvodu uvedeného 
v § 64 písm. f)“. 

CELEX 32016L0801 

20. V § 44 odst. 4  písm. i) se za slovo „pracovníkovi“ vkládají slova „za účelem vědeckého 
výzkumu nebo hledání zaměstnání anebo zahájení podnikatelské činnosti“. 

CELEX 32016L0801 

21. V § 44a odst. 1  písm. b) se text „písm. a), b), e) až h)“ nahrazuje textem „písm. a), f), g), 
i) a j)“. 

CELEX 32016L0801 

22. V § 44a odst. 1  písm. c) se text „písm. c)“ nahrazuje textem „písm. d)“. 

23. V § 44a odst. 1  písm. d) se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. e)“. 
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24. § 44a odstavec 2 zní: 
„(2) Platnost povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 odst. 3 a podle § 42d se 

neprodlužuje; to neplatí v případě povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42d vydaného 
za účelem 
a) účasti na jazykové a odborné přípravě podle § 64 písm. b), jehož platnost lze z důvodu 

pokračování v takové přípravě jednou prodloužit, nebo 
b) studia na vysoké škole podle § 64 písm. a), jehož platnost lze prodloužit opakovaně, vždy 

však nejdéle o 2 roky.“. 

CELEX 32016L0801 

25. V § 44a odst. 3 větě druhé se za text „§ 36“ vkládá text „, § 46 odst. 3 a 7“. 

26. V § 44a odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „podle § 42d“ nahrazují slovy „z důvodu 
uvedeného v § 64 písm. a) nebo b)“.  

CELEX 32016L0801 
27. V § 44a odst. 6 písm. c) se slova „, jde-li o studium na vysoké škole nebo neplacenou 

odbornou praxi; v ostatních případech“ nahrazují slovy „nebo předložit“. 

CELEX 32016L0801 

28. V § 44a odst. 8 se věta třetí zrušuje. 

CELEX 32016L0801 

29. V § 46 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „V případě zamítnutí žádosti o vydání nebo 
prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území podle 
§ 42d a v případě zrušení platnosti tohoto povolení je vždy nutné posoudit přiměřenost 
dopadů tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.“. 

CELEX 32016L0801 

30. V § 47 odst. 6 písm. b) se text „§ 42a odst. 5“ nahrazuje textem „§ 42a odst. 6“. 

31. V části první hlavě III se na konci nadpisu dílu 5 a na konci nadpisu § 50a doplňují slova 
„nebo území členských států Evropské unie“. 

32. V § 50 odst. 1 písm. a) se za slovo „nevyžaduje,“ vkládají slova „při vydání rozhodnutí 
o povinnosti opustit území nebo rozhodnutí, kterým byla stanovena nová doba 
k vycestování,“. 

33. V § 50 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Přechodný pobyt na základě výjezdního 
příkazu není oprávněným pobytem na území pro účely zákona o matrikách, jménu 
a příjmení58).“. 
Poznámka pod čarou č. 58 zní: 
„58) § 35 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

34. V § 50a odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „opustit území“ vkládají slova „nebo 
území členských států Evropské unie“. 

CELEX 32008L0115 
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35. V § 50a odst. 3 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „za účelem opuštění území,“ 
zrušují. 

36. V § 50a odst. 3 písm. a) se na konci bodu 1 doplňuje slovo „nebo“. 
37. V § 50a odst. 3 písm. a) bodu 2 se slova „z území“ nahrazují slovy „nebo po ukončení 

poskytování mezinárodní ochrany“ a slovo „, nebo“ se nahrazuje čárkou. 

CELEX 32008L0115 

38. V § 50a odst. 3 písm. a) se bod 3 zrušuje. 

39. V § 50a odst. 3 se na konci písmene c) doplňují věty „Zahájením řízení o správním 
vyhoštění se rovněž považuje za zahájené řízení o povinnosti opustit území nebo území 
členských států Evropské unie. Policie cizince o této skutečnosti vyrozumí bez zbytečného 
odkladu. Lhůta pro vydání rozhodnutí běží ode dne, kdy byl cizinec o této skutečnosti 
vyrozuměn.“. 

40. V § 50a odst. 4 větě první se slova „opuštění území“ nahrazují slovy „vycestování z území 
nebo z území členských států Evropské unie“ a ve větě druhé až páté se slova „opuštění 
území“ nahrazují slovem „vycestování“. 

CELEX 32008L0115 

41. V § 50a se odstavec 6 zrušuje. 
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6. 

42. V § 50a odst. 6 se za slovo „území“ vkládají slova „nebo území členských států Evropské 
unie“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „; to neplatí, je-li vydáno rozhodnutí 
podle odstavce 3 písm. c)“. 

43. V § 64 odst. 1 písm. a) se slova „střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech 
vzdělání ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol 
a školských zařízení10a), a“ zrušují. 

44. V § 64 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
„c) střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole, 

konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení10a)  
v rámci výměnného programu uskutečňovaného v tuzemské hostitelské organizaci,“. 

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g). 

CELEX 32016L0801 

45. V § 64 odst. 1 písm. e) se slova „odborná praxe určená k získání praktických  
a odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci  
v době jeho studia na tuzemské nebo zahraniční vysoké škole anebo v době nejvýše 5 let“ 
nahrazují slovy „stáž určená k získání znalostí, praxe a zkušeností v profesním prostředí, 
uskutečňovaná cizincem v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na tuzemské 
nebo zahraniční vysoké škole anebo v době nejvýše 2 let“. 

CELEX 32016L0801 
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46. V § 64 odst. 1 písm. f) se slova „odborná praxe a dobrovolná služba mládeže“ nahrazují 
slovy „účast cizince“, za slovo „let“ se vkládají slova „na Evropské dobrovolné službě“ 
a za slova „cizincem,“ se vkládají slova „sledující cíle obecného zájmu pro neziskové 
účely,“. 

CELEX 32016L0801 

47. V § 64 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

CELEX 32016L0801 

48. V § 68 odst. 2 písm. e) se slova „nebo odborné školení“ zrušují. 

49. V § 68 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „; toto období se však 
nezapočítá, byl-li cizinec statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu 
zaměstnavatele“. 

50. V § 71 odst. 1 větě první se slova „součet částek životních minim9d) cizince a s ním 
společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení 
stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e) nebo částky, 
kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů 
vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob“ nahrazují slovy 
„2,5násobek částek životních minim9d) cizince a s ním společně posuzovaných osob“, 
ve větě čtvrté se slova „daňovým přiznáním“ nahrazují slovy „platebním výměrem daně“ 
a věta pátá se zrušuje. 

51. V § 87h odst. 2 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene b) se tečka 
nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se nové písmeno c), které zní:  

„c) pokud splňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 1, v době podání žádosti 
pobýval na území na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle zvláštního 
právního předpisu 2), 3a) a tento zvláštní právní předpis se na něho již nevztahuje.“. 

52. V § 87n se na konci textu odstavce l doplňují slova „vydávanou s dobou platnosti na 10 
let“. 

53. V § 88 odst. 3 větě první se slova „nebo o udělení povolení k trvalému pobytu“ nahrazují 
slovy „, pobývá-li na území na povolení k dlouhodobému pobytu, nebo o povolení 
trvalého pobytu, má-li na území povolen trvalý pobyt“.  

54. V § 88 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Pokud žádost o vydání povolení 
k dlouhodobému pobytu nebude vyřízena v době uvedené v odstavci 1, považuje se pobyt 
tohoto cizince do doby nabytí právní moci rozhodnutí o podané žádosti za přechodný.“. 

55. V § 103 písm. n) se slovo „vízem“ nahrazuje slovy „oprávněním k pobytu“. 

56. V § 103 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které 
zní: 

„v) na požádání policii při pobytové kontrole prováděné v místě výkonu práce prokázat, že 
disponuje příslušným oprávněním pro výkon pracovní činnosti.“. 
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57. V § 106 odstavec 3 zní: 
„(3) Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu 

jsou povinny neprodleně písemně oznámit ministerstvu, že 
a) se občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník přechodně pobývající na území stal 

neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo systému 
pomoci v hmotné nouzi, nebo 

b) držitel modré karty podal žádost o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo 
mimořádnou okamžitou pomoc.“. 

58. V § 107 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Vysoká škola je dále povinna oznámit 
ministerstvu zahájení, přerušení nebo ukončení studia cizince, který je držitelem povolení 
k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem 
studia v rámci programu Evropské unie nebo multilaterálního programu zahrnujícího 
opatření v oblasti mobility nebo v rámci dohody mezi dvěma nebo více vysokoškolskými 
institucemi a na území pobývá přechodně bez víza.“. 

CELEX 32016L0801 

59. V § 107 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Výzkumná organizace je dále povinna 
oznámit ministerstvu zahájení nebo ukončení výzkumného projektu prováděného 
držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské 
unie za účelem vědeckého výzkumu, který na území pobývá přechodně bez víza.“. 

CELEX 32016L0801 

60.  V § 107 odst. 8 se za slova „účelem zaměstnání“ vkládají slova „nebo došlo k zániku 
platnosti tohoto oprávnění“. 

61. V § 107 se doplňuje odstavec 16, který zní: 
„(16) Má-li fyzická nebo právnická osoba doklad, který prokazuje oprávněnost 

výdělečné činnosti cizince, je povinna jej na požádání policie předložit v místě výkonu práce 
cizince.“. 
62. Za § 107 se vkládá nový § 107a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 107a 

Vymáhání dlužné částky 
(1) Je-li cizinci uložena náhrada nákladů řízení podle správního řádu, je příslušný 

k jejímu vymáhání celní úřad. 
(2) Vymáhá-li celní úřad náhradu nákladů řízení nebo jiné dlužné částky cizince nebo 

zvoucí osoby, oznámí uhrazení těchto pohledávek orgánu, který o jejich vymáhání požádal.“. 

63. V § 113 odst. 6 písm. d) se slova „, který nemá platný cestovní doklad“ zrušují. 

CELEX 32011L0095 

64. V § 117 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Obdobně předá policie Ministerstvu 
zahraničních věcí cestovní doklad nalezený na území podle § 107 odst. 1.“. 
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65. V § 117a odst. 3 se na konci písmene a) doplňují body 10 až 12, které znějí: 
„10. záznam podle § 117b odst. 6, 
11. záznam podle § 117b odst. 7, 
12. záznam podle § 117b odst. 8,“. 

CELEX 32016L0801 

66. V § 117b se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí: 
„(6) Ministerstvo v průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia 

vydaného podle § 42d vyznačí záznam „student“, pokud cizinec splňuje podmínky § 64 
písm. a) nebo b), „žák“, pokud cizinec splňuje podmínky § 64 písm. c); „stážista“, pokud 
cizinec splňuje podmínky § 64 písm. e) nebo „dobrovolník“, pokud cizinec splňuje podmínky 
§ 64 písm. f). 

(7) Ministerstvo v průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého 
výzkumu vyznačí záznam „výzkumný pracovník“. 

(8) V případě vědeckých pracovníků a studentů, kteří pobývají na území v rámci 
programu Evropské unie nebo multilaterálního programu zahrnujícího opatření v oblasti 
mobility nebo v rámci dohody mezi dvěma nebo více vysokoškolskými institucemi, vyznačí 
ministerstvo do průkazu odkaz na tento program nebo dohodu.“. 

CELEX 32016L0801 

67. V § 118 odst. 1 se za slova „doby k vycestování z území“ vkládají slova „členských států 
Evropské unie“. 

CELEX 32008L0115 

68. V § 118 odst. 3 větě první až šesté se slova „z území“ zrušují. 

69. V § 118 odst. 5 větě druhé se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 3“, ve větě třetí se 
slova „z území“ zrušují a na konci textu věty se doplňují slova „nebo území členských 
států Evropské unie“. 

CELEX 32008L0115 

70. V § 119 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „při hraniční nebo pobytové kontrole“ nahrazují 
slovem „policii“. 

71.  V § 119 odst. 1 písm. b) v bodě 2 se slova „při pobytové nebo hraniční kontrole“ 
nahrazují slovem „policii“. 

72. V § 119 odst. 1 písm. b) body 3 a 4 znějí: 
„3. pobývá-li cizinec na území bez platného cestovního dokladu, ač k tomu není oprávněn, 
4. pobývá-li cizinec na území bez platného oprávnění k pobytu, ač k tomu není 
oprávněn,“. 

73. V § 119 odst. 1 písm. b) bod 8 zní: 
„8. uvedl-li cizinec v řízení podle tohoto zákona nepravdivé informace s úmyslem ovlivnit 

rozhodování správního orgánu, nebo“. 
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74. V § 119 odst. 1 písmeno c) zní: 
„c) až na 3 roky, 

1. je-li cizinec na území zaměstnán bez platného oprávnění k pobytu anebo povolení 
k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu zaměstnání, nebo na území 
provozuje dani podléhající výdělečnou činnost bez oprávnění podle zvláštního právního 
předpisu16) anebo bez povolení k zaměstnání cizince zaměstnal nebo takové zaměstnání 
cizinci zprostředkoval, 

2. jestliže cizinec jednal nebo měl jednat za právnickou osobu, která cizince bez povolení 
k zaměstnání zaměstnala anebo která takové zaměstnání zprostředkovala, 

3. neprokáže-li cizinec věrohodným způsobem, že na území smluvních států pobývá 
po dobu, po kterou je na tomto území oprávněn pobývat přechodně bez víza nebo 
na krátkodobé vízum, nebo 

4. je-li důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území závažným způsobem 
ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před 
zavlečením infekčního onemocnění.“. 

75. V § 119 odst. 9 větě první se za text „(§ 180c)“ vkládají slova „nebo o nezletilého cizince 
v obdobném postavení“ a ve větě druhé se slova „ nezletilého cizince bez doprovodu“ 
nahrazují slovy „tohoto nezletilého cizince“. 

76. V § 120 odst. 1 úvodní části se za slovo „území“ vkládají slova „členských států Evropské 
unie“. 

CELEX 32008L0115 

77. V § 120a odst. 7 větě první se slovo „dále“ zrušuje. 

78. V § 120a odst. 8 úvodní části ustanovení se za slovo „vyhoštění“ vkládá slovo „dále“. 

79. V § 120a se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: 
„(9) Platnost rozhodnutí o správním vyhoštění dále zaniká, bylo-li rozhodnuto, že 

vycestování cizince není možné, a od právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění uplynula 
doba rovnající se pětinásobku doby pro omezení vstupu na území stanovené v tomto 
rozhodnutí.“. 

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11. 

80. V § 120a odst. 11 větě první se text „písm. b) bodu 3“ nahrazuje textem „písm. c) 
bodu 1“. 

81. V § 122 odst. 5 se za slovo „zruší“ vkládají slova „nebo zkrátí“. 

82. V § 123 odst. 4 písm. c) a d) se za slova „účelem zaměstnání“ vkládají slova „nebo 
po zániku platnosti zaměstnanecké karty podle § 63“. 
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83. § 123a včetně nadpisu zní: 
„§ 123a 

Dobrovolný návrat 
(1) Ministerstvo může nést náklady spojené s dobrovolným návratem cizince do státu, 

jehož je občanem, nebo do jiného státu, který cizinci umožní vstup na své území, jde-li 
o cizince 
a) který je zajištěn za účelem správního vyhoštění, 
b) kterému byla rozhodnutím o správním vyhoštění nebo rozhodnutím o povinnosti opustit 

území nebo území členských států Evropské unie stanovena doba k vycestování, 
c) který na území pobývá bez platného oprávnění k pobytu, pokud se osobně dostavil 

na policii, hodlá dobrovolně opustit území a bylo mu následně vydáno rozhodnutí 
o správním vyhoštění nebo rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských 
států Evropské unie, nebo 

d) u kterého došlo ke zrušení nebo uplynutí platnosti dlouhodobého víza, k zamítnutí žádosti 
o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, ke zrušení nebo zániku platnosti 
povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu anebo ke zrušení nebo 
ukončení přechodného pobytu občanu Evropské unie1b), a který na území pobývá na základě 
výjezdního příkazu uděleného podle § 50 odst. 1 písm. b). 

(2) Cizinec je povinen ministerstvu dodatečně uhradit přepravní náklady v poloviční 
výši; do doby uhrazení bude cizinec podle § 154 odst. 4 písm. b) zařazen do evidence 
nežádoucích osob. 

(3) Žádost o dobrovolný návrat je cizinec oprávněn podat  
a) policii v době svého zajištění v zařízení, 
b) ministerstvu po nabytí právní moci rozhodnutí  
1. o správním vyhoštění nebo rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských 

států Evropské unie za podmínky, že dosud neuplynula doba k vycestování, nebo 
2. uvedených v odstavci 1 písm. d), po uplynutí platnosti nebo zániku oprávnění k pobytu 

uvedených v odstavci 1 písm. d), za podmínky, že cizinec na území pobývá alespoň 
na základě výjezdního příkazu uděleného podle § 50 odst. 1 písm. b). 

(4) O žádosti cizince o dobrovolný návrat ministerstvo rozhodne bez zbytečného 
odkladu.“. 

CELEX 32008L0115 

84. V § 123b odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene c) se 
tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní: 

„d) povinnost cizince zdržovat se v místě určeném policií, každou jeho změnu oznámit 
následující pracovní den policii a ve stanovené době se na adrese místa pobytu zdržovat 
za účelem provedení pobytové kontroly.“. 

CELEX 32008L0115 

85. V § 123b odstavec 2 zní: 
„(2) Zvláštní opatření lze dále uložit, je-li důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl 

mařit nebo ztěžovat průběh řízení, jehož předmětem je jeho vycestování, zejména tím, že není 
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známa jeho totožnost nebo místo pobytu, odmítá tyto údaje uvést nebo jinak s policií 
nespolupracuje.“. 

CELEX 32008L0115 

86. V § 123b odst. 5 větě první se za slovo „území“ vkládají slova „nebo území členských 
států Evropské unie“. 

CELEX 32008L0115 

87. V § 123b odst. 6 se slova „z území v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění“ 
se nahrazují slovy „v době stanovené k vycestování“. 

88. V § 123b odst. 7 větě první se slova „v rozhodnutí o správním vyhoštění“ zrušují. 

89. V § 124b odst. 1 písm. b) se slova „z území“ nahrazují slovy „nebo po ukončení 
poskytování mezinárodní ochrany z území nebo území členských států Evropské unie“, 
na konci písmene se čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje. 

CELEX 32008L0115 

90. V § 125 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větami „Vydáním nového rozhodnutí o zajištění 
nebo o prodloužení doby trvání zajištění cizince se dosavadní rozhodnutí o zajištění ruší; 
doba zajištění se počítá od okamžiku omezení osobní svobody. Vydáním rozhodnutí 
o zajištění podle § 46a zákona o azylu se dosavadní rozhodnutí o zajištění podle tohoto 
zákona ruší.“. 

91. V § 126 písm. b) se slova „žádost o“ nahrazují slovy „podnět k“ a slova „nebo rozhodnutí 
o nepropuštění ze zařízení“ se zrušují. 

92. V § 127 odst. 1 písm. b) se slovo „cizince,“ nahrazuje slovy „cizince nebo“ a slova „nebo 
o zrušení rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení“ se zrušují.  

93. § 129a včetně nadpisu zní: 
„§ 129a 

Posouzení důvodů pro propuštění ze zařízení 
(1) Policie zkoumá, zda trvají důvody, pro které je cizinec zajištěn, po případě 

pro které je doba zajištění prodloužena, nebo zda jsou splněny podmínky pro uložení 
zvláštního opatření za účelem vycestování. 

(2) Cizinec je oprávněn podat policii podnět k propuštění ze zařízení, ve kterém je 
povinen uvést veškeré rozhodné skutečnosti, kterých se dovolává a označit důkazy.  

(3) Policie cizinci sdělí výsledek posouzení podnětu bez zbytečného odkladu 
nejpozději do 7 dnů od podání podnětu nebo nařídí propuštění cizince ze zařízení.  

(4) Na postup podle tohoto ustanovení se nevztahuje část druhá a třetí správního 
řádu.“. 

94. V § 131 větě první se slova „a s vnitřním řádem zařízení“ nahrazují slovy „, s vnitřním 
řádem zařízení a s možností přístupu k bezplatné právní pomoci v zařízení“. 

95. V § 146 odst. 3 se za slova „Odstavec 1“ vkládají slova „věta druhá a třetí“. 
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96. V části první se za hlavu XIII vkládá nová hlava XIIIa, která včetně nadpisu zní: 

„Hlava XIIIa 

INTEGRACE CIZINCŮ 
§ 155a 

Centra na podporu integrace cizinců 
(1) Centra na podporu integrace cizinců (dále jen „centra“) provozuje ministerstvo 

prostřednictvím provozovatele a jsou organizována v jednotlivých krajích a v Hlavním městě 
Praze. 

(2) Centra poskytují cizincům služby usnadňující jejich začlenění do společnosti, 
zejména adaptačně-integrační kurzy, kurzy českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace 
a sociální poradenství. 

(3) Provozovatel vydá cizinci doklad o absolvování adaptačně-integračního kurzu. 
§ 155b 

(1) Cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu nebo k trvalému 
pobytu podle § 66 nebo 67, je povinen do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 
o vydání tohoto povolení absolvovat adaptačně-integrační kurz organizovaný centrem 
a předložit o tom ministerstvu doklad. Tato povinnost se obdobně vztahuje i na cizince, 
kterému bylo vydáno nové povolení k dlouhodobému pobytu z důvodu změny účelu pobytu 
na území.  

(2) Povinnost uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na cizince, který 
a) pobývá na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany, karty 

vnitropodnikově převáděného zaměstnance, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 
investování nebo povolení k dlouhodobému pobytu vydaného Ministerstvem zahraničních 
věcí, 

b) v den nabytí právní moci rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 nedovršil věk 15 let, nebo 
c) již dříve ministerstvu předložil doklad o absolvování adaptačně-integračního kurzu.“. 

97. V § 156 odst. 1 písm. f) se slova „n) nebo u)“ nahrazují slovy „n), u) nebo v)“. 

98. V § 156 odst. 1 se na konci písmene n) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene o) se tečka 
nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno p), které zní: 

„p) nesplní povinnost podle § 155b odst. 1.“. 

99. V § 156 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které 
zní: 

„e) nesplní povinnost podle § 107 odst. 16.“. 

100. V § 156 odst. 5 písm. b) se slova „nebo o)“ nahrazují slovy „o) nebo p)“. 

101. V § 156 se odstavec 6 zrušuje. 

102. V § 157 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem 
„přestupku“. 
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103. V § 157 se za odstavec 7 doplňuje nový odstavec 8, který zní: 
„(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má doklad, který prokazuje 

oprávněnost výdělečné činnosti cizince, se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle 
§ 107 odst. 16.“. 

Dosavadní odstavec 8 a 9 se označují jako odstavec 9 až 10. 

104. V § 157 odst. 9 písm. b) se text „6 nebo 7“ nahrazuje textem „6, 7 nebo 8“. 

105. V § 157 odst. 9 písm. c) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“. 

106. V § 157 se odstavec 10 zrušuje. 

107. V § 158b odst. 1 písm. a) se slova „, které zapisuje do matričních knih“ zrušují. 

108. V § 160 odst. 2 písm. a) se číslo „10“ nahrazuje číslem „15“ a za slovo „území“ se 
vkládají slova „, popřípadě od smrti cizince nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení cizince za mrtvého“. 

109. V § 163 odst. 1 písm. f) se bod 4 zrušuje. 

110. V § 163 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, posuzuje podnět cizince 
k propuštění ze zařízení nebo propouští cizince ze zařízení podle § 129a“. 

111. V § 167 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které 
zní: 

„p) ke zjištění nebo ověření totožnosti cizince zadržet cizinci zajištěnému podle zvláštního 
právního předpisu nebo podle tohoto zákona elektronické komunikační zařízení nebo nosič 
informací a provést úkony směřující ke zjištění informací o tomto cizinci ze zadrženého 
elektronického komunikačního zařízení nebo nosiče informací; policie má v rozsahu 
potřebném pro zjištění nebo ověření totožnosti cizince právo na informace o cizincem 
používaných programech výpočetní techniky a může využívat programové vybavení cizince; 
zadržení těchto elektronických komunikačních zařízení nebo nosičů informací je po dobu 
omezení osobní svobody cizince.“. 

112. V § 169e se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „; to neplatí, jde-li o žádost 
nepřijatelnou z důvodu uvedeného v § 169h odst. 3“. 

113. V § 169h se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Žádost je dále nepřijatelná, pokud byl v určeném časovém období na příslušném 

zastupitelském úřadu podán maximální počet žádostí o pobytové oprávnění tohoto typu 
stanovený nařízením vlády podle ustanovení § 181b.“. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

114. V § 170 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 
„(4) Proti novému rozhodnutí5d), kterým byla stanovena nová lhůta k vycestování 

podle § 50a odst. 4, lze podat odvolání do 7 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání 
nemá odkladný účinek.“. 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6. 
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115. V § 172 odst. 4 větě první se slova „nebo proti rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení 
se podává“ se nahrazují slovy „musí být podána do 15 dnů od doručení rozhodnutí 
správního orgánu, a podává se“ a za větu první se vkládá věta „Zmeškání lhůty nelze 
prominout.“. 

116. V § 172 odst. 5 se slova „nebo proti rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení“ zrušují. 

117. V § 178b odst. 1 větě druhé se slova „rovněž považuje“ nahrazují slovem 
„nepovažuje“. 

118. V § 178d odst. 2 se slova „rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení,“ zrušují. 

119. Za § 181a se vkládá nový § 181b, který zní: 
„§ 181b 

Vláda může nařízením stanovit maximální počet žádostí podaných v rámci určitého 
časového období na jednotlivých zastupitelských úřadech, jde-li o žádosti o 
a) krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání,  
b) vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, 
c) vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, 
d) povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, 
e) zaměstnaneckou kartu, 
f) modrou kartu a 
g) kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance.“. 

120. V § 182 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které 
zní: 

„h) obsahovou náplň adaptačně-integračního kurzu, jeho organizační zajištění a časový 
rozsah.“. 

 
Čl. II 

Přechodná ustanovení 
1. Řízení podle zákona č. 326/1999 Sb., zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se 
posuzují podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

2. Cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 odst. 3 
zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 
pro účely prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu považuje za držitele 
povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného soužití rodiny na území. 

3. Potvrzení o přechodném pobytu na území, vydané přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, pozbývá platnosti nejpozději dnem 31. prosince 2023. 
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4. Povinnost uvedená v § 155b zákona č. 326/1999 Sb. se nevztahuje na cizince, 
kterému bylo povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu podle § 66 
nebo 67 zákona č. 326/1999 Sb. vydáno přede dnem 1. ledna 2019. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o azylu 
Čl. III 

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona 
č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., 
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona 
č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., 
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona 
č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., 
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona 
č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 
zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona 
č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., 
zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., se mění takto: 
1. V § 46a odst. 7 a v § 73 odst. 6 se číslo „30“ nahrazuje číslem „15“. 

2. V § 46a odst. 11 se věta druhá nahrazuje větou „Vydáním nového rozhodnutí o zajištění 
nebo o prodloužení doby trvání zajištění nebo rozhodnutí o zajištění podle zákona 
o pobytu cizinců se dosavadní rozhodnutí o zajištění ruší.“. 

3. V § 73 odst. 10 se věta druhá nahrazuje větou „Vydáním nového rozhodnutí o nepovolení 
vstupu na území nebo rozhodnutí o prodloužení doby, po kterou nelze vstup na území 
povolit, se dosavadní rozhodnutí o nepovolení vstupu na území ruší.“. 

4. V § 83 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „, včetně možnosti přístupu 
k bezplatné právní pomoci v azylovém zařízení“. 

 
 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o uznávání odborných kvalifikací 
Čl. IV 

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 
příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb., 
zákona č. 588/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona 
č. 189/2008 Sb., zákona č. 52/2012 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. 
a zákona č. 222/2017 Sb., se mění takto: 
1. V § 1 odst. 2 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 2b zní: 
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„e) státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo 
jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem výzkumu, studia, stáže nebo 
dobrovolnické služby v Evropské dobrovolné službě2b), 

___________ 
2b) Čl. 22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 

o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, 
dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti  
au-pair.“. 

2. V § 1 odst. 2 se písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 2e zrušuje. 
Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena h) a i). 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o veřejných výzkumných institucích 
Čl. V 

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona 
č. 533/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona 
č. 396/2012 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 30a odst. 1 se slova „řešení výzkumného projektu“ nahrazují slovy „výzkumné 
činnosti“. 

2. Poznámka pod čarou č. 31 zní: 
„31) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách 

vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, 
dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti 
au-pair.“. 

3. V § 30a odstavec 2 zní: 
„(2) Za výzkumného pracovníka ze třetí země se pro účely tohoto zákona považuje 

občan státu, který není členským státem Evropské unie, má vysokoškolské vzdělání, je 
absolventem studia v doktorském studijním programu nebo má vysokoškolské vzdělání 
umožňující přístup ke studiu v doktorském studijním programu a byl veřejnou výzkumnou 
institucí vybrán k účasti na řešení výzkumného projektu výzkumné činnosti, pro který se daná 
kvalifikace vyžaduje.“. 

4. Nadpis § 30b zní: 
„Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných 

pracovníků“. 

5. V § 30b odstavec 3 zní: 
„(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zamítne žádost o schválení veřejné 

výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, pokud veřejná 
výzkumná instituce nesplňuje podmínky stanované v § 30a odst. 1.“. 
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6. V § 30b se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: 
„(4) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o odnětí schválení veřejné 

výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, pokud  
a) veřejná výzkumná instituce přestane splňovat podmínky stanovené v § 30a odst. 1, 
b) vyjde najevo, že schválení udělené veřejné výzkumné instituci bylo získáno podvodně nebo  
c) vyjde najevo, že veřejná výzkumná instituce uzavřela dohodu o hostování se státním 

příslušníkem třetí země podvodným nebo nedbalým způsobem. 
(5) Je-li žádost o schválení zamítnuta nebo schválení veřejné výzkumné instituce 

pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí odňato, může Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy v rozhodnutí stanovit podmínku, že veřejná výzkumná instituce může 
novou žádost o schválení podat až po uplynutí doby stanovené v rozhodnutí; tato doba nesmí 
být delší než 5 let.“. 

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 6 až 9. 

7. V § 30b odst. 6 písm. c) se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“. 

8. V § 30c odstavec 1 zní: 
„(1) Dohodou o hostování se veřejná výzkumná instituce zavazuje přijmout 

výzkumného pracovníka ze třetí země za účelem jeho účasti na výzkumné činnosti 
a výzkumný pracovník se zavazuje vyvinout úsilí k dokončení dané výzkumné činnosti.“. 

9. V § 30c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„(2) Dohoda o hostování obsahuje  

a) název nebo účel výzkumné činnosti nebo oblasti výzkumu, 
b) datum zahájení a ukončení nebo odhadované trvání výzkumné činnosti a  
c) údaje o zamýšleném pobytu na území jednoho nebo více jiných členských států Evropské 

unie za účelem provádění části svého výzkumu, pokud jsou tyto informace známy v době 
podání žádosti.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7. 

10. V § 30c odst. 3 písm. a) se slova „výzkumný projekt“ nahrazují slovy „výzkumnou 
činnost“, slova „řešení výzkumného projektu“ se nahrazují slovy „výzkumné činnosti“ 
a slova „provedení výzkumného projektu“ se nahrazují slovy „výzkumnou činnost“. 

11. § 30d včetně poznámek pod čarou č. 40 až 42 zní: 
„§ 30d 

Podmínky pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí stanovené tímto 
zákonem se nevztahují na 
a) osobu, které byla udělena mezinárodní ochrana, nebo žadatele o udělení této ochrany, 
b) osobu, které bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany, nebo žadatele 

o udělení tohoto oprávnění, 
c) státního občana třetí země, u něhož nastaly důvody znemožňující jeho vycestování z území 

České republiky podle jiného právního předpisu36) nebo z důvodů na jeho vůli nezávislých, 
d) státního občana třetí země, který je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který 

uplatnil své právo volného pohybu v rámci Evropské unie, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCG8V6G)



19 
 

e) státního občana třetí země, který je dlouhodobě pobývajícím rezidentem členského státu40), 
f) státního občana třetí země, který spolu se svými rodinnými příslušníky a bez ohledu 

na svou státní příslušnost požívá práv na volný pohyb rovnocenných s právy občanů 
Evropské unie na základě dohod mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a třetími 
zeměmi nebo mezi Evropskou unií a třetími zeměmi, 

g) státního občana třetí země, který přichází na území Evropské unie jako zaměstnaný stážista 
na základě převedení v rámci společnosti41), 

h) státního občana třetí země, který byl přijat jako vysoce kvalifikovaný pracovník42). 
___________ 
40) Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků 

třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. 
41) 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.  
42) 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.“. 

12. V § 30e odst. 2 závěrečné části ustanovení se za větu první vkládá věta „Povinnost přiložit 
k žádosti listiny podle tohoto odstavce se nevztahuje na jinou výzkumnou organizaci, 
jsou-li tyto listiny zjistitelné z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která 
je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem.“. 

 
 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o správních poplatcích 
Čl. VI 

V položce 117A přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., písmeno f) zní: 
„f) Přijetí tiskopisu k ověření pozvání cizince do České republiky  Kč 300“. 
 

Čl. VII 

Přechodné ustanovení 
Byl-li tiskopis k ověření pozvání cizince do České republiky přijat Policií České 

republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá ověření pozvání cizince 
do České republiky správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST ŠESTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. VIII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018, s výjimkou čl. I bodů 96 
(tj. § 155a a 155b), 98 [tj. § 156 odst. 1 písm. p)] a 100 [tj. § 156 odst. 5 písm. b)], které 
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019. 
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