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IV. 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

I. Obecná část: 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony, se předkládá zejména z důvodu zajištění transpozice směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2016/801/EU 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. 

Transpoziční lhůta je pro směrnici stanovena na 23. května 2018. 

K dosažení souladu právního řádu České republiky s touto směrnicí přistoupilo 

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k novele 

zákona o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), 

zákona o uznávání odborných kvalifikací a zákona o veřejných výzkumných institucích. 

Návrh zákona obsahuje dále zejména následující tematické okruhy: 

1.  V zákoně o pobytu cizinců se zavádí povinnost absolvovat po příjezdu do České 

republiky adaptačně-integrační kurz a institucionálně se zakotvuje integrace na regionální 

úrovni ve formě převedení projektu Center pro integraci cizinců do státního systému. 

2.  Navrhuje se v zákoně o pobytu cizinců upravit zákonné zmocnění vlády k vydání kvót 

pro ekonomickou migraci. Nařízením vlády vydaným na základě zákonného zmocnění budou 

stanoveny transparentní kvantitativní kvóty pro náběr žádostí o udělení víza, resp. vydání 

povolení k dlouhodobému pobytu za výdělečnými účely, které budou blíže rozčleněny 

do kategorií odpovídajících kvalitativnímu vymezení migračních potřeb. 

V dalším textu jsou výše zmíněné tematické okruhy označovány jako „Transpozice směrnice 

Evropské unie“, „Povinné integrační prvky“ a „Kvóty pro ekonomickou migraci“. 
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Zhodnocení platného právního stavu 

- zákon o pobytu cizinců 

Transpozice směrnice Evropské unie 

Česká republika řádně implementovala do národního právního řádu směrnici Rady 

2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích 

zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo 

dobrovolné služby (dále jen „směrnice 2004/114/ES) a směrnici Rady 2005/71/ES ze dne 

12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely 

vědeckého výzkumu (dále jen „směrnice 2005/71/ES“), a to včetně fakultativních kategorií. 

Z tohoto důvodu obsahuje již nyní zákon o pobytu cizinců speciální úpravu povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem studia resp. vědeckého výzkumu. Dle stávající právní 

úpravy se studiem rozumí rovněž stipendijní pobyt, odborná praxe, Evropská dobrovolná 

služba nebo dobrovolnická služba podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 

a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů. 

V roce 2016 bylo v České republice kladně vyřízeno celkem 11 656 žádostí o pobytové 

oprávnění za účelem studia a dalších 3 568 žádostí za účelem ostatní (v praxi se jedná 

v naprosté většině o vzdělávání, které však nesplňuje definici studia dle zákona o pobytu 

cizinců). Za účelem vědeckého výzkumu bylo v roce 2016 v České republice uděleno celkem 

257 pobytových oprávnění. 

Povinné integrační prvky  

Problematika integrace je v současné době vnímána jako zásadní společenské téma. Ačkoliv 

je integrace cizinců součástí vládních materiálů již řadu let, doposud bylo toto téma řešeno 

přednostně nezávaznými vládními koncepcemi. Stávající zákon o pobytu cizinců zná pouze 

jedno povinné integrační opatření, a to zkoušku z českého jazyka na úrovni A1 jako 

podmínku pro získání trvalého pobytu na území. Otázka zavedení dalších institucionálních 

a právních prvků pak byla dále diskutována i s ohledem na zkušenosti zemí s delší tradicí 

imigrace. Aktuální bezpečnostní situace a uvědomění si zásadní důležitosti integrace pro 

prevenci radikalizace, extremismu i sociálního napětí otázku legislativního ukotvení dalších 

prvků urychlilo. 
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Kvóty pro ekonomickou migraci  

Zákon o pobytu cizinců neumožňuje omezit počty podaných žádostí o udělení víza, 

resp. vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výdělečné činnosti a neobsahuje 

žádné zmocnění pro vládu ke stanovení početních kvót.  

 

Hlavní principy navrhované právní úpravy a odůvodnění její nezbytnosti 

Transpozice směrnice Evropské unie 

Zprávy o provádění směrnice 2004/114/ES a směrnice 2005/71/ES poukázaly na řadu 

nedostatků a na potřebu provést řadu změn. V zájmu přehlednosti se EU rozhodla obě výše 

zmíněné směrnice přepracovat a nahradit je směrnicí novou. Proto byla dne 11. května 2016 

přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU 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 (dále jen „směrnice 2016/801/EU“). Členské státy EU mají lhůtu 

do 23. května 2018, aby uvedly v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí.  

 

Základním cílem je sladit národní právní úpravu s požadavky vyplývajícími ze směrnice. 

Vzhledem k tomu, že Česká republika implementovala i fakultativní kategorie směrnice 

2004/114/ES, je velká část ustanovení směrnice 2016/801/EU již v zákonné úpravě obsažena. 

Cílem je především aktualizovat stávající právní úpravu dle změn, které zavádí nová směrnice 

a zároveň právně závazným způsobem zakotvit některé novinky, které směrnice přináší. 

Hlavní změny se dotknou zejména ustanovení o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

studia a definice pojmu studium. Naopak ustanovení o povolení k dlouhodobému pobytu 

za účelem vědeckého výzkumu již dnes odpovídá požadavkům směrnice.  

 

Další dílčí změny se týkají zejména procesních náležitostí, ať už jde o délku platnosti 

jednotlivých pobytových oprávnění, o možnost prodloužení jejich platnosti či o povinné 

vyznačení konkrétního účelu pobytu formou poznámky v průkazu o povolení k pobytu.  

 

Zásadní novinkou je zavedení dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání 

či zahájení podnikatelské činnosti. Tento účel pobytu bude určen pro vysokoškolské 

studenty po dokončení jejich studia na území a pro výzkumné pracovníky, kteří dokončí svou 
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výzkumnou činnost. V těchto případech budou mít možnost dále pobývat na území České 

republiky až 9 měsíců za účelem hledání si zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti. 

Toto povolení však nebude znamenat automatické přiznání práva přístupu na trh práce nebo 

na zahájení podnikatelské činnosti. 

 

Zároveň je potřeba v zákoně upravit podmínky pro mobilitu držitelů povolení za účelem 

studia v rámci programu EU nebo multiraterálního programu zahrnujícího opatření v oblasti 

mobility, nebo v rámci dohody mezi dvěma nebo více vysokoškolskými institucemi, 

a pro držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, vydaných 

jiným členským státem EU. Byla zvolena varianta, která umožní držitelům povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu (a jejich rodinným příslušníkům) 

vydaného jiným členským státem EU pobývat přechodně na území bez víza až 1 rok a stejná 

úprava bude platit i pro držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia v rámci 

programu EU nebo multilaterálního programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility, nebo 

v rámci dohody mezi vysokoškolskými institucemi vydaného jiným členským státem EU. 

 

Povinné integrační prvky 

Předpokladem bezproblémové a společnosti prospěšné imigrace je úspěšná integrace. Na to 

musí reagovat i požadavky dané novelou zákona, které by měly vycházet ze zkušeností 

ostatních cílových „imigračních“ zemí a jejichž cílem by mělo být v dlouhodobém kontextu 

bezproblémové soužití.  

Navrhovaný systém bude předpokládat vyšší odpovědnost cizince. Bude zaveden prvek 

povinné integrace – bude vyžadována alespoň minimální znalost českého jazyka a účast na 

adaptačně integračních kurzech pro nově příchozí cizince, zejména s cílem seznámení cizinců 

s jejich právy a povinnostmi. 

Rozsah a zaměření integračních opatření se budou odvíjet od potřeb cizince v návaznosti na 

délku jeho pobytu. Integrační prvky budou zakomponovány již do předodjezdové fáze v zemi 

původu s cílem poskytnout cizincům základní informace a eliminovat riziko jejich závislosti 

na zprostředkovatelích. Úsilí o integraci dlouhodobě pobývajících cizinců nebude nadále 

postaveno pouze na principu dobrovolnosti - bude zaveden prvek limitované a odpovídající 

povinnosti: součástí podmínek pobytu na území bude (v některých případech) povinnost 

absolvování úvodních adaptačně-integračních kurzů pro nově příchozí cizince nejdéle do 

jednoho roku od povolení jejich pobytu na území ČR.  
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K prioritám integrační politiky patří zapojení lokální a regionální úrovně do realizace 

integrační politiky s důrazem na další rozvoj regionálních Center na podporu integrace 

cizinců, propojení všech aktérů integrace, využití metody terénní práce, posílení 

informovanosti cizinců. Cílem změny je zavedení, rozvoj a trvalá udržitelnost základní 

institucionální sítě Center na podporu integrace cizinců, která by zajišťovala realizaci 

integračních opatření po celém území státu a byla podpůrnou strukturou pro samosprávné 

subjekty. Navrhuje se tedy institucionální zakotvení integrace na regionální úrovni ve formě 

převedení dosud úspěšného projektu Center pro integraci cizinců do státního systému,  

Tato základní institucionální síť Center je určena k realizaci integračních opatření po celém 

území státu a jako podpůrná struktura pro samosprávné subjekty. Zároveň by měla mimo jiné 

fungovat jako základní stavební prvek výuky českého jazyka pro nově příchozí cizince, a to 

zejména s ohledem na plánované navýšení úrovně zkoušky z českého jazyka u žádostí 

o trvalý pobyt (z úrovně A1 na A2 dle Společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky). Zároveň by tato síť měla garantovat poskytování adaptačně-integračních kurzů 

pro nově příchozí cizince.  

 

 

Zavedení kvót pro ekonomickou migraci 

Česká republika v současnosti nemá systém kvót pro dlouhodobou ekonomickou migraci 

ze třetích států. Počty žádostí, které mohou podávat občané tzv. třetích států, kteří mají zájem 

na území České republiky ze zahraničí vstoupit za účelem zaměstnání nebo podnikání, jsou 

však v současnosti fakticky omezeny kapacitami zastupitelských úřadů. Tyto kapacity nejsou 

nastaveny podle cílového počtu cizinců, kterým je český stát připraven ročně povolit vstup 

na své území.  

 

Za poslední 3 roky se počet žádostí o dlouhodobá pobytová oprávnění za účelem zaměstnání1 

podávaných na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí ztrojnásobil: z 3 tisíc 

žádostí podaných v roce 2014 na více než 9 tisíc podaných v roce 2016. Při dlouhodobějším 

ekonomickém růstu a nízké míře nezaměstnanosti v České republice vždy dochází 

k výraznému zvýšení poptávky po zahraniční pracovní síle, a to i ze třetích zemí. V hlavních 

zdrojových zemích pracovní migrace pak zájem cizinců o práci v České republice vysoce 

                                                 
1 Do poloviny roku 2014 se jednalo o dlouhodobá víza za účelem zaměstnání, zelené a modré karty, poté byla 
víza a zelené karty nahrazeny zaměstnaneckou kartou. Modré karty jsou vydávány od roku 2011. 
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převyšuje možnosti zastupitelských úřadů nabírat žádosti o zaměstnanecké karty. Právní 

nárok na podání žádosti se tak střetává s omezenou schopností orgánů státní správy danou 

agendu fakticky zajišťovat. Důsledkem je intensivní kritika orgánů státní správy, přetíženost 

registračního systému zájemců o podání žádosti (Visapoint)2, negativní publicita, opakující se 

osočování z korupce státních zaměstnanců (ač nepodložené konkrétními důkazy), 

parazitování organizovaných zprostředkovatelských skupin na cizincích, stížnosti a žaloby 

cizinců, kterým se nedaří žádost podat, na věcně příslušné orgány státní správy, nebo pokusy 

cizinců systém různými cestami obcházet či zneužívat (např. podáváním žádostí 

o zaměstnanecké karty jako přílohy ke stížnosti na postup pracovníků zastupitelského úřadu 

nebo předstíraným vysláním cizince do České republiky zaměstnavatelem usazeným v jiném 

členském státu EU). 

 

Pro vybrané cílové skupiny cizinců, na jejichž ekonomické migraci má český stát zvýšený 

zájem, již v současnosti funguje několik zvláštních migračních nástrojů, které byly vytvořeny 

na základě usnesení vlády nebo dohody věcně příslušných ministerstev. Jedná se o různé 

migrační projekty či režimy zvláštního zacházení, jejichž účastníkům je poskytován 

zjednodušený přístup na zastupitelský úřad nebo přednostně vyřízena žádost o pobytové 

oprávnění. Zapojení do projektů je podmíněno splněním stanovených kritérií ze strany 

zaměstnavatele cizince, aby bylo zajištěno, že ke zrychlení migračního procesu bude docházet 

ve prospěch seriózních firem, které svým podnikáním a investicemi představují přínos pro 

českou ekonomiku, a že budou omezena bezpečnostní a integrační rizika související 

s migrací. Cizinec zařazený do projektu je zastupitelským úřadem vyzýván k návštěvě 

za účelem podání žádosti, čímž se eliminuje zapojení zprostředkovatelů. Účastníci musí splnit 

všechny zákonem požadované podmínky pro vydání pobytového oprávnění. Pro účast 

v projektech existuje početní kvóta, která je stanovena pouze usnesením vlády nebo dohodou 

ministerstev. 

  

Návrh navazuje na institut programu schváleného vládou za účelem dosažení ekonomického 

nebo jiného významného přínosu pro Českou republiku, který je organizačně zajišťován nebo 

koordinován k tomuto účelu ministerstvem nebo jiným ústředním správním úřadem, jehož 

okruhu působnosti se program týká. Tento vložený do zákona jeho novelou č. 222/2017 Sb. 

zastřešuje dosavadní migrační projekty a režimy v oblasti pracovní migrace, přičemž účastníci 

                                                 
2 Funguje v 27 státech světa. 
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těchto programů mohou mít podle zákona možnost využít některých výhod (např. upuštění 

od některých povinných náležitostí žádosti o zaměstnaneckou kartu), budou-li součástí 

podmínek příslušného programu. I tento návrh počítá se stanovením kvót pro účast 

ve zmíněných programech. 

V systému pracovní migrace jsou již v současné době využívány dílčí kvóty pro vybrané 

cílové skupiny a podstatná část zahraničních pracovníků vstupuje na území České republiky 

skrze ně. Např. 70 % občanů Ukrajiny, kteří na počátku roku 2017 podávají žádosti 

na zastupitelských úřadech na Ukrajině, jsou účastníci tzv. Projektu Ukrajina či Režimu 

Ukrajina3, přičemž se tento podíl v roce 2017 ještě dále zvýší. Dílčí kvóty nejsou 

systematicky zahrnuty do celkové kvóty strukturované podle migračních potřeb české 

ekonomiky. 

 

Nařízením vlády vydaným na základě zákonného zmocnění budou stanoveny transparentní 

kvantitativní kvóty pro náběr žádostí o povolení k pobytu za výdělečnými účely, které budou 

blíže rozčleněny do kategorií odpovídajících kvalitativnímu vymezení migračních potřeb. 

Stanovení těchto kvót na základě prognóz vývoje ekonomiky a trhu práce v dohodě se 

sociálními partnery umožní výkonným orgánům v předstihu zajistit dostatečné personální 

a technické kapacity. Kvóty budou flexibilně přehodnocovány v závislosti na vývoji 

ekonomického cyklu. Mechanismus aplikace kvót bude nastaven tak, aby z procesu podávání 

žádostí na zastupitelských úřadech o pobytové oprávnění byly co možná nejvíce vyloučeny 

zprostředkovatelské subjekty. 

 

Zavedení kvót je navrhováno pouze vůči cizincům žádajícím ze zahraničí o vstup na území 

České republiky. Ve vztahu k cizincům, kteří již na území České republiky pobývají za jinými 

(neekonomickými) účely, a chtějí svůj účel pobytu změnit na výdělečný, není zapotřebí kvóty 

uplatňovat. 
 

 

Změny v dalších souvisejících zákonech 

1. zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 
příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států  
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění 
pozdějších předpisů. 

                                                 
3 Pilotní projekt "Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny" a Režim zvláštního 
zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. 
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Jedná se o změnu legislativně technického charakteru související se sloučením obsahu dvou 
směrnic do jednoho právního aktu. 
 
2. zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích 
Jsou reflektovány dopady směrnice, které se promítají zejména ve znění nově navrhovaných 
ustanovení zákona č. 341/2005 Sb., resp. věcného obsahu Části osmé, Podmínky pro přijímání 
výzkumných pracovníků ze třetích zemí, (s ohledem na čl. 10 směrnice obsahující závazné 
požadavky na uzavírání dohody o hostování) a dále změn v rámci stávajících ustanovení 
(věcného i legislativně technického charakteru. Jedná se tedy o úpravu stávajícího v minulosti 
zvoleného řešení. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCG8WS6)



9 
 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy ve vztahu k požadavkům na zákaz 

diskriminace a rovnost mužů a žen 

Navrhovaná úprava nebude mít dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ve smyslu zákona 

č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nebude 

mít bezprostřední ani sekundární dopady na rovnost mužů a žen a nepovede k diskriminaci 

ani jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje ani nezvýhodňuje ani jedno z pohlaví 

a nestanoví pro něj odlišné podmínky.  

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, dále zejména s čl. 2 a čl. 4 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., 

kterým se uvozuje jako ústavní zákon Listina základních práv a svobod (Usnesení 

předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 - č. 2/1993 Sb. o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky). Návrh 

zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu 

s nálezy Ústavního soudu České republiky. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

Návrh zákona zejména implementuje směrnici 2016/801/EU a není s ní v rozporu.  

Navrhovaná právní úprava integrace cizinců umožňující vládě nařízením stanovit maximální 

objem vstupů státních příslušníků třetích zemí přicházejících ze třetích zemí na území České 

republiky za účelem zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti je v souladu s právem 

Evropské unie (takovou úpravu předpokládá Smlouva o fungování EU - viz čl. 79 odst. 5). 

Dílčí změny jsou činěny i v souvislosti se směrnicí 2008/115/ES (tzv. návratová směrnice) – tyto 

změny jsou pouze doplňující a zpřesňující a rovněž jsou v souladu s již dříve provedenou směrnicí 

2008/115/ES.  

 

Z hlediska principů rovnosti mužů a žen je návrh novely zákona neutrální (návrh respektuje 

směrnici Rady 79/7/EHS a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 
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5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy 

v oblasti zaměstnání a povolání) a vztahuje se stejně na obě pohlaví. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána 

Návrh zákona není v rozporu se žádnými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika 

vázána, a je plně slučitelný s právem Evropské unie. 

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky  

Pozitivní dopad by mělo mít stanovení jasných a transparentních podmínek ve formě 

zjednodušení pravidel pro vstup a pobyt za účelem studia a vědeckého výzkumu a usnadnění 

mobility těchto osob uvnitř Unie spojené s omezením administrativní zátěže. 

Dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- Integrační opatření: Náklady na průběžné fungování (organizace, aktualizace metodiky 

a jazykových verzí, školení a certifikace lektorů a tlumočníků, web) se odhadují 

na cca 8 000 tis. Kč ročně. Náklady nese Ministerstvo vnitra. Náklady na samotný kurz se 

pohybují v rozsahu cca 17 tis. Kč/kurz. Při průměrné obsazenosti kurzu 10 osob na kurz tedy 

cena 1700 Kč za kurz/osobu. Dle stávajícího počtu nově příchozích imigrantů, na které by se 

povinnost absolvovat kurz vztahovala (cca 30 000 osob), by šlo o částku 

cca 51 000 tis. Kč/ročně s trvalým vlivem do rozpočtu MV. 

- Centra na podporu integrace cizinců: Náklady na průběžné fungování provozu Center 

ve 14 krajích ČR, zajištění činnosti a poskytování služeb (informační servis cizincům 

i veřejné správě, kurzy češtiny, poradenství terénní i ambulantní, podpora rozvoje vztahů mezi 

cizinci a majoritou i aktivit cizinců, pravidelný monitoring situace a postavení cizinců 

i vzájemných vztahů atd.) se předpokládají ve výši 80 000 tis. Kč/ročně. V případě převedení 

všech 14 Center na ministerstvo resp. jeho rozpočtovou organizaci (SUZ) se předpokládá 

navýšení rozpočtové kapitoly MV oproti současnému stavu o 63 500 tis. Kč pro rok 2019 

s trvalým vlivem, a dále navýšení počtu tabulkových míst pro SUZ oproti dosavadnímu stavu 

o 90 míst na provoz těch Center, která SUZ nyní neprovozuje. (Počet integračních pracovníků 

Center se tímto úhrnem nezvyšuje, vychází se z dosavadního personálního obsazení Center). 
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Lze jednat i o tom, aby stávající realizátoři 4 Center mimo SUZ mohli v daných krajích 

realizovat aktivity i nadále např. na základě smlouvy.  

Zřízení nového Centra ve Středočeském kraji (prostory, vybavení, zajištění personálu, úvodní 

propagace atd.) si vyžádá jednorázové náklady ve výši 3 000 tis. Kč. 

 

Dopad navrhované úpravy na podnikatelské prostředí České republiky 

Pozitivní dopad na podnikatelské prostředí by mělo mít zejména zavedení zvláštního režimu 

mobility uvnitř Evropské unie pro držitele platného povolení za účelem vědeckého výzkumu. 

Tento model by měl zaručit, aby výzkumní pracovníci mohli část svého vědeckého výzkumu 

absolvovat i v jiných členských státech, než v tom, který jim vydal povolení k pobytu. 

 

Sociální dopady navrhované úpravy 

Žádný dopad do sociální oblasti nebyl identifikován. 

 

Dopady na životní prostředí 

Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na životní prostředí. 

 

Dopady navrhované úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovanou změnou zákona o pobytu cizinců nikterak nedochází ke změně v rozsahu 

pořizovaných biometrických údajů pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu, který je 

v zákoně o pobytu cizinců již stanoven s účinností od 1. 5. 2011 v § 117a (blíže k tomu viz 

důvodová zpráva k zákonu č. 427/2010 Sb.). Povinnost vydávat průkaz o povolení k pobytu 

ve formě průkazu s biometrickými údaji přitom vychází z nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, 

kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, 

ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008. Působnost Ministerstva vnitra k pořizování 

biometrických údajů vyplývá z § 165 písm. g) zákona o pobytu cizinců.  

Osobní údaje budou v této souvislosti požadovány v totožném rozsahu, a tak nelze shledat 

žádný dopad právní úpravy ani na ochranu osobních údajů ani na soukromí cizince. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCG8WS6)



12 
 

Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhované úpravy v zákoně o pobytu cizinců nebudou mít negativní dopad ve vztahu 

ke korupčním rizikům. 

Další změny v zákoně o pobytu cizinců i souvisejících zákonech nebudou mít žádný dopad 

ve vztahu ke korupčním rizikům. 

 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhované změny nebudou mít žádný dopad ve vztahu k bezpečnosti nebo obraně státu.
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II. Zvláštní část 
ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

K bodu 1 - § 18 
Navrhované znění je reakcí na požadavek směrnice 2016/801/EU. Konkrétně se jedná 
o důsledek speciálního režimu mobility pro držitele povolení k pobytu za účelem studia či 
vědeckého výzkumu vydaného jiným členským státem EU. Směrnice obsahuje speciální 
úpravu mobility v článcích 27 až 31. Česká republika využila možnost umožnit této skupině 
cizinců pobývat na území České republiky až po dobu jednoho roku v bezvízovém režimu. 
Nerozlišuje se mezi tzv. krátkodobou a dlouhodobou mobilitou, ale zavádí se jednotný 
(bezvízový) režim. To znamená, že student či výzkumný pracovník, který je držitelem 
platného povolení k pobytu za účelem studia či vědeckého výzkumu vydaného jiným 
členským státem EU, který hodlá část svého studia či výzkumu strávit v České republice, 
nemusí podávat žádost o národní pobytové oprávnění, ale k jeho legálnímu pobytu na území 
bude dostačující právě platné povolení vydané jiným členským státem EU. V případě studentů 
se tato úprava v souladu se směrnicí 2016/801/EU vztahuje pouze a jenom na studenty, kteří 
studují v rámci programu Evropské unie nebo multiraterálního programu zahrnujícího 
opatření v oblasti mobility, nebo v rámci dohody mezi dvěma nebo více vysokoškolskými 
institucemi. 
 
K bodu 2 - § 33 odst. 1 písm. d) 
Dochází k nápravě dosavadního nepříliš logického stavu, kdy lze dlouhodobé vízum 
za účelem strpění pobytu na území udělit cizinci žádajícímu o vydání povolení k trvalému 
pobytu, a nikoliv cizinci, kterému byla platnost povolení k trvalému pobytu zrušena. Podání 
žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu obecně neopravňuje cizince k pobytu na území, 
tedy ani případné přiznání odkladného účinku soudem cizinci oprávnění k pobytu na území 
nezajistí – proto je nesmyslné cizinci udělovat dlouhodobé vízum na překlenutí doby, než 
soud rozhodne o přiznání odkladného účinku. Naopak v současném znění § 33 odst. 1  
písm. d) absentuje možnost získat toto vízum v případě, že je cizinci trvalý pobyt naopak 
zrušen. Zde na rozdíl od rozhodnutí o žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu udělení 
dlouhodobého víza má svůj smysl. 
 
K bodu 3 - § 38 odst. 2 
Dochází k upřesnění dosavadní ne zcela jednoznačné právní úpravy. Smyslem dlouhodobého 
víza za účelem strpění pobytu na území udělovaného z důvodu uvedeného v § 33 odst. 1 
písm. d) je umožnit cizinci překlenout (legalizovat) pobyt na území do doby, než soud poprvé 
rozhodne o návrhu cizince na přiznání odkladného účinku jeho žaloby. Rozhodne-li soud  
o návrhu na přiznání odkladného účinku, pozbývá smysl cizinci vízum udělovat, neboť  
v takovém případě rozhodnutí o zrušení či neprodloužení pobytového oprávnění pozbývá 
svých účinků a na cizince se hledí, jako by oprávnění k pobytu nepozbyl (podle § 73 odst. 3 
soudního řádu správního se přiznáním odkladného účinku pozastavují do skončení řízení před 
soudem účinky napadeného rozhodnutí). 
 
K bodu 4 - § 42 odst. 3 
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Jedná se transpozici článku 25 směrnice 2016/801/EU – pobyt výzkumných pracovníků a 
studentů za účelem hledání zaměstnání nebo podnikání. Směrnice předepisuje členským 
státům povinnost umožnit po dokončení vysokoškolského studia studentům, a po dokončení 
vědeckého výzkumu výzkumným pracovníkům, pobyt na území po dobu nejméně 9 měsíců za 
účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání. Navrhované ustanovení zákona o pobytu 
cizinců zavádí speciální úpravu tohoto dosud neexistujícího pobytového oprávnění. Nezavádí 
se speciální účel pobytu, ale využívá se obecné ustanovení o dlouhodobém pobytu v 
ustanovení § 42. Navrhované ustanovení obsahuje okruh cizinců, kteří mohou o pobyt žádat a 
zároveň i podmínky a náležitosti této žádosti. 
 
K bodu 5 - § 42 odst. 5 
V tomto ustanovení dochází pouze k drobným úpravám, které souvisejí s novým ustanovením 
§ 42 odst. 3. Jde tedy pouze o technickou změnu, kterou si vyžádala transpozice směrnice 
2016/801/EU do národního právního řádu. Úprava týkající se rodinných příslušníků 
výzkumného pracovníka je přesunuta do § 42a, tj. povolení k dlouhodobému pobytu za 
účelem společného soužití rodiny na území ČR. 
 
K bodu 6 a 7 - § 42a odst. 3, 7 
Do ustanovení § 42a (povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny 
na území) se vkládá nový odstavec 3, který upravuje sloučení rodiny držitele povolení 
k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu. Tato úprava opět reaguje na 
požadavky vyplývající ze směrnice 2016/801/EU, konkrétně na její článek 26. Ten vyžaduje, 
aby členské státy umožnily rodinným příslušníkům výzkumných pracovníků společně 
s výzkumným pracovníkem pobývat na území. Směrnice 2016/801/EU však tuto 
problematiku sama příliš detailně neupravuje a odkazuje (s drobnými odchylkami) na 
směrnici 2003/86/ES. I z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení využívající stávající § 42a, který 
je transpozicí právě směrnice 2003/86/EU a nikoliv nová speciální úprava pobytového statusu 
pro rodinné příslušníky výzkumných pracovníků. Změna v odstavci 7 pak pouze odráží 
změnu zavedenou včleněním nového odstavce. 
 
K bodům 8 až 10 - § 42b odst. 1 písm. d), § 42c odst. 3 písm. c), § 42c odst. 6 a § 46 odst. 7 
písm. b) 
Navrhovaná změna je vyžádána potřebami praxe a přináší zjednodušení ve výpočtu minimální 
výše měsíčního úhrnného příjmu, který má cizinec prokazovat. Ministerstvo vnitra se v praxi 
pravidelně setkává se situací, kdy mu jsou předkládány nájemní smlouvy nebo jiné obdobné 
smlouvy, ve kterých částky, které cizinec za ubytování údajně hradí, jsou nápadně nízké, a to 
dokonce tak, že by tvrzená částka nepokryla ani náklady na platby související s užíváním bytu 
či jiné nemovitosti. Například není výjimkou ubytování poskytované 4 členné rodině v bytě o 
velikosti 2+1 za 1 000 Kč, kdy tato částka má zahrnovat jak nájemné tak i platby za služby 
související s užíváním bytu. Je pochopitelné, že by tato částka nepostačovala ve skutečnosti 
ani na pokrytí služeb souvisejících s užíváním bytu.  Předložením této náležitosti má přitom 
cizinec prokázat, že má příjem natolik dostatečný, aby se ani on ani jeho rodina nestali 
závislými na sociálních dávkách. 

Z tohoto důvodu se jeví jako vhodnější a jednoznačnější stanovit částku minimálního 
měsíčního úhrnného příjmu násobkem částek životního minima. Dva a půl násobek životního 
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minima odpovídá více realitě. V případě jednotlivce by minimální měsíční úhrnný příjem činil 
8 525 Kč, u dvou společně posuzovaných osob 15 600 Kč.  

 
K bodu 11 - § 42d odst. 1 
Změny reagují na nově navrhované znění ustanovení § 64 (definice studia) a souvisejí 
s transpozicí směrnice 2016/801/EU. Nově vložená věta, která umožňuje podání žádosti o 
dlouhodobý pobyt za účelem studia na území takovému cizinci, který je držitelem povolení 
k dlouhodobému pobytu za účelem studia vydaného jiným členským státem, je reakcí na 
úpravu mobility v rámci EU, kterou nová směrnice zavádí. Na rozdíl od studentů, kteří jsou 
držiteli platného povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia vydaného jiným 
členským státem a kteří studují v rámci programu Evropské unie nebo multiraterálního 
programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility, nebo v rámci dohody mezi dvěma nebo 
více vysokoškolskými institucemi, a kteří mohou pobývat a studovat na území České 
republiky až po dobu 1 roku v rámci bezvízového režimu, tak studenti, kteří jsou sice držiteli 
platného povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia vydaného jiným členským 
státem, ale účastníky žádného programu nejsou, musí podat žádost o vydání nového povolení 
vydaného Českou republikou. Toto povolení je opravňuje pobývat a studovat na území ČR. 
Nově vložená věta má umožnit, aby tito studenti mohli takovou žádost podat přímo na území 
České republiky Ministerstvu vnitra. 
Současně se umožňuje, aby takovou žádost mohl za pobytu na území podat i držitel víza k 
pobytu nad 90 dnů (s výjimkou pobytu za účelem strpění pobytu nebo sezónního zaměstnání) 
anebo povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem. 
 
K bodům 12 až 14 - § 42d odst. 2, § 42d odst. 3 
Změny provedené v odstavcích 2 až 4 § 42d reflektují změny, kterými prošla definice studia 
podle ustanovení § 64. Směrnice 2016/801/EU odlišuje vysokoškolské studium od 
výměnných pobytů (středoškolských) žáků, dále definuje speciální kategorie stážistů či 
dobrovolníků. Dle terminologie zákona o pobytu cizinců se bude vždy jednat o účel 
„studium“, zásadní roli však bude hrát, které ustanovení § 64 se bude vztahovat na dotčeného 
cizince, žádajícího o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za tímto účelem. Náležitosti 
žádostí se budou v případě studentů, žáků, stážistů či dobrovolníků lišit, a proto je potřeba 
speciálně upravit i dotčené ustanovení § 42d. Pro účely tohoto zákona se za hostitelskou 
organizaci považuje také přijímající organizace dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické 
službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
K bodu 15 - § 42k odst. 6 

Jedná se o legislativní důsledek úprav provedených v definici studia - § 64. Z důvodu těchto 
změn bylo nutno upravit i ustanovení, která na předmětný § 64 odkazují. 
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K bodu 16 - § 44 odst. 4 písm. b) 
Nově se upravuje délka platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání 
zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti na maximální dobu 9 měsíců. Tato úprava je 
transpozicí článku 25 odst. 1 směrnice 2016/801/EU.  
 
K bodům 17 až 20 - § 44 odst. 4 písm. c), f), h), i)  
Změny provedené v tomto ustanovení jsou důsledkem transpozice směrnice 2016/801/EU, 
která zakotvuje minimální délku platnosti vydaného povolení pro jednotlivé kategorie cizinců. 
Navrhované úpravy reflektují povinnost, která ze směrnice vyplývá a přizpůsobuje národní 
právní řád unijní úpravě. Konkrétně se jedná o transpozici článku 18 směrnice 2016/801/EU.  

 

K bodům 21 až 23 a bodům 26 až 28 - § 44a odst. 1, § 44a odstavce 6 a 8  
Vzhledem ke změnám, ke kterým došlo v ustanovení § 44, dochází k úpravě i ustanovení  
§ 44a o prodlužování platnosti povolení k dlouhodobému pobytu. I tato úprava vychází ze 
směrnice 2016/801/EU a transponuje tak odpovídající ustanovení článku 18. 
 
K bodu 24 - § 44a odstavec 2 
Nový odstavec jednoznačně stanovuje, že platnost povolení k dlouhodobému pobytu za 
účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti podle § 42 odst. 3 se 
neprodlužuje. Povolení k tomuto druhu dlouhodobého pobytu bude vždy vydáváno 
s maximální dobou platnosti 9 měsíců bez možnosti prodloužení. Tato úprava vychází 
z článku 25 směrnice 2016/801/EU. 
 
K bodu 25 - § 44a odst. 3 
Doplnění požadavků týkající se prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu 
za účelem společného soužití rodiny na území, vědeckého výzkumu a podnikání. Jde o stejné 
požadavky, které jsou vyžadovány při prvotní žádosti o vydání těchto druhů dlouhodobých 
pobytů. 
 
K bodu 29 - § 46 odstavec 5  

Navrhované doplnění odstavce 5 reflektuje předmětná ustanovení směrnice 2016/801/EU. 
Konkrétně se jedná o její článek 20 odst. 4 a článek 21 odst. 7, které stanovují povinnost 
členského státu v případě zamítnutí žádosti o vydání či o prodloužení platnosti povolení a 
v případě zrušení platnosti tohoto povolení zohlednit konkrétní okolnosti daného případu a 
zásadu proporcionality. 

 

K bodu 30 - § 47 odstavec 6 

Navrhované ustanovení reaguje na přečíslování odstavců v § 42a.  
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K bodům 31 a 34 až 41 - nadpis Hlavy III dílu 5 a § 50a 

V rámci rozhodování o povinnosti vycestovat je potřebné nově upravit povinnost opustit 
nejen území České republiky, ale i území členských států EU. Důvodem je skutečnost, že 
rozhodnutí o povinnosti opustit území je ve většině situací rozhodnutím o návratu podle 
návratové směrnice 2008/115/ES, která předpokládá působnost rozhodnutí nejen pro území 
ČR, ale i pro území EU. V případě, že cizinec nemá oprávnění pobývat v jiném členském 
státě EU, je tak žádoucí mu uložit povinnost opustit území členských států EU a nikoliv jen 
území České republiky.  
Současně zákon neobsahoval důvod pro vydání rozhodnutí  
o vycestování po ukončení poskytování mezinárodní ochrany.  
Slova „opuštění území“ byla nahrazena přesnějším výrazem, a to „vycestováním“ tak, jak je 
stanovena i lhůta k vycestování podle § 50, § 118 atd. Dochází k terminologickému 
sjednocení. 
Obsah textu stávajícího odstavce 6 byl vložen do odstavce 3 písm. c). 
 
K bodům 32 a 33 - § 50 

Výjezdní příkaz je doklad, který ve většině případů deklaruje povinnost cizince vycestovat z 
území ČR a kopíruje lhůtu k opuštění území ČR, která je stanovena rozhodnutím o 
vycestování. V těchto případech není žádoucí, aby cizinci, kteří jsou ve fázi přípravy na 
vycestování, což pobyt na výjezdní příkaz zcela jistě je, uzavíraly sňatky, což dle praxe je ve 
velkém procentu účelové. 
 
K bodu 42 - § 50a odst. 6 
Ustanovení se má vztahovat nejen na území České republiky ale členských států Evropské 
unie. Došlo-li v rámci řízení o správním vyhoštění k překvalifikování na řízení o povinnosti 
opustit území České republiky nebo území členských států Evropské unie, je žádoucí, aby byl 
použit standardní procesní postup podle správního řádu, a to vzhledem k tomu, že v rámci 
řízení byly již činěny některé úkony a je nelogické následně po překvalifikování rovnou vydat 
rozhodnutí. 

 

K bodům 43 až 47 - § 64 

Všechny změny provedené v ustanovení § 64 odrážejí změny, které přináší směrnice 
2016/801/EU. Z důvodu správné transpozice směrnice bylo nutné upravit stávající znění 
definice studia tak, aby odpovídala aktuálnímu znění nové směrnice. Druhý odstavec se 
zrušuje bez náhrady.  

Navrhované ustanovení § 64 písm. a) nyní odpovídá definici studia (čl. 3 bod 3) dle směrnice. 
Za studium dle písmene a) bude nadále považováno pouze studium vysokoškolské. Nové 
písmeno c) odráží definici pojmu žák (článek 3 bod 4 směrnice 2016/801/EU). Pod písmenem 
e) je upraven pobyt stážistů (čl. 3 bod 5) a pod písmenem f) pobyt dobrovolníků (čl. 3 body 
6,7); tímto ustanovením je, stejně jako dosud, řešena i dobrovolnická služba podle zákona č. 
198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické 
službě), ve znění pozdějších předpisů.  
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Zůstává tak zachován stávající model právní úpravy, kdy jsou z pohledu zákona o pobytu 
cizinců všechny tyto druhy pobytů považovány za pobyt za účelem studia. Jelikož se však liší 
podmínky pro vydání povolení, náležitosti žádosti, ale například i délka platnosti vydaného 
povolení, bylo nutné upravit každou kategorii pod zvláštním písmenem. Tímto způsobem je 
pak možné vždy odkázat na konkrétní písmeno § 64, a jednoznačně určit, zda se jedná o pobyt 
(vysokoškolského) studenta, žáka, dobrovolníka či stážisty. To není důležité pouze ze 
statistických důvodů, ale je to zcela zásadní i pro určení práv a povinností, které se na 
dotyčného cizince vztahují. 

 

K bodům 48 a 49 - § 68 odst. 2 písm. e) a f) 
V případě, že je funkce statutárního orgánu vykonávána v pracovním poměru nebo je 
statutární orgán zaměstnáván činnostmi spadajícími do předmětu činnosti obchodní 
korporace, nejde o klasické vyslání na pracovní cestu, neboť o svých pracovních cestách si 
statutární orgán rozhoduje sám. Nejde tedy o typický vztah nadřízenosti a podřízenosti, který 
je mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

 

K bodu 50 - § 71 odst. 1 

Navrhovaná změna je vyžádána potřebami praxe a přináší zjednodušení ve výpočtu minimální 
výše měsíčního úhrnného příjmu, který má cizinec prokazovat. Ministerstvo vnitra se v praxi 
pravidelně setkává se situací, kdy mu jsou předkládány nájemní smlouvy nebo jiné obdobné 
smlouvy, kdy částky, které cizinec za ubytování údajně hradí, jsou nápadně nízké, a to 
dokonce tak, že by tvrzená částka nepokryla ani náklady na platby související s užíváním bytu 
či jiné nemovitosti. Například není výjimkou ubytování poskytované 4 členné rodině v bytě  
o velikosti 2+1 za 1 000 Kč, kdy tato částka má zahrnovat jak nájemné tak i platby za služby 
související s užíváním bytu. Je pochopitelné, že by tato částka nepostačovala ve skutečnosti 
ani na pokrytí služeb souvisejících s užíváním bytu. Předložením této náležitosti má přitom 
cizinec prokázat, že má příjem natolik dostatečný, aby se ani on ani jeho rodina nestali 
závislými na sociálních dávkách. Z tohoto důvodu se jeví jako vhodnější a jednoznačnější 
stanovit částku minimálního měsíčního úhrnného příjmu násobkem částek životního minima. 
Dva a půl násobek životního minima odpovídá více realitě. V případě jednotlivce by 
minimální měsíční úhrnný příjem činil 8 525 Kč, u dvou společně posuzovaných osob 15 600 
Kč. 

Podle dosavadní právní úpravy, která byla přijata ještě v době účinnosti zákona  
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se má příjem ze 
samostatné činnosti fyzických osob prokazovat daňovým přiznáním. Od účinnosti nové 
legislativy týkající se správy daní již nelze daňovým přiznáním příjmy ze samostatné činnosti 
fyzické osoby náležitě prokázat, a proto je vždy nutno přistupovat k "náhradnímu" způsobu 
prokázání, jímž je platební výměr daně z příjmů fyzických osob. Cílem navržené změny je 
tedy to, aby byl již podle zákona primárním dokumentem k prokázání uvedených příjmů 
platební výměr. 

Kromě toho se zrušuje text poslední věty tohoto ustanovení, neboť působí disproporčně ve 
vztahu k jiným ustanovením, která obsahují definici úhrnného měsíčního příjmu a která 
demonstrativní možnosti prokazování příjmu nestanoví. 
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K bodu 51 - § 87h odst. 2 písm. c) 

Slaďuje se možnost osob s udělenou mezinárodní ochranou požádat a při splnění podmínek 
získat povolení k trvalému pobytu podle Hlavy IVa a přejít tak z režimu zákona o azylu do 
režimu zákona o pobytu cizinců. Obdobně je tento přechod umožněn v § 69 odst. 5, není proto 
důvod, aby stejná možnost absentovala pro Hlavu IVa. Principem tedy je, že osoba žádá o 
povolení k trvalému pobytu ještě ze statusu azylanta nebo osoby s doplňkovou ochranou, ale 
vydání povolení je podmíněno vzdáním se mezinárodní ochrany. Je tak zajištěno, že osoba 
plynule přejde z jednoho statusu na druhý; v případě, že by podmínky pro vydání povolení 
k trvalému pobytu splněny nebyly, zůstane osoba poživatelem mezinárodní ochrany. 
Vzhledem k tomu, že tento přechod již několik let funguje v § 69, praktické fungování je již 
nastaveno.  

K bodu 52 - § 87n odst. 1 
Potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky je občanu Evropské unie vydáváno 
bez časového omezení. Tím dochází v evidenci trvale a dlouhodobě usazených cizinců 
informačního systému cizinců (§ 158 odst. 1) a v návaznosti v základním registru obyvatel, ve 
které jsou evidováni, k nelogické situaci, kdy občan Evropské unie, který opustí území České 
republiky natrvalo, je nadále vykazován jako cizinec pobývající na území České republiky. 
Tím jsou orgány místní i státní správy uváděny v omyl a tomu odpovídá i jejich jednání; 
například na místní úrovni jsou vymáhány poplatky za odvoz komunálního odpadu na počet 
osob přihlášených k pobytu v daném domě. Na celostátní úrovni jsou statistiky trvalého a 
dlouhodobého pobytu cizinců na území České republiky zkreslené, neboť vykazují cizince – 
občany Evropské unie, kteří již dávno na území České republiky nepobývají. Navrhovaná 
délka platnosti potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie, která je shodná 
s platností občanského průkazu občana České republiky, uvedený problém řeší. 

 

K bodům 53 a 54 - § 88 odst. 3 

Zpřesnění textu tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že dítě, které se narodí cizinci za pobytu na 
území České republiky, má vždy následovat pobytový status tohoto cizince. Navrhovaná 
úprava má za cíl zabránit spekulacím, kdy dotčený cizinec s povoleným dlouhodobým 
pobytem, žádá za narozené dítě o vydání povolení k trvalému pobytu (zejména s ohledem na 
zajištění účasti narozeného dítěte v systému veřejného zdravotního pojištění). Kromě toho se 
výslovně zakotvuje tzv. fikce oprávněnosti pobytu narozeného dítěte, a to až do nabytí právní 
moci rozhodnutí o podané žádosti. 
 

K bodu 55 - § 103 písm. n) 

Souvisí se změnou v § 119 odst. 1 písm. b) bod 4. Změna reaguje na situace, kdy cizinec 
překročí povolenou dobu pobytu na krátkodobé vízum, které je sice stále platné, ale byla 
přečerpána doba pobytu v pravidle 90dní ve 180-ti dnech. Zároveň pod pojem „oprávnění 
k pobytu“ lze zahrnout i dosud zákonem uváděné vízum. 

K bodu 56 - § 103 písm. v) 
V současné době pracuje na území České republiky mnoho cizinců, kteří se odvolávají na 
skutečnost, že pro výkon pracovní činnosti mají dostatečné doklady, ale zákon jim neukládá 
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povinnost se při policií prováděné pobytové kontrole těmito doklady prokázat. Je velmi 
složité od cizinců získat potřebné dokumenty k prokázání, zda na území České republiky 
pracují v souladu s právními předpisy, kdy cizinci například využívají právo volného pohybu 
služeb, a zaměstnavatel není česká právnická osoba. 

K bodu 57 - § 106 odst. 3 

Navrhované ustanovení má zajistit nápravu nedostatku v označení příslušného orgánu. V 
tomto ustanovení nebyla zohledněna změna, k níž došlo úpravou § 6 zákona o pomoci v 
hmotné nouzi (provedeno zákonem č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Současně dochází ke zpřehlednění 
obsahu tohoto ustanovení. 

K bodům 58 a 59 - § 107 odstavce 5 a 6 

Stanovují se nové povinnosti pro vysoké školy a výzkumné organizace. Tyto povinnosti 
vycházejí z ustanovení o mobilitě ve směrnici 2016/801/EU. Povinnost vysokých škol spočívá 
v oznámení o zahájení, přerušení či ukončení studia cizince. Výzkumné instituce jsou pak 
povinny hlásit zahájení nebo ukončení výzkumného projektu prováděného cizincem. Jedná se 
o transpozici několika ustanovení směrnice  2016/801/EU (např. čl. 10 odst. 6, čl. 28 odst. 2, 
čl. 31 odst. 2 nebo čl. 32 odst. 3) týkající se výměny informací, které mají vliv na výkon práv 
vyplývajících ze směrnice, zejména s ohledem na nový režim mobility v rámci EU. 
 
K bodu 60 - § 107 odst. 8 
Reakce na zavedení institutu zániku platnosti zaměstnanecké karty (byl zaveden zákonem 
č. 222/2017 Sb.).  
 
K bodu 61 - § 107 odst. 16 
V řízení o správním vyhoštění cizince ve věci jeho neoprávněného zaměstnání je nutno, aby 
Policie České republiky zjistila stav věci, o kterém nejsou pochybnosti, který nelze jiným 
způsobem prověřit, než předložením listiny ze strany fyzické nebo právnické osoby.  
 
K bodu 62 - § 107a 
K odstavci 1 - v současné době vymáhají odbory cizinecké policie krajských ředitelství 
Policie České republiky dlužné částky, které vznikají neuhrazením náhrady nákladů řízení, 
která byla uložena cizinci. 
Podle § 79 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, náhradu nákladů řízení vybírá 
podle zvláštního zákona (§ 191 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) správní orgán, který 
ji uložil. V řízení o uložení povinnosti, k jejíž exekuci je správní orgán příslušný, je 
exekučním úřadem správní orgán, který náhradu nákladů řízení uložil, tj. odbory cizinecké 
policie krajských ředitelství Policie České republiky v postavení správce daně. 
Proces vymáhání náhrady nákladů řízení jmenované orgány cizinecké policie výrazně 
zatěžuje administrativou, která má blíže k problematice obecného správce daně, než k pobytu 
cizinců na území České republiky, který je hlavní náplní jejich práce. 
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Z těchto důvodů je navrhováno přenesení pravomoci k vymáhání náhrady nákladů řízení 
uložených cizincům z orgánů cizinecké policie na celní orgány jako na obecného správce 
daně podle správního řádu. 
K odstavci 2 - návrhem je sledováno, aby orgán, který požádal celní orgán o vymáhání 
náhrady nákladů řízení nebo jiné dlužné částky cizince či zvoucí osoby, byl zpětně 
informován o výsledku tohoto řízení. Tato informace je nezbytná zejména v případech, kdy 
dotčený cizinec má být po dodatečné úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním 
vyřazen z evidence nežádoucích osob (§ 155 odst. 2 zákona o pobytu cizinců). 
 
K bodu 63 - § 113 odst. 6 
Zajišťuje se soulad se zákonem o azylu, který předpokládá, že v případě udělení doplňkové 
ochrany se cizinci jeho pas i nadále uschovává u Ministerstva vnitra a bude mu na žádost 
vydán cizinecký pas. 
 
K bodu 64 - § 117 odst. 7 
Situace týkající se předávání cestovních dokladů uvedených v § 108 odst. 1 písm. a), b), c), g) 
nebo h), které jsou nalezeny na území České republiky, zákon neřeší a v praxi v důsledku 
toho vznikají nesrovnalosti, komu konkrétně by měla Policie České republiky tyto doklady 
předávat, tj. zda přímo zastupitelskému úřadu dané země nebo centrálně Ministerstvu 
zahraničních věcí. Jako řešení se jeví sjednotit postup obdobným způsobem, jako je tomu v 
případě těchto dokladů Policií České republiky zadržených. 
 
K bodům 65 a 66 - § 117a, § 117b 
Navrhovaná úprava reaguje na směrnici 2016/801/EU, která zakládá povinnost členských 
států, aby v povolení k pobytu, která na základě směrnice vydávají, uváděly vždy údaj  
o konkrétním postavení cizince. Tedy, zda se jedná o studenta, žáka, výzkumného pracovníka, 
stážistu či dobrovolníka. Tato povinnost přímo vyplývá z článku 17 odstavce 1 směrnice. Dále 
mají členské státy povinnost, v případě výzkumných pracovníků a studentů, kteří přicházejí 
do EU v rámci konkrétního programu, uvést do průkazu o povolení k pobytu odkaz na tento 
konkrétní program. V zájmu řádné transpozice těchto ustanovení tak dochází k rozšíření  
§ 117a a § 117b, které upravují podobu průkazů o povolení k dlouhodobému pobytu.  
 
K bodům 67 až 69 a bodu 76 - § 118 odst. 1, 3 a 5 a § 120 odst. 1 
Vzhledem k tomu, že v případě správního vyhoštění občana třetího státu se vydává rozhodnutí 
o správním vyhoštění z území členských států EU, je tedy žádoucí mu určit lhůtu  
k vycestování a povinnost vycestovat z území členských států EU. Jedná se pouze o zpřesnění 
již dnes platného pravidla plynoucího z návratové směrnice 2008/115/ES. 
 
K bodům 70 až 75 - § 119 odst. 1 a 9 
Je žádoucí, aby k cizinci, který se prokáže padělaným dokladem, bylo přijato opatření  
k zamezení dalšího vstupu na území, bez ohledu na to, zda jde o pobytovou či hraniční 
kontrolu. Uvedené ustanovení musí řešit všechna prokázání padělaným dokladem, a to např. 
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prokázání se padělaným dokladem při silniční kontrole. Uvedený skutek by v tomto případě 
nebyl postižitelný ze zákona o pobytu cizinců. 
V ustanovení byly vybrané skutkové podstaty přesunuty do přísnějšího postihu ve formě 
opatření, tak aby byly skutkově podobné podstaty pod stejnou kategorií nebo k závažnosti 
provinění bylo přijato přísnější opatření. Některé méně závažné skutkové podstaty byly 
naopak přesunuty do mírnějšího postihu. 
Nezletilým cizincem v obdobném postavení jako nezletilý cizinec bez doprovodu je například 
takový nezletilý cizinec, jehož rodiče sice pobývají na území, ale odmítnou se dostavit za 
svým dítětem. 
 
K bodům 77 až 80 - § 120a odst. 7 až 11 
V odstavcích 7 a 8 se jedná o legislativně technické změny upravující logickou posloupnost 
těchto odstavců v rámci ustanovení § 120a. 
K odstavci 9 - u rozhodnutí o správním vyhoštění, která jsou delší dobu nevykonatelná  
z důvodu existence překážek, nastávají případy, že cizinec již na území nepobývá, nemá 
vydáno vízum za účelem strpění pobytu, ale jeho rozhodnutí o správním vyhoštění se nestane 
vykonatelným a tudíž ani nemůže uplynout. Tento stav zapříčiňuje zbytečnou a náročnou 
administrativní zátěž pro jednotlivé pracoviště policie, protože nelze zjistit, zda překážka 
odpadla z důvodu nedohledatelnosti cizince. Jeví se proto jako vhodné po uplynutí stanovené 
doby, aby platnost rozhodnutí zanikla. 
Vzhledem k tomu, že v odstavci 10 je upraven počátek běhu dob podle odstavce 7 a 8, je 
nutné rovněž stanovit počátek běhu doby podle odstavce 9. 
Změna v odstavci 11 legislativně technicky reaguje na změny v § 119. 
 
K bodu 81 - § 122 odst. 5  
V současnosti má správní orgán pouze možnost plně vyhovět žádosti cizince o zrušení 
rozhodnutí o správním vyhoštění nebo této žádosti nevyhovět, ač jsou situace, kdy se může 
jevit odůvodněné pouze dobu platnosti zákazu vstupu zkrátit. Toto se zejména jeví jako 
vhodné u cizinců, kteří využijí dobrovolného návratu podle § 123a – jedná se proto o formu 
pobídky k účasti na dobrovolném návratu.  
 
K bodu 82 - § 123 odst. 4 písm. c) a d) 
Reakce na zavedení institutu zániku platnosti zaměstnanecké karty (byl zaveden zákonem 
č. 222/2017 Sb.).  
 
K bodu 83 - § 123a 
Rozšiřují se kategorie cizinců, kteří mohou požádat o dobrovolný návrat, přičemž se přejímají 
i všechny dosud existující kategorie. 
Je žádoucí, aby do dobrovolného návratu mohli vstoupit i cizinci, kterým bylo vydáno 
rozhodnutí o povinnosti opustit území členských států EU nebo území ČR, a to vzhledem  
k tomu, že ve většině případů nebylo přistoupeno k rozhodnutí o správním vyhoštění, protože 
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by nepřiměřeně zasáhlo do jejich soukromého a rodinného života a nemožnost tohoto cizince 
požádat o dobrovolný návrat by bylo v těchto případech diskriminační. 
Další novou kategorií jsou cizinci, kteří až dosud na území pobývali legálně, ale jejich legální 
pobyt z různých důvodů skončil a mají zájem se vrátit domů. 
Kategorie jsou navzájem průchozí, to znamená, že pokud cizinec již nespadá do kategorie pod 
písmenem d), může spadnout do kategorie pod písmenem c) nebo b). 
 
K bodům 84 až 88 - § 123b odst. 1, 2, 5 až 7 
Jako jeden z nejpalčivějších problémů, které se objevují v praxi, vnímá odbor cizinecké 
policie možnost uložení zvláštních opatření za účelem vycestování. Jak předestírá ustanovení 
§ 123b odst. 5 zákona č. 326/1999 Sb., povinnost o uložení zvláštního opatření se váže na 
stanovenou dobou k opuštění území České republiky a zpravidla se objevuje ve výroku 
rozhodnutí o správním vyhoštění dle § 119, § 120 zákona č. 326/1999 Sb., anebo v rozhodnutí 
o povinnosti opustit území dle § 50a téhož zákona. Jinými slovy nejprve je nutno rozhodnout 
o vyhoštění cizince, potažmo o jeho povinnosti opustit území a teprve poté (pozn. de facto 
shodně) je možné stanovit povinnost ve formě zvláštních opatření. Příkladem je zachycen 
cizinec, z jehož jednání je patrná existence důvodného nebezpečí, že cizinec v době stanovené 
v rozhodnutí nevycestuje. S cizincem pro skutek zakotvený v § 119 zákona č. 326/1999 Sb., 
je zahájeno řízení o správním vyhoštění. On využije svého práva a zvolí si do řízení 
zmocněnce, který bude uplatňovat procesní práva, předkládat důkazy a vyžadovat přípravu 
k plánovaným úkonům. Z logiky věci v den zachycení cizince nebude tedy možné, aby odbor 
cizinecké policie vydal rozhodnutí o správním vyhoštění, jehož součástí by byl výrok  
o uložení zvláštních opatření a cizince propustí. Ke stanovení povinnosti podle § 123b zákona 
č. 326/1999 Sb. dojde až vydáním rozhodnutí o správním vyhoštění, které bude vydáno po 
uplynutí řady dní po zahájení řízení o správním vyhoštění. Nastává poté otázka, zda zvláštní 
opatření mají v takovém případě smysl, když v mezidobí od zahájení řízení po jeho ukončení 
ztratila policie nad cizincem dohled.  
Řešením problému je změna zákona o pobytu cizinců v tom smyslu, že zvláštní opatření za 
účelem vycestování bude moci být aplikováno samostatným rozhodnutím ihned po zahájení 
řízení o správním vyhoštění, případně řízení o povinnosti opustit území dle § 50a zákona  
č. 326/1999 Sb. Cílem zvláštního opatření v takovém případě bude zajištění součinnosti 
účastníka řízení v rámci probíhajícího řízení podle již zmíněných institutů, které může být 
vydáno maximálně na dobu nepřesahující dobu vycestování cizince, anebo do vydání 
rozhodnutí ve věci. Inspiraci lze nalézt v současném znění § 47 zákona č. 325/1999 Sb.,  
o azylu, které je koncipováno jako opatření zajišťující dohled nad žadatelem o mezinárodní 
ochranu v průběhu řízení. Bude to tedy rozhodnutí vydané před rozhodnutím o správním 
vyhoštění. Lze tedy před vydáním konečného rozhodnutí, kterým bude rozhodnuto o 
správním vyhoštění, popřípadě o povinnosti opustit území, stanovit hlavnímu účastníku 
povinnost ve formě zvláštních opatření dle § 123b zákona o pobytu cizinců. 
 
Z důvodu předcházejících změn, které byly vtěleny do tohoto zákona, je rovněž nutné upravit 
terminologii v jednotlivých ustanoveních § 123b zákona č. 326/1999 Sb. a zejména zpřesnit 
jednotlivé odstavce tak, aby reagovaly na skutečnost, že zvláštní opatření lze uložit v rámci 
rozhodnutí o povinnosti opustit území. 
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K bodu 89 - § 124b 
Doplňuje se úprava pro případ zajištění cizince, pokud nevycestoval po ukončení poskytování 
mezinárodní ochrany. Navazuje na změny v ustanovení § 50a. 
 
K bodu 90 - § 125 odst. 6 
Technická změna reagující na existenci nejen rozhodnutí o zajištění, ale i rozhodnutí  
o prodloužení doby trvání zajištění. Dále se ustanovuje tentýž vztah k rozhodnutím vydaným 
podle zákona o azylu, tedy vždy to první rozhodnutí bude ex lege zrušeno. Rovněž je volena 
jasnější terminologie s ohledem na správní řád. Původní rozhodnutí, které je ex lege rušeno, 
přestává mít právní účinky vydáním dalšího rozhodnutí. 
 
K bodům 91 až 93, 109 a 110, 116 a 118 - § 126, § 127 odst. 1 písm. b), § 129a, § 163 odst. 1 
písm. f), § 163 odst. 2 písm. a), § 172 odst. 5 a § 178d odst. 2   
Navrhuje se odklon od současného modelu, který byl zaveden v reakci na zrušení § 200o 
občanského soudního řádu, ale který fungoval na jiném principu a okresní soudy zkoumaly 
situaci z jiného pohledu. Dosavadní §129a s modelem klasické správní žaloby neplnil tu roli, 
kterou plnil § 200o osř. Dosavadní úprava dává cizinci dostatečné možnosti právní ochrany 
prostřednictvím soudního přezkumu rozhodnutí o zajištění. Další možnost spočívající 
v podání žádosti o propuštění ze zařízení je svým způsobem bezpředmětná, zejména 
s ohledem na lhůty, ve kterých je cizinec oprávněn ji podat. V praxi není tento institut 
v podstatě využíván.   
Tímto ustanovením je dána možnost Ředitelství služby cizinecké policie propustit cizince ze 
zajištění i bez jeho podnětu, pokud shledá důvod, bez ohledu na to, který správní orgán 
policie cizince zajistil. 
Na postup podle § 129a se nepoužije část druhá a třetí správního řádu. Podání podnětu není 
žádostí, a proto není zahajováno ani správní řízení. Pokud bude podnět cizince nedostatečně 
odůvodněn nebo nebudou označeny důkazy, policie nebude cizince vyzývat k odstranění vad. 
Výsledkem posouzení podnětu je sdělení výsledku posouzení cizinci. Kompetence 
k posuzování podnětů je podle § 163 svěřena Ředitelství služby cizinecké policie, aby byla 
zajištěna co nejvyšší odbornost a jednotnost posuzování. Tuto změnu je nutno promítnout i do 
dalších ustanovení, která odkazují na původní institut.  
 
K bodu 94 - § 131 
Vložena do zákona povinnost, která vyplývá z článku 13 směrnice Evropského parlamentu  
a Rady 2008/115/ES (návratová směrnice). Reagováno je rovněž na judikaturu Ústavního 
soudu. 
 
K bodu 95 - § 146 odst. 3 
Jedná se o opravu odkazu, kdy v situacích, které jsou uvedeny v odstavci 3, není potřebné 
vyplácet 400 Kč vzhledem k tomu, že doprava cizince, ke které 400 Kč slouží, je cizinci 
zajištěna. 
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K bodu 96 – Hlava XIIIa § 155a, § 155b 
Navrhuje se změna v realizaci Center na podporu integrace cizinců, která by nadále 
provozovalo ministerstvo prostřednictvím provozovatele (Jedná se o legislativní zkratku pro 
organizační složku řízenou ministerstvem vnitra zavedenou v §130 odst. 2 zákona o pobytu 
cizinců). Provozovatelem Center bude Správa uprchlických zařízení MV. Důvodem 
navrhované změny je potřeba institucionálního zakotvení integrace na regionální úrovni, které 
zajistí zavedení, rozvoj a trvalou udržitelnost základní institucionální sítě Center na podporu 
integrace cizinců. Centra by zajišťovala rovný přístup cizinců ke službám a kvalifikované 
integrační podpoře na srovnatelné úrovni na území celého státu, zároveň by však reflektovala 
regionální specifika a podmínky integrace cizinců v kraji, a byla by podpůrnou strukturou pro 
samosprávné subjekty. Jedná se o změnu rozsahu a typu služeb poskytovaných Centry na 
podporu integrace cizinců. Dosavadní stav, kdy Centra jsou financována z dotací EU (AMIF) 
v rámci projektů, limituje možnosti poskytování služeb cílové skupině projektů omezené 
pouze na cizince z 3. zemí (mimo EU).  
Změna finančního zdroje, tedy garantované financování z prostředků státního rozpočtu, by 
umožnila Centrům flexibilně reagovat na změny migrační situace a potřeby integrace všech 
cizinců. Nově by Centra zejména fungovala jako základní stavební prvek výuky českého 
jazyka pro nově příchozí cizince a poskytovala by povinné adaptačně-integrační kurzy na 
celém území ČR. 
Zavádí se nová povinnost cizince, jemuž bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu nebo 
k trvalému pobytu podle § 66 nebo § 67 do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 
o vydání tohoto povolení absolvovat adaptačně-integrační kurz organizovaný centrem. Jedná 
se o povinnost, která se zavádí vzhledem k identifikované potřebě seznámit cizince zejména 
s jejich právy a povinnostmi co nejdříve po jejich příchodu do ČR a s riziky neplnění těchto 
povinností. Odstavec 2 vyjmenovává kategorie cizinců, na něž se tato povinnost nebude 
vztahovat, zároveň může Ministerstvo vnitra z důvodů hodných zvláštního zřetele od této 
povinnosti upustit. 
 
K bodu 97 - § 156 odst. 1 písm. f) 
V návaznosti na povinnost uloženou § 103 písm. v) se stanovuje sankce za její nesplnění, a to 
až do výše 5 000 Kč. 
 
K bodům 98 a 100 - § 156 odst. 1 písm. p) a § 156 odst. 5 písm. b) 
Jedná se o legislativně technický důsledek zavedení povinných integračních prvků. Při 
nesplnění povinnosti podle § 155b se cizinec dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu až 
do výše 10 000,- Kč. 
 
K bodu 99 - § 156 odst. 3 písm. e) 
V návaznosti na povinnost uloženou § 107 odst. 16 (povinnost fyzické osoby předložit v místě 
výkonu práce cizince na požádání policii doklad, který prokazuje oprávněnost výdělečné 
činnosti cizince) se stanovuje sankce za její nesplnění, a to až do výše 5 000 Kč. 
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K bodům 101 a 106 - § 156 odst. 6 a § 157 odst. 10 
Navrhuje se, aby i v řízeních o přestupcích podle zákona o pobytu cizinců bylo možné 
příkazem na místě uložit pokutu až do výše 10 000 Kč (v případě mladistvého do výše 2 500 
Kč). To odpovídá úpravě obsažené v § 91 odst. 1 (Ukládání napomenutí a pokuty příkazem na 
místě) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

 

K bodům 102 a 105 - § 157 odst. 5 a § 157 odst. 9 písm. c) 

U ustanovení vložený do zákona jeho novelou (zákonem č. 222/2017 Sb.) se navrhuje 
sjednocení terminologie se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich. 

 
K bodům 103 a 104 - § 157 odst. 8 a § 157 odst. 9 písm. b) 
V návaznosti na povinnost uloženou § 107 odst. 16 (povinnost právnické osoby předložit v 
místě výkonu práce cizince na požádání policii doklad, který prokazuje oprávněnost 
výdělečné činnosti cizince) se stanovuje skutková podstata přestupku. Za nesplnění této 
povinnosti bude možné uložit sankci až do výše 50 000 Kč. 
 
K bodu 107 - § 158b odst. 1 
Podle zákona o matrikách (§ 72 a násl.) je možné ve správním řízení změnit jméno nebo 
příjmení rovněž cizinci, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt podle 
zvláštních právních předpisů (zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, 
(zákon o azylu), a zákon o pobytu cizinců). Vzhledem k tomu, že o žádosti o změně jména 
nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k 
trvalému pobytu, nastávají v praxi situace, kdy (např. u svobodných cizinců narozených v 
cizině) nebude žádný matriční úřad tuto skutečnost do matriční knihy zapisovat, jelikož 
matriční událost (narození) cizince není zapsána v matriční knize na území České republiky. 
Stejně tak u cizinců, kteří žijí v platném manželství/partnerství, avšak rovněž ani tato matriční 
událost nenastala na území České republiky (k uzavření manželství/vzniku partnerství došlo v 
cizině). Matriční úřad, který o změně jména nebo příjmení u takového cizince rozhodoval, 
vydá rozhodnutí o změně jména nebo příjmení a tato skutečnost nebude do žádné matriční 
knihy na území České republiky zapsána. 
Navrhovanou úpravou bude zajištěno, aby matriční úřad změnu jména nebo příjmení cizince i 
ve zmíněných případech oznamoval policii, a to i tehdy, pokud tuto skutečnost nemůže zapsat 
do matriční knihy. 
 
K bodu 108 - § 160 odst. 2 písm. a) 
Navrhovanou změnou dojde ke sjednocení uschovací lhůty podle § 160 odst. 2 písm. a) 
zákona o pobytu cizinců se lhůtou uvedenou v § 22 odst. 1 zákona o základních registrech. 
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K bodu 111 - § 167 odst. 1 písm. p) 
Při ověřování totožnosti je žádoucí použít veškeré dostupné možnosti, kterými jsou  
i elektronické komunikační zařízení nebo nosiče informací, včetně programů výpočetní 
techniky. Není výjimkou, že cizinci mají na svých zařízeních fotky svých dokladů totožnosti. 
Cizinci v rámci ověřování totožnosti v některých případech odmítají spolupracovat s Policií 
České republiky, včetně svého zastupitelského úřadu, a snaží se veškerými způsoby, aby 
nebyla ověřena jejich totožnost. Přesto disponují informacemi o své totožnosti v rámci svých 
elektronických zařízení, které ovšem použijí až v cílové zemi, kterou však Česká republika 
není. 
 
K bodu 112 - § 169e odst. 2 
Souvisí s nově navrhovanou úpravou § 169h odst. 3 ve spojení se zmocněním pro vládu podle 
§ 181b na stanovení maximálního počtu podaných žádostí cizinců o vydání příslušného 
oprávnění k pobytu. 
 
K bodům 113 a 119 - § 169h odst. 3, § 181b 
Na základě nového ustanovení § 181b bude vláda nově oprávněna stanovit maximální počet 
podaných žádostí o jednotlivé druhy pobytových oprávnění za účelem výkonu ekonomické 
činnosti na území. Toto oprávnění vyplývá přímo z primárního práva EU (čl. 19 odst. 5 
SFEU). Pokud vláda toto oprávnění využije, bude na základě nařízení stanoven maximální 
počet podaných žádostí o určité druhy pobytových oprávnění. Jakmile bude tato kvóta 
naplněna, dojde k aplikaci nového ustanovení § 169h odstavec 3, podle něhož bude v takovém 
případě žádost nepřijatelná. Aplikaci tohoto ustanovení zajistí  Ministerstvo zahraničních věcí 
prostřednictvím jednotlivých zastupitelských úřadů. V současné době je již obdobně 
zajišťována realizace programu Ukrajina. 

Bližší zdůvodnění je uvedenou v obecné části důvodové zprávy a v závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 
K bodu 114 - § 170 

Stanovuje se postup a pravidla pro podání odvolání proti rozhodnutí, kterým byla stanovena 
nová lhůta k vycestování. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o povinnosti opustit území nemá 
odkladný účinek, nemá jej ani rozhodnutí, kterým je stanovena nová lhůta k vycestování 
podle § 50a.   
 

K bodu 115 - § 172 odst. 4  
Je žádoucí, aby se maximálně zamezilo střetu dvou žalob, neboť při současné lhůtě 30 dnů, 
lze očekávat vydání dalšího rozhodnutí o prodloužení zajištění ještě předtím, než soud 
rozhodne o první žalobě, a to vzhledem k reálným délkám soudního přezkumu. Lhůta 15 dní 
je lhůtou rozumnou a to vzhledem k pravidelné dostupnosti právního poradenství v zařízeních 
pro zajištění cizinců.   
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K bodu 117 - § 178b odst. 1 
Změna navazuje na změnu § 42g odst. 3 provedenou zákonem č. 222/2017 Sb. 
 
K bodu 120 - § 182 odst. 1 písm. h) 
V návaznosti na zavedení požadavku absolvování adaptačně-integračního kurzu (§ 155a a 
155b) se Ministerstvo vnitra zmocňuje, aby vyhláškou stanovilo obsahovou náplň těchto 
kurzů, jejich organizační zajištění a časový rozsah. Návrh tezí obsahu zmíněné vyhlášky je 
připojen. 

 
K čl. II – Přechodná ustanovení 
K bodu 1 – navrhovaným ustanovením je zajištěna kontinuita zahájených řízení, která se 
dokončí podle dosavadních předpisů. 
K bodu 2 – navrhovaným ustanovením je zajištěn bezproblémový přechod na novou právní 
úpravu, kdy rodinnému příslušníkovi výzkumného pracovníka bude nově vydáváno povolení 
k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území. 
K bodu 3 – navrhovaným ustanovením je řešeno skončení platnosti potvrzení o přechodném 
pobytu na území, které je dosud vydáváno bez omezení doby jeho platnosti. Navrhuje se 
skončení platnosti k pevně stanovenému datu. Tím není dotčeno právo občana Evropské unie 
pobývat na území České republiky, neboť zmíněné potvrzení je pouze deklaratorního 
charakteru a není podmínkou pobytu na území.  
K bodu 4 – navrhovaným ustanovením se stanovuje, že povinnost absolvovat adaptačně 
integrační kurz podle § 155b tohoto zákona se bude vztahovat pouze na cizince, kterým bude 
povolení pobytu vydáno po dni 1. ledna 2019. 
 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o azylu 
K bodům 1 až 3 - § 46a a § 73 
Technická změna reagující na existenci nejen rozhodnutí o zajištění, ale i rozhodnutí  
o prodloužení doby trvání zajištění, resp. o nepovolení vstupu.  Dále se pouze v § 46a 
ustanovuje tentýž vztah k rozhodnutím vydaným podle zákona o pobytu cizinců, tedy vždy to 
první rozhodnutí bude ex lege zrušeno. V § 73 není tato změna předvídána, protože tam k tzv. 
„přezajištění“ – tedy přechodu ze zákona o pobytu cizinců do zákona o azylu a obráceně, 
nedochází.  Rovněž je volena jasnější terminologie s ohledem na správní řád.  
Ke zkrácení lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí o zajištění - je žádoucí, aby se 
maximálně zamezilo střetu dvou žalob, neboť při současné lhůtě 30 dnů, lze očekávat vydání 
dalšího rozhodnutí o prodloužení zajištění ještě předtím, než soud rozhodne o první žalobě, a 
to vzhledem k reálným délkám soudního přezkumu. Lhůta 15 dní je lhůtou rozumnou a to 
vzhledem k pravidelné dostupnosti právního poradenství v zařízeních pro zajištění cizinců, 
případně v přijímacím středisku.   
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCG8WS6)



29 
 

K bodu 4 - § 83 
Jedná se o reflexi změny v zákoně o pobytu cizinců z důvodu zajištění stejného standardu 
poučování osob o možnosti přístupu k bezplatné právní pomoci v azylových zařízeních. 
 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o uznávání odborných kvalifikací 

K bodům 1 a 2 - § 1 

Jedná se především o legislativně technickou změnu související se sloučením obsahu dvou 
směrnic do jednoho právního aktu. Okruh osob, které mají právo na rovné zacházení, je 
omezen v souladu s článkem 2 směrnice 2016/801/EU. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o veřejných výzkumných institucích 

K bodu 1 - § 30a odstavec 1 
Jedná se o legislativně technickou změnu. Změna je vyvolána skutečností, že 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 na 
rozdíl od předcházející Směrnice Rady 2005/71/ES používá namísto termínu „výzkumný 
projekt“ formulaci „výzkumná činnost“. Jedná se tedy o pojem širší. Z důvodu legislativní 
přesnosti se tak tento pojem navrhuje zavést i do těch ustanovení, která jsou transpozicí výše 
uvedené směrnice. 

K bodu 2 - Poznámka pod čarou číslo 31 
Navrhuje se zrušit neaktuální poznámka pod čarou. 

K bodu 3 - §30a odstavec 2 
Jedná se zejména o dopad článku 3. bod 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/801 související se změnou definice výzkumného pracovníka ve srovnání se směrnicí 
Rady 2005/71/ES. 

K bodu 4 - § 30b nadpis 
Jedná se o dopad článku 9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801, 
(Schvalování výzkumných organizací, změna nadpisu), vyvolaný potřebou zpřehlednit právní 
úpravu zejména s ohledem na vazby mezi jednotlivými právními předpisy. Je třeba mít rovněž 
na zřeteli, že pojem „seznam výzkumných organizací“ nově zavádí i zákon č. 130/2002 Sb.  
(§ 33a). V tomto případě se jedná o informační systém veřejné správy, jehož správcem je 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Do seznamu výzkumných organizací se 
zapisují organizace, které požádaly o zápis a prokázaly naplnění definičních znaků 
„organizace pro výzkum a šíření znalostí“ stanovených předpisy Evropské unie včetně 
prokázání zapisovaných údajů. V souladu se směrnicí se tak navrhuje používat označení 
„Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků“. 
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K bodům 5 a 6 - § 30b odstavce 3, 4 a 5 

Jedná se o změnu související s článkem 9, bod 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/801, (Schvalování výzkumných organizací), spočívající v možnosti vymezit  
v rámci schvalovacího procesu další opatření pro odmítnutí prodloužení schválení výzkumné 
organizace nebo pro rozhodnutí o odnětí tohoto schválení a s ním související postupy, které je 
v takovém případě nutno zapracovat do zákona a které v naší stávající právní úpravě chybí. 

K bodu 7 - § 30b odstavec 4 
Jedná se o legislativně technickou změnu. 

K bodu 8 - §30c odstavec 1 
Jedná se o změnu vyvolanou článkem 10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/801 (Dohoda o hostování). V této souvislosti větu: „Dohoda o hostování stanoví právní 
vztah a pracovní podmínky výzkumného pracovníka.“ zapracovanou ve stávající právní 
úpravě požadujeme vypustit. Jde o neurčitou formulaci, ze které není zřejmé, jaký právní 
vztah má zákonodárce na mysli. Opíráme se o skutečnost vyplývající ze směrnice, že členské 
státy „mohou vyžadovat“, aby dohoda o hostování obsahovala údaje o právním vztahu mezi 
výzkumnou organizací a výzkumným pracovníkem a údaje o pracovních podmínkách 
výzkumného pracovníka s tím, že naše právní předpisy již poskytují dostatečný právní rámec 
pro úpravu těchto právních vztahů. Směrnice dále vyžaduje v povinných náležitostech dohody 
o hostování, aby obsahovala závazek státního příslušníka třetí země, že bude „usilovat  
o dokončení dané výzkumné činnosti“, proto je v tomto smyslu upraveno stávající znění § 30c 
odst. 1. 

K bodu 9 - §30c odstavec 2 
Jedná se o změnu vyvolanou článkem 10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/801 (Dohoda o hostování), který obsahuje povinné náležitosti pro uzavření dohody  
o hostování. Tyto změny je proto třeba promítnout do vnitrostátní právní úpravy. 

K bodu 10 - § 30c odstavec 3 
Jedná se o legislativně technickou změnu (viz odůvodnění k bodu 1). 

K bodu 11 - § 30d 
Jedná se o dopad článku 2, bod 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 
(oblast působnosti). Navrhovaná změna souvisí se změnou okruhu osob, na které se směrnice 
nevztahuje ve srovnání s úpravou obsaženou v dřívějších právních aktech. 

K bodu 12 - § 30e 
Jedná se o změnu, která umožní v konkrétních případech zjednodušit splnění podmínek pro 
schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí. 
Pokud má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy příslušné listiny k dispozici, resp. 
možnost tyto listiny dohledat, považujeme za nadbytečné, aby žadatel byl povinen tyto listiny 
v takovém případě doložit. Poukazujeme v této souvislosti opět na § 33a zákona  
č. 130/2002 Sb., který nově zavádí pojem „seznam výzkumných organizací“. Jedná se právě  
o informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy. Do seznamu výzkumných organizací se zapisují organizace, které požádaly  
o zápis a prokázaly naplnění definičních znaků „organizace pro výzkum a šíření znalostí“ 
stanovených předpisy Evropské unie včetně prokázání zapisovaných údajů, tudíž lze 
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předpokládat, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude mít některé listiny  
k dispozici. 

 
 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o správních poplatcích 
 

Položka 117A písmeno f) 
Navrhuje se změna koncepce výběru správního poplatku za ověření tiskopisu pozvání k 
pobytu cizince na území České republiky. Podle dosavadní úpravy je tento správní poplatek 
vybírán pouze v případě kladného ověření – pokud policie odmítne pozvání ověřit, správní 
poplatek se nevybírá. Postup policie při ověřování tiskopisu pozvání je upraven § 180 zákona 
o pobytu cizinců. 
Důvodem navrhované změny je skutečnost, že policie před ověřením tiskopisu pozvání 
ověřuje hodnověrnost obsahu závazku zvoucí osoby, a vznikají jí tak náklady, které jdou plně 
k její tíži. Nově by tak byl správní poplatek vybírán bez ohledu na výsledek řízení, tj. bez 
ohledu na to, zda bude tiskopis pozvání ověřen či nikoli. 
Záměr byl projednán s Ministerstvem financí, které s návrhem vyslovilo souhlas.  
Přechodné ustanovení 
Změnu koncepce výběru správního poplatku za ověření tiskopisu pozvání k pobytu cizince 
na území České republiky je nutno spojit s přechodným ustanovením, podle kterého se tato 
úprava bude vztahovat toliko na případy tiskopisů pozvání, které budou Policií ČR přijaty až 
za účinnosti navrhované novelizace. Pokud bude tiskopis pozvání přijat Policií ČR ještě před 
nabytím účinnosti tohoto zákona (tedy v době, kdy samotné přijetí tiskopisu ještě podle 
zákona nebude spojeno se správním poplatkem) a k ověření tohoto tiskopisu, dojde až po dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona, bude nutné zaplatit správní poplatek podle znění zákona 
o správních poplatcích účinného před nabytím účinnosti navrhované novelizace (tedy 
za ověření tiskopisu pozvání). 
 
 
 

ČÁST ŠESTÁ 

Účinnost 
Účinnost je stanovena se zřetelem k implementačním závazkům České republiky vůči 
Evropské unii, pokud jde o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU. 
Odložená účinnost (1. ledna 2019) je navrhována v případě převedení projektu Center 
pro integraci cizinců do státního systému (§ 155a) a v případě nové povinnosti absolvovat 
po příjezdu do České republiky adaptačně-integrační kurz (§ 155b) a odpovědnosti 
za přestupek spočívající v nesplnění této povinnosti. 
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