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VIII. 
 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony  
 

Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 
Ustanovení 
(část, §, odst. 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 18 písm. f) Cizinec může pobývat na území 
přechodně bez víza, 
……, 
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 

……. 

32016L0801 
 

Čl. 27 odst. 1 
a 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 28 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 27 
Mobilita v rámci Unie 
1.   Státní příslušník třetí země, 
který je držitelem platného 
povolení vydaného prvním 
členským státem za účelem studia 
v rámci programu Unie nebo 
mnohostranného programu, 
zahrnujícího opatření v oblasti 
mobility nebo v rámci dohody mezi 
dvěma nebo více vysokoškolskými 
institucemi, nebo za účelem 
výzkumu, může na základě 
takového povolení a platného 
cestovního dokladu vstoupit do 
jednoho nebo více druhých 
členských států a pobývat tam s 
cílem realizovat část svého studia 
nebo výzkumu za podmínek 
stanovených v článcích 28, 29 a 31 
a s výhradou článku 32. 
3.   Přesune-li se výzkumný 
pracovník do druhého členského 
státu v souladu s článkem 28 nebo 
29, jsou rodinní příslušníci, kteří 
jsou držiteli povolení k pobytu 
vydaného v souladu s článkem 26, 
oprávněni doprovázet výzkumného 
pracovníka v rámci jeho mobility 
za podmínek stanovených v článku 
30. 
 
Článek 28 
Krátkodobá mobilita výzkumných 
pracovníků 
 
1.   Výzkumní pracovníci, kteří 
jsou držiteli platného povolení 
vydaného prvním členským státem, 
jsou oprávněni pobývat v jednom 
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Čl. 29 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 30 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 30 odst. 3 
třetí 
pododstavec 
 
 
 
 
Čl. 32 odst. 1 
první 
pododstavec 

nebo více druhých členských 
státech po dobu až 180 dnů v 
kterémkoli období 360 dnů na 
členský stát s cílem provádět část 
svého výzkumu v jakékoli 
výzkumné organizaci za podmínek 
stanovených v tomto článku. 
 
Článek 29 
Dlouhodobá mobilita výzkumných 
pracovníků 
1.   Pokud jde o výzkumné 
pracovníky, kteří jsou držiteli 
platného povolení vydaného 
prvním členským státem a mají 
v úmyslu pobývat v jednom nebo 
více druhých členských státech po 
dobu delší než 180 dnů na členský 
stát s cílem provádět část svého 
výzkumu v jakékoli výzkumné 
organizaci, druhý členský stát: 
a) použije článek 28 a umožní 
výzkumnému pracovníkovi 
pobývat na daném území na 
základě a po dobu platnosti 
povolení vydaného prvním 
členským státem nebo 
b) uplatní postup stanovený v 
odstavcích 2 až 7. 
Druhý členský stát může stanovit 
maximální dobu trvání dlouhodobé 
mobility výzkumných pracovníků, 
jež nesmí být kratší než 360 dnů. 
 
Článek 30 
Mobilita rodinných příslušníků 
výzkumných pracovníků 
Rodinní příslušníci výzkumného 
pracovníka, kteří jsou držiteli 
platného povolení k pobytu 
vydaného prvním členským státem, 
jsou oprávněni vstoupit do jednoho 
nebo více druhých členských států 
a pobývat tam s cílem doprovázet 
výzkumného pracovníka. 
 
 
Platnost povolení k dlouhodobé 
mobilitě rodinných příslušníků 
obecně končí dnem uplynutí doby 
platnosti povolení výzkumného 
pracovníka vydaného druhým 
členským státem. 
 
V případě rodinných příslušníků 
výzkumného pracovníka jsou 
příslušné orgány druhého 
členského státu oprávněny 
vyžadovat k doložení mobility 
platné povolení vydané prvním 
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členským státem a kopii oznámení 
podle čl. 30 odst. 2 nebo doklad o 
tom, že doprovázejí výzkumného 
pracovníka. 
 

§ 18 písm. g) Cizinec může pobývat na území 
přechodně bez víza, 
……, 
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. 
 

32016L0801 
 

Čl. 27 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 31 odst. 1 
 

Státní příslušník třetí země, který je 
držitelem platného povolení 
vydaného prvním členským státem 
za účelem studia v rámci programu 
Unie nebo mnohostranného 
programu, zahrnujícího opatření v 
oblasti mobility nebo v rámci 
dohody mezi dvěma nebo více 
vysokoškolskými institucemi, nebo 
za účelem výzkumu, může na 
základě takového povolení a 
platného cestovního dokladu 
vstoupit do jednoho nebo více 
druhých členských států a pobývat 
tam s cílem realizovat část svého 
studia nebo výzkumu za podmínek 
stanovených v článcích 28, 29 a 31 
a s výhradou článku 32. 
 
1. Studenti, kteří jsou držiteli 
platného povolení vydaného 
prvním členským státem a vztahuje 
se na ně program Unie nebo 
mnohostranný program zahrnující 
opatření v oblasti mobility nebo 
dohoda mezi dvěma nebo více 
vysokoškolskými institucemi, jsou 
oprávněni vstoupit do jednoho 
nebo více druhých členských států 
a pobývat tam po dobu až 360 dnů 
na členský stát s cílem absolvovat 
část svého studia ve vysokoškolské 
instituci za podmínek stanovených 
v odstavcích 2 až 10. 
Student, na nějž se nevztahuje 
program Unie nebo mnohostranný 
program zahrnující opatření v 
oblasti mobility ani dohoda mezi 
dvěma nebo více vysokoškolskými 
institucemi, podá žádost o povolení 
ke vstupu a pobytu v druhém 
členském státě s cílem absolvovat 
část svého studia ve vysokoškolské 
instituci v souladu s články 7 a 11. 

§ 42 odst. 3 (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 

32016L0801 
 

Čl. 7 odst. 1 
písm. a) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pokud jde o přijetí státního 
příslušníka třetí země podle této 
směrnice, žadatel: 
a) předloží platný cestovní doklad 
požadovaný vnitrostátními 
právními předpisy, a je-li to 
vyžadováno, předloží žádost o 
vízum nebo platné vízum, nebo 
případně platné povolení k pobytu 
nebo platné dlouhodobé vízum; 
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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. 

 
 
 
 
 
Čl. 25 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 25 odst. 3 
 
 
 
 
 

členské státy mohou vyžadovat, 
aby byl cestovní doklad platný 
alespoň po dobu plánovaného 
pobytu; 
 
Po dokončení výzkumu nebo studia 
mají výzkumní pracovníci a 
studenti možnost pobývat na území 
členského státu, který jim vydal 
povolení podle článku 17, na 
základě povolení k pobytu 
uvedeného v odstavci 3 tohoto 
článku po dobu nejméně devíti 
měsíců s cílem hledat zaměstnání 
nebo zahájit podnikání. 
 
3. Za účelem pobytu podle 
odstavce 1 vydají členské státy na 
žádost výzkumného pracovníka 
nebo studenta povolení k pobytu 
tomuto státnímu příslušníkovi třetí 
země v souladu v souladu  
s nařízením (ES) č. 1030/2002, 
jsou-li stále splněny podmínky 
stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. a), 
c), d) a e), čl. 7 odst. 6 a případně 
čl. 7 odst. 2 této směrnice. Členské 
státy v případě výzkumných 
pracovníků vyžadují potvrzení ze 
strany výzkumné organizace o 
dokončení výzkumné činnosti nebo 
v případě studentů doklad o získání 
vysokoškolského diplomu, 
osvědčení nebo jiný doklad o 
dosažené kvalifikaci. Jsou-li i 
nadále splněna ustanovení článku 
26, prodlouží se případně 
odpovídajícím způsobem povolení 
k pobytu stanovené v uvedeném 
článku. 

§ 42a odst. 3 (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. 
 

32016L0801 
 

Čl. 26 odst. 1, 
2 a 3 

Článek 26 
Rodinní příslušníci výzkumných 
pracovníků 
1.   S cílem umožnit rodinným 
příslušníkům výzkumných 
pracovníků, aby se připojili 
k výzkumnému pracovníkovi 
v prvním členském státě nebo, 
v případě dlouhodobé mobility, 
v druhých členských 
státech, použijí členské státy 
ustanovení směrnice 2003/86/ES 
s odchylkami stanovenými v tomto 
článku. 
2.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 
a článku 8 směrnice 2003/86/ES 
nezávisí udělení povolení k pobytu 
rodinnému příslušníkovi na splnění 
požadavku, aby výzkumný 
pracovník měl odůvodněné 
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předpoklady, že získá právo 
trvalého pobytu, a aby pobýval na 
území dotčeného členského státu 
po stanovenou minimální dobu. 
3.   Odchylně od čl. 4 odst. 1 
posledního pododstavce a čl. 7 
odst. 2 směrnice 2003/86/ES lze 
integrační podmínky a opatření 
zmíněné v uvedených ustanoveních 
uplatnit teprve poté, co bylo 
dotčeným osobám uděleno 
povolení k pobytu. 
 

§ 42a odst. 7 (7) Povolení k dlouhodobému 
pobytu za účelem společného 
soužití rodiny se cizinci vydá, 
jestliže 
a) jde o cizince podle odstavce 
1 písm. a) nebo b) a cizinec, se 
kterým má být umožněno 
společné soužití rodiny, je 
držitelem povolení k 
dlouhodobému pobytu nebo 
povolení k trvalému pobytu a 
pobývá na území po dobu 
nejméně 15 měsíců; jde-li 
o sloučení manželů, současně 
musí každý z nich dosáhnout 
věku 20 let,  
b) jde o cizince podle odstavce 
1 písm. a) nebo b) a cizinec, se 
kterým má být umožněno 
společné soužití rodiny, je 
držitelem povolení vydaného 
podle § 42g a pobývá na území 
po dobu nejméně 6 měsíců, 
c) jde o cizince podle odstavce 
1 písm. c) až h), nebo 
d) cizinec, se kterým má být 
umožněno společné soužití 
rodiny, je držitelem modré 
karty nebo držitelem povolení 
vydaného podle § 42k § 42f, 
42k, 42m nebo 42n. 

32016L0801 
 

Čl. 26 odst. 
1,2,3 

Článek 26 
Rodinní příslušníci výzkumných 
pracovníků 
1.   S cílem umožnit rodinným 
příslušníkům výzkumných 
pracovníků, aby se připojili 
k výzkumnému pracovníkovi 
v prvním členském státě nebo, 
v případě dlouhodobé mobility, 
v druhých členských 
státech, použijí členské státy 
ustanovení směrnice 2003/86/ES 
s odchylkami stanovenými v tomto 
článku. 
2.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 
a článku 8 směrnice 2003/86/ES 
nezávisí udělení povolení k pobytu 
rodinnému příslušníkovi na splnění 
požadavku, aby výzkumný 
pracovník měl odůvodněné 
předpoklady, že získá právo 
trvalého pobytu, a aby pobýval na 
území dotčeného členského státu 
po stanovenou minimální dobu. 
3.   Odchylně od čl. 4 odst. 1 
posledního pododstavce a čl. 7 
odst. 2 směrnice 2003/86/ES lze 
integrační podmínky a opatření 
zmíněné v uvedených ustanoveních 
uplatnit teprve poté, co bylo 
dotčeným osobám uděleno 
povolení k pobytu. 
 

§ 42d odst. 1 (1) Žádost o povolení k 
dlouhodobému pobytu za 
účelem studia na území9f) je 
oprávněn podat na 
zastupitelském úřadu cizinec, 
pokud na území hodlá pobývat 
přechodně po dobu delší než 3 
měsíce a jde-li o studium podle 
§ 64, s výjimkou vzdělávání v 

32016L0801 
 

Čl. 7 odst. 4 
a 5 

 
 
 
 
 
 
 

Článek 7 
Obecné podmínky 
4.   Žádost se podává a posuzuje 
mimo území členského státu, v 
němž státní příslušník třetí země 
žádá o přijetí, nebo na území 
tohoto členského státu, pokud zde 
státní příslušník třetí země již 
pobývá jako držitel platného 

                                                 
9f) 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. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCG8ZC2)



6 

 

základní škole, střední škole 
nebo v konzervatoři, které není 
uskutečňováno v rámci 
výměnného programu nebo 
odborné praxe prováděné za 
úplatu. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 31 odst. 1 

povolení k pobytu nebo 
dlouhodobého víza. 
Odchylně od výše uvedeného může 
členský stát v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy 
přijmout podanou žádost, i pokud 
dotčený státní příslušník třetí země 
na jeho území oprávněně pobývá, 
avšak není držitelem platného 
povolení k pobytu nebo 
dlouhodobého víza. 
5.   Členské státy určí, zda žádosti 
o povolení mají být podávány 
státním příslušníkem třetí země, 
nebo hostitelským subjektem, nebo 
zda je může podávat kterýkoli z 
nich. 
 
1. Studenti, kteří jsou držiteli 
platného povolení vydaného 
prvním členským státem a vztahuje 
se na ně program Unie nebo 
mnohostranný program zahrnující 
opatření v oblasti mobility nebo 
dohoda mezi dvěma nebo více 
vysokoškolskými institucemi, jsou 
oprávněni vstoupit do jednoho 
nebo více druhých členských států 
a pobývat tam po dobu až 360 dnů 
na členský stát s cílem absolvovat 
část svého studia ve vysokoškolské 
instituci za podmínek stanovených 
v odstavcích 2 až 10. 
Student, na nějž se nevztahuje 
program Unie nebo mnohostranný 
program zahrnující opatření v 
oblasti mobility ani dohoda mezi 
dvěma nebo více vysokoškolskými 
institucemi, podá žádost o povolení 
ke vstupu a pobytu v druhém 
členském státě s cílem absolvovat 
část svého studia ve vysokoškolské 
instituci v souladu s články 7 a 11. 

§ 42d odst. 2 (2) K žádosti o vydání povolení 
k dlouhodobému pobytu podle 
odstavce 1 za účelem studia 
podle § 64 písm. a), b), c), d) a 
g) je cizinec povinen 
a) předložit náležitosti uvedené 
v § 31 odst. 1 písm. a), b), d) a 
e), 
b) předložit souhlas rodičů, 
popřípadě jiných zákonných 
zástupců nebo poručníků, 
s pobytem dítěte na území; 
souhlas rodiče, zákonného 
zástupce nebo poručníka se 
nevyžaduje, jde-li o rodiče, 
zákonného zástupce nebo 

32016L0801 
 

Čl. 5 odst. 1 
písm. a) 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 7 odst. 1 
písm. a), b) 
 
 
 
 
 

1. Přijímání státních příslušníků 
třetích zemí na základě ustanovení 
této směrnice je podmíněno 
ověřením dokladů prokazujících, 
že státní příslušník třetí země 
splňuje: 
a) obecné podmínky stanovené v 
článku 7 a 
 
1. Pokud jde o přijetí státního 
příslušníka třetí země podle této 
směrnice, žadatel: 
a) předloží platný cestovní doklad 
požadovaný vnitrostátními 
právními předpisy, a je-li to 
vyžadováno, předloží žádost o 
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poručníka, který za dítě podal 
žádost nebo se kterým bude 
dítě společně pobývat na 
území, a dále pokud cizinec 
prokáže, že souhlas nemůže 
z důvodů na jeho vůli 
nezávislých předložit, nebo 
pokud již dítě pobývá na území 
na základě dlouhodobého víza 
nebo povolení 
k dlouhodobému pobytu 
za jiným účelem, 
c) prokázat zajištění prostředků 
k pobytu na území (§ 13), jde-
li o studium na vysoké škole 
nebo neplacenou odbornou 
praxi; v ostatních případech 
nebo předložit doklad o tom, 
že náklady na pobyt cizince 
přebírá tuzemská hostitelská 
organizace, 
d) na požádání předložit 
náležitosti podle § 31 odst. 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 7 odst. 1 
písm. e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 7 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 11 odst. 1 

vízum nebo platné vízum, nebo 
případně platné povolení k pobytu 
nebo platné dlouhodobé vízum; 
členské státy mohou vyžadovat, 
aby byl cestovní doklad platný 
alespoň po dobu plánovaného 
pobytu; 
b) předloží souhlas rodičů s 
plánovaným pobytem nebo jeho 
ekvivalent, je-li státní příslušník 
třetí země podle vnitrostátních 
právních předpisů dotčeného 
členského státu nezletilý; 
 
1. Pokud jde o přijetí státního 
příslušníka třetí země podle této 
směrnice, žadatel: 
e) v souladu s požadavky 
dotčeného členského státu doloží, 
že během plánovaného pobytu 
bude mít státní příslušník třetí 
země dostatečné prostředky k 
úhradě nákladů na pobyt, aniž by 
musel využít systém sociální 
pomoci daného členského státu, 
jakož i k pokrytí nákladů na 
zpáteční cestu. Posouzení, zda jsou 
prostředky dostatečné, se provádí 
na individuální bázi a zohlední 
zdroje, které vyplývají mimo jiné z 
grantu, stipendia, platné pracovní 
smlouvy nebo závazné pracovní 
nabídky či finančního závazku ze 
strany organizace odpovědné za 
program výměnných pobytů žáků, 
subjektu přijímajícího stážisty, 
organizace odpovědné za program 
dobrovolnické služby, hostitelské 
rodiny nebo organizace 
zprostředkující umísťování au-pair. 
 
2. Členské státy mohou vyžadovat, 
aby žadatel v rámci žádosti uvedl 
adresu dotčeného státního 
příslušníka třetí země na jejich 
území. 
Pokud vnitrostátní právní předpisy 
členského státu vyžadují, aby byla 
v době podání žádosti uvedena 
adresa, a dotčený státní příslušník 
třetí země doposud nezná svou 
budoucí adresu, členské státy 
akceptují adresu dočasnou. V 
takovém případě státní příslušník 
třetí země uvede adresu svého 
trvalého bydliště nejpozději v 
okamžiku vydání povolení podle 
článku 17. 
 
Pokud jde o přijetí státního 
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písm. a), d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 12 odst. 1 
písm. a), b), 
c), d), e) 

příslušníka třetí země za účelem 
studia, žadatel kromě splnění 
obecných podmínek stanovených v 
článku 7 předloží doklad: 
a) přijetí státního příslušníka třetí 
země ke studiu ve vysokoškolské 
instituci; 
d) pokud to členský stát vyžaduje, 
o tom, že státní příslušník třetí 
země bude mít dostatečné 
prostředky k pokrytí nákladů na 
studium. 
 
Článek 12 
Zvláštní podmínky pro žáky 
1.   Pokud jde o přijetí státního 
příslušníka třetí země za účelem 
programu výměnných pobytů žáků 
nebo vzdělávacího projektu, 
žadatel kromě splnění obecných 
podmínek stanovených v článku 7 
předloží doklad: 
a) o tom, že státní příslušník třetí 
země dosahuje minimální a 
nepřesahuje maximální věkovou 
hranici nebo úroveň vzdělání 
stanovenou dotčeným členským 
státem; 
b) o tom, že byl státní příslušník 
třetí země přijat ke studiu ve 
vzdělávací instituci; 
c) o účasti státního příslušníka třetí 
země v uznaném celostátním nebo 
regionálním vzdělávacím programu 
v rámci programu výměnných 
pobytů žáků nebo vzdělávacího 
projektu, který je organizován 
vzdělávací institucí v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy 
nebo správní praxí; 
d) o tom, že vzdělávací instituce, 
nebo pokud tak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy dotčeného 
členského státu, třetí strana přebírá 
za státního příslušníka třetí země 
odpovědnost po celou dobu jeho 
pobytu na území dotčeného 
členského státu, zejména pokud jde 
o náklady na studium; 
e) o tom, že státní příslušník třetí 
země bude po celou dobu svého 
pobytu ubytován u rodiny nebo ve 
zvláštním ubytovacím zařízení v 
rámci vzdělávací instituce, nebo 
pokud tak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy dotčeného 
členského státu, v jiném zařízení, 
které splňuje podmínky stanovené 
dotčeným členským státem a které 
je vybráno v souladu s pravidly 
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programu výměnných pobytů žáků 
nebo vzdělávacího projektu, jehož 
se státní příslušník třetí země 
účastní. 

§ 42d odst. 3 (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, 
případně jiný orgán 
odpovědný za program 
Evropské dobrovolné 
služby a dobrovolnické 
služby, sjednal pojištění 
odpovědnosti za škodu vůči 
třetím stranám, a 

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 

32016L0801 
 

Čl. 13 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 13 
Zvláštní podmínky pro stážisty 
1.   Pokud jde o přijetí státního 
příslušníka třetí země za účelem 
stáže, žadatel kromě splnění 
obecných podmínek stanovených v 
článku 7: 
a) předloží dohodu s hostitelským 
subjektem o stáži, která zahrnuje 
teoretickou a praktickou přípravu. 
Členské státy mohou vyžadovat, 
aby tuto dohodu o stáži schválil 
příslušný orgán a aby podmínky 
dohody splňovaly požadavky 
stanovené ve vnitrostátních 
právních předpisech, kolektivních 
smlouvách nebo praxi dotyčných 
členských států. Dohoda o stáži 
musí obsahovat: 
i) popis programu stáže, včetně 
vzdělávacího cíle nebo osnov 
výuky, 
ii) dobu trvání stáže, 
iii) podmínky umístění a dohledu v 
rámci stáže, 
iv) pracovní dobu stážisty a 
v) právní vztah mezi stážistou a 
hostitelským subjektem; 
b) předloží doklad o tom, že státní 
příslušník třetí země získal 
vysokoškolský titul během dvou let 
předcházejících podání přihlášky 
nebo že studuje v programu 
zakončeném vysokoškolským 
titulem; 
c) pokud to členský stát vyžaduje, 
předloží doklad o tom, že během 
svého pobytu bude mít státní 
příslušník třetí země dostatečné 
prostředky k úhradě nákladů na 
stáž; 
d) pokud to členský stát vyžaduje, 
předloží doklad o tom, že státní 
příslušník třetí země absolvoval 
nebo absolvuje jazykovou přípravu 
k získání znalostí nezbytných pro 
účely jeho stáže; 
e) pokud to členský stát vyžaduje, 
předloží doklad o tom, že 
hostitelský subjekt přebírá za 
státního příslušníka třetí země 
odpovědnost po celou dobu jeho 
pobytu na území dotčeného 
členského státu, zejména pokud jde 
o náklady na pobyt a ubytování; 
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po celou dobu pobytu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 14 odst. 1, 
3 

f) pokud to členský stát vyžaduje, 
předloží doklad o tom, že je-li 
státní příslušník třetí země po celou 
dobu svého pobytu ubytován u 
hostitelského subjektu, ubytování 
splňuje podmínky stanovené 
dotčeným členským státem. 

 

Článek 14 
Zvláštní podmínky pro 
dobrovolníky 
1.   Pokud jde o přijetí státního 
příslušníka třetí země za účelem 
dobrovolnické služby, žadatel 
kromě splnění obecných podmínek 
stanovených v článku 7 předloží: 
a) dohodu s hostitelským 
subjektem, nebo pokud tak stanoví 
vnitrostátní právní předpisy 
dotčeného členského státu, s jiným 
orgánem odpovědným v dotčeném 
členském státě za program 
dobrovolnické služby, kterého se 
státní příslušník třetí země účastní. 
Dohoda musí obsahovat: 
i) popis programu dobrovolnické 
služby, 
ii) dobu trvání dobrovolnické 
služby, 
iii) podmínky umístění a dohledu v 
rámci programu dobrovolnické 
služby, 
iv) počet hodin, které má 
dobrovolník odpracovat v rámci 
programu dobrovolnické služby, 
v) prostředky dostupné k úhradě 
nákladů na pobyt a ubytování 
státního příslušníka třetí země a 
minimální výši kapesného po celou 
dobu pobytu a 
vi) případně i přípravu, která 
státnímu příslušníkovi třetí země 
pomůže při plnění jeho služby; 
b) pokud to členský stát vyžaduje, 
doklad o tom, že je-li státní 
příslušník třetí země po celou dobu 
svého pobytu ubytován u 
hostitelského subjektu, ubytování 
splňuje podmínky stanovené 
dotčeným členským státem; 
c) doklad o tom, že hostitelský 
subjekt nebo, pokud tak stanoví 
vnitrostátní právní předpisy 
dotčeného členského státu, jiný 
orgán odpovědný za program 
dobrovolnické služby sjednal 
pojištění odpovědnosti za škodu 
vůči třetím stranám; 
d) pokud to členský stát vyžaduje, 
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doklad o tom, že státní příslušník 
třetí země získal nebo získá 
základní znalosti jazyka, historie a 
politické a společenské struktury 
dotčeného členského státu. 
3.   Dobrovolníci účastnící 
se Evropské dobrovolné služby 
nemusí předkládat doklady 
uvedené v odst. 1 písm. c), 
případně písm. d). 

§ 42k odst. 6 
písm. e) 

(6) Žádost o vydání karty 
vnitropodnikově převedeného 
zaměstnance není oprávněn 
podat cizinec, jde-li o 
… 
e) cizince, který na území 
pobývá za účelem studia podle 
§ 64 odst. 1 písm. a) až c) 
písm. a) až d), jde-li o denní 
studium na střední škole, 
konzervatoři, vyšší odborné 
škole nebo jazykové škole s 
právem státní jazykové 
zkoušky nebo prezenční 
studium na vysoké škole, nebo 
podle § 64 odst. 1 písm. d) a e) 
písm. e) a f), nebo 
 

32016L0801 
 

Čl. 2 odst. 2 
písm. f) 

2. Tato směrnice se nevztahuje na 
státní příslušníky třetích zemí: 
f) kteří přicházejí do Unie jako 
zaměstnaní stážisté na základě 
převedení v rámci společnosti 
podle směrnice 2014/66/EU; 

§ 44 odst. 4 (4) Povolení k dlouhodobému 
pobytu ministerstvo vydává s 
dobou platnosti 
a) potřebnou k dosažení účelu, 
který vyžaduje pobyt na území, 
kratší než 1 rok, 
b) 9 měsíců, jde-li 
o dlouhodobý pobyt podle 
§ 42 odst. 3 za účelem hledání 
zaměstnání nebo zahájení 
podnikatelské činnosti, 
bc) 1 rok, jde-li o přechodný 
pobyt za účelem studia 
z důvodu uvedeného v § 64 
písm. a) nebo b) 
s předpokládanou dobou 
pobytu delší než 1 rok nebo 
povolení k dlouhodobému 
pobytu za účelem strpění 
pobytu, 
cd) odpovídající v případě 
společného soužití rodiny době 
platnosti průkazu o povolení 
k pobytu, který byl vydán 
nositeli oprávnění ke sloučení 
rodiny, nejméně však na 1 rok, 
de) 2 roky v případě 
společného soužití rodiny, 
bylo-li nositeli oprávnění 
ke sloučení rodiny vydáno 

32016L0801 
 

Čl. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 18 
Doba platnosti povolení 
1.   Doba platnosti povolení pro 
výzkumné pracovníky je nejméně 
jeden rok, nebo odpovídá době 
trvání dohody o hostování, je-li 
tato doba kratší. Povolení se 
prodlouží, pokud se nepoužije 
článek 21. 
Doba platnosti povolení pro 
výzkumné pracovníky, kteří jsou 
zapojeni do programů Unie nebo 
mnohostranných programů 
zahrnujících opatření v oblasti 
mobility, je nejméně dva roky, 
nebo odpovídá době trvání dohody 
o hostování, je-li tato doba kratší. 
Nejsou-li obecné podmínky 
stanovené v článku 7 splňovány po 
dobu těchto dvou let nebo po celou 
dobu trvání dohody o hostování, 
použije se první pododstavec 
tohoto odstavce. Členské státy mají 
právo ověřit, že se nepoužijí 
důvody pro odnětí stanovené 
v článku 21. 
2.   Doba platnosti povolení pro 
studenty je nejméně jeden rok, 
nebo odpovídá době trvání studia, 
je-li tato doba kratší. Povolení se 
prodlouží, pokud se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCG8ZC2)



12 

 

povolení k trvalému pobytu, 
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, 
eg) odpovídající v případě 
rodinného příslušníka rezidenta 
jiného členského státu 
Evropské unie době platnosti 
průkazu o povolení k pobytu, 
který byl vydán tomuto 
rezidentovi, 
fh) odpovídající době 
stanovené ve smlouvě 
o dobrovolnické službě nebo 
dobrovolné službě mládeže 
v tuzemské hostitelské 
organizaci, jde-li o vydání 
povolení k dlouhodobému 
pobytu za účelem studia 
na území podle § 42d 
z důvodu uvedeného v § 64 
písm. f), 
gi) odpovídající v případě 
rodinného příslušníka 
výzkumného pracovníka době 
platnosti povolení 
k dlouhodobému pobytu 
vydaného výzkumnému 
pracovníkovi za účelem 
vědeckého výzkumu nebo 
hledání zaměstnání anebo 
zahájení podnikatelské 
činnosti, nebo 
hj) až na 2 roky v ostatních 
případech, je-li k dosažení 
účelu potřebný pobyt na území 
delší než 1 rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nepoužije článek 21. 
Doba platnosti povolení pro 
studenty, kteří jsou zapojeni do 
programů Unie nebo 
mnohostranných programů 
zahrnujících opatření v oblasti 
mobility, nebo v rámci dohody 
mezi dvěma nebo více 
vysokoškolskými institucemi, je 
nejméně dva roky, nebo 
odpovídá době trvání studia, je-li 
tato doba kratší. Nejsou-li obecné 
podmínky stanovené v článku 7 
splňovány po dobu těchto dvou let 
nebo po celou dobu trvání studia, 
použije se první pododstavec 
tohoto odstavce. Členské státy mají 
právo ověřit, že se nepoužijí 
důvody pro odnětí stanovené 
v článku 21. 
3.   Členské státy mohou stanovit, 
že celková doba pobytu za účelem 
studia nesmí překročit maximální 
délku studia stanovenou 
vnitrostátními právními předpisy. 
4.   Doba platnosti povolení pro 
žáky odpovídá době trvání 
programu výměnných pobytů žáků 
nebo vzdělávacího projektu, je-li 
tato doba kratší než jeden rok, nebo 
je nejvýše jeden rok. Členské státy 
mohou rozhodnout, že umožní 
jedno prodloužení povolení na 
dobu nezbytnou pro dokončení 
programu výměnných pobytů žáků 
nebo vzdělávacího projektu, pokud 
se nepoužije článek 21. 
5.   Doba platnosti povolení pro au-
pair odpovídá době trvání dohody 
mezi au-pair a hostitelskou 
rodinou, je-li tato doba kratší než 
jeden rok, nebo je nejvýše jeden 
rok. Členské státy mohou 
rozhodnout, že umožní 
jedno prodloužení povolení na 
dobu maximálně šesti měsíců, 
podá-li hostitelská rodina 
odůvodněnou žádost a pokud se 
nepoužije článek 21. 
6.   Doba platnosti povolení pro 
stážisty odpovídá době trvání 
dohody o stáži, je-li tato doba 
kratší než šest měsíců, nebo je 
nejvýše šest měsíců. Pokud je doba 
trvání dohody delší než šest 
měsíců, může doba platnosti 
povolení odpovídat dotyčné době v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. 
Členské státy mohou rozhodnout, 
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Čl. 26 odst. 5 
 

že umožní jedno prodloužení 
povolení na dobu nezbytnou pro 
dokončení stáže, pokud se 
nepoužije článek 21. 
7.   Doba platnosti povolení pro 
dobrovolníky odpovídá době trvání 
dohody uvedené v čl. 14 odst. 1 
písm. a), je-li tato doba kratší než 
jeden rok, nebo je nejvýše jeden 
rok. Pokud je doba trvání dohody 
delší než jeden rok, může doba 
platnosti povolení odpovídat 
dotyčné době v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy. 
8.   Členské státy mohou stanovit, 
že pokud je doba platnosti 
cestovního dokladu dotčeného 
státního příslušníka třetí země 
kratší než jeden rok, nebo pokud je 
v případech uvedených 
v odstavcích 1 a 2 kratší než dva 
roky, nesmí doba platnosti 
povolení překročit dobu platnosti 
cestovního dokladu. 
9.   Pokud členské státy umožní 
vstup a pobyt během prvního roku 
na základě dlouhodobého víza, 
musí být žádost o povolení k 
pobytu podána před uplynutím 
doby platnosti tohoto 
dlouhodobého víza. Povolení k 
pobytu se vydá, pokud se 
nepoužije článek 21. 
 
6.   Odchylně od čl. 14 odst. 2 
druhé věty směrnice 2003/86/ES 
první členský stát, nebo v případě 
dlouhodobé mobility, druhé 
členské státy neuplatní žádnou 
lhůtu, pokud jde o přístup 
rodinných příslušníků na trh práce, 
s výjimkou mimořádných 
okolností, jako je zvlášť vysoká 
míra nezaměstnanosti. 

§ 44a odst. 1 (1) Dobu platnosti povolení k 
dlouhodobému pobytu lze 
opakovaně prodloužit, a to 
a) na dobu stanovenou v § 44 
odst. 5, 
b) nejdéle na dobu stanovenou 
v § 44 odst. 4 písm. a), b), e) až 
h) písm. a), f), g), i) a j), 
c) na dobu platnosti povolení 
k dlouhodobému pobytu, které 
bylo vydáno nositeli oprávnění 
ke sloučení rodiny, jde-li 
o dobu platnosti povolení 
k dlouhodobému pobytu podle  
§ 44 odst. 4 písm. c) písm. d), 

32016L0801 
 

Čl. 18 Článek 18 
Doba platnosti povolení 
1.   Doba platnosti povolení pro 
výzkumné pracovníky je nejméně 
jeden rok, nebo odpovídá době 
trvání dohody o hostování, je-li 
tato doba kratší. Povolení se 
prodlouží, pokud se nepoužije 
článek 21. 
Doba platnosti povolení pro 
výzkumné pracovníky, kteří jsou 
zapojeni do programů Unie nebo 
mnohostranných programů 
zahrnujících opatření v oblasti 
mobility, je nejméně dva roky, 
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d) na dobu 5 let, jde-li o dobu 
platnosti povolení 
k dlouhodobému pobytu podle  
§ 44 odst. 4 písm. d) písm. e), 
e) nejdéle na dobu stanovenou 
v § 44 odst. 7, jde-li o modrou 
kartu. 
 

nebo odpovídá době trvání dohody 
o hostování, je-li tato doba kratší. 
Nejsou-li obecné podmínky 
stanovené v článku 7 splňovány po 
dobu těchto dvou let nebo po celou 
dobu trvání dohody o hostování, 
použije se první pododstavec 
tohoto odstavce. Členské státy mají 
právo ověřit, že se nepoužijí 
důvody pro odnětí stanovené 
v článku 21. 
2.   Doba platnosti povolení pro 
studenty je nejméně jeden rok, 
nebo odpovídá době trvání studia, 
je-li tato doba kratší. Povolení se 
prodlouží, pokud se nepoužije 
článek 21. 
Doba platnosti povolení pro 
studenty, kteří jsou zapojeni do 
programů Unie nebo 
mnohostranných programů 
zahrnujících opatření v oblasti 
mobility, nebo v rámci dohody 
mezi dvěma nebo více 
vysokoškolskými institucemi, je 
nejméně dva roky, nebo odpovídá 
době trvání studia, je-li tato doba 
kratší. Nejsou-li obecné podmínky 
stanovené v článku 7 splňovány po 
dobu těchto dvou let nebo po celou 
dobu trvání studia, použije se první 
pododstavec tohoto odstavce. 
Členské státy mají právo ověřit, že 
se nepoužijí důvody pro odnětí 
stanovené v článku 21. 
3.   Členské státy mohou stanovit, 
že celková doba pobytu za účelem 
studia nesmí překročit maximální 
délku studia stanovenou 
vnitrostátními právními předpisy. 
4.   Doba platnosti povolení pro 
žáky odpovídá době trvání 
programu výměnných pobytů žáků 
nebo vzdělávacího projektu, je-li 
tato doba kratší než jeden rok, nebo 
je nejvýše jeden rok. Členské státy 
mohou rozhodnout, že umožní 
jedno prodloužení povolení na 
dobu nezbytnou pro dokončení 
programu výměnných pobytů žáků 
nebo vzdělávacího projektu, pokud 
se nepoužije článek 21. 
5.   Doba platnosti povolení pro au-
pair odpovídá době trvání dohody 
mezi au-pair a hostitelskou 
rodinou, je-li tato doba kratší než 
jeden rok, nebo je nejvýše jeden 
rok. Členské státy mohou 
rozhodnout, že umožní jedno 
prodloužení povolení na dobu 
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maximálně šesti měsíců, podá-li 
hostitelská rodina odůvodněnou 
žádost a pokud se nepoužije 
článek 21. 
6.   Doba platnosti povolení pro 
stážisty odpovídá době trvání 
dohody o stáži, je-li tato doba 
kratší než šest měsíců, nebo je 
nejvýše šest měsíců. Pokud je doba 
trvání dohody delší než šest 
měsíců, může doba platnosti 
povolení odpovídat dotyčné době v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. 
Členské státy mohou rozhodnout, 
že umožní jedno prodloužení 
povolení na dobu nezbytnou pro 
dokončení stáže, pokud se 
nepoužije článek 21. 
7.   Doba platnosti povolení pro 
dobrovolníky odpovídá době trvání 
dohody uvedené v čl. 14 odst. 1 
písm. a), je-li tato doba kratší než 
jeden rok, nebo je nejvýše jeden 
rok. Pokud je doba trvání dohody 
delší než jeden rok, může doba 
platnosti povolení odpovídat 
dotyčné době v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy. 
8.   Členské státy mohou stanovit, 
že pokud je doba platnosti 
cestovního dokladu dotčeného 
státního příslušníka třetí země 
kratší než jeden rok, nebo pokud je 
v případech uvedených v 
odstavcích 1 a 2 kratší než dva 
roky, nesmí doba platnosti 
povolení překročit dobu platnosti 
cestovního dokladu. 
9.   Pokud členské státy umožní 
vstup a pobyt během prvního roku 
na základě dlouhodobého víza, 
musí být žádost o povolení k 
pobytu podána před uplynutím 
doby platnosti tohoto 
dlouhodobého víza. Povolení k 
pobytu se vydá, pokud se nepoužije 
článek 21. 

§ 44a odst. 2 (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 

32016L0801 
 

Čl. 25 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Po dokončení výzkumu nebo 
studia mají výzkumní pracovníci a 
studenti možnost pobývat na území 
členského státu, který jim vydal 
povolení podle článku 17, na 
základě povolení k pobytu 
uvedeného v odstavci 3 tohoto 
článku po dobu nejméně devíti 
měsíců s cílem hledat zaměstnání 
nebo zahájit podnikání. 
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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. 

 

 
Čl. 18 

 

Článek 18 
Doba platnosti povolení 
1.   Doba platnosti povolení pro 
výzkumné pracovníky je nejméně 
jeden rok, nebo odpovídá době 
trvání dohody o hostování, je-li 
tato doba kratší. Povolení se 
prodlouží, pokud se nepoužije 
článek 21. 
Doba platnosti povolení pro 
výzkumné pracovníky, kteří jsou 
zapojeni do programů Unie nebo 
mnohostranných programů 
zahrnujících opatření v oblasti 
mobility, je nejméně dva roky, 
nebo odpovídá době trvání dohody 
o hostování, je-li tato doba kratší. 
Nejsou-li obecné podmínky 
stanovené v článku 7 splňovány po 
dobu těchto dvou let nebo po celou 
dobu trvání dohody o hostování, 
použije se první pododstavec 
tohoto odstavce. Členské státy mají 
právo ověřit, že se nepoužijí 
důvody pro odnětí stanovené 
v článku 21. 
2.   Doba platnosti povolení pro 
studenty je nejméně jeden rok, 
nebo odpovídá době trvání studia, 
je-li tato doba kratší. Povolení se 
prodlouží, pokud se nepoužije 
článek 21. 
Doba platnosti povolení pro 
studenty, kteří jsou zapojeni do 
programů Unie nebo 
mnohostranných programů 
zahrnujících opatření v oblasti 
mobility, nebo v rámci dohody 
mezi dvěma nebo více 
vysokoškolskými institucemi, je 
nejméně dva roky, nebo 
odpovídá době trvání studia, je-li 
tato doba kratší. Nejsou-li obecné 
podmínky stanovené v článku 7 
splňovány po dobu těchto dvou let 
nebo po celou dobu trvání studia, 
použije se první pododstavec 
tohoto odstavce. Členské státy mají 
právo ověřit, že se nepoužijí 
důvody pro odnětí stanovené 
v článku 21. 
3.   Členské státy mohou stanovit, 
že celková doba pobytu za účelem 
studia nesmí překročit maximální 
délku studia stanovenou 
vnitrostátními právními předpisy. 
4.   Doba platnosti povolení pro 
žáky odpovídá době trvání 
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programu výměnných pobytů žáků 
nebo vzdělávacího projektu, je-li 
tato doba kratší než jeden rok, nebo 
je nejvýše jeden rok. Členské státy 
mohou rozhodnout, že umožní 
jedno prodloužení povolení na 
dobu nezbytnou pro dokončení 
programu výměnných pobytů žáků 
nebo vzdělávacího projektu, pokud 
se nepoužije článek 21. 
5.   Doba platnosti povolení pro au-
pair odpovídá době trvání dohody 
mezi au-pair a hostitelskou 
rodinou, je-li tato doba kratší než 
jeden rok, nebo je nejvýše jeden 
rok. Členské státy mohou 
rozhodnout, že umožní jedno 
prodloužení povolení na dobu 
maximálně šesti měsíců, podá-li 
hostitelská rodina odůvodněnou 
žádost a pokud se nepoužije 
článek 21. 
6.   Doba platnosti povolení pro 
stážisty odpovídá době trvání 
dohody o stáži, je-li tato doba 
kratší než šest měsíců, nebo je 
nejvýše šest měsíců. Pokud je doba 
trvání dohody delší než šest 
měsíců, může doba platnosti 
povolení odpovídat dotyčné době v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. 
Členské státy mohou rozhodnout, 
že umožní jedno prodloužení 
povolení na dobu nezbytnou pro 
dokončení stáže, pokud se 
nepoužije článek 21. 
7.   Doba platnosti povolení pro 
dobrovolníky odpovídá době trvání 
dohody uvedené v čl. 14 odst. 1 
písm. a), je-li tato doba kratší než 
jeden rok, nebo je nejvýše jeden 
rok. Pokud je doba trvání dohody 
delší než jeden rok, může doba 
platnosti povolení odpovídat 
dotyčné době v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy. 
8.   Členské státy mohou stanovit, 
že pokud je doba platnosti 
cestovního dokladu dotčeného 
státního příslušníka třetí země 
kratší než jeden rok, nebo pokud je 
v případech uvedených v 
odstavcích 1 a 2 kratší než dva 
roky, nesmí doba platnosti 
povolení překročit dobu platnosti 
cestovního dokladu. 
9.   Pokud členské státy umožní 
vstup a pobyt během prvního roku 
na základě dlouhodobého víza, 
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musí být žádost o povolení k 
pobytu podána před uplynutím 
doby platnosti tohoto 
dlouhodobého víza. Povolení k 
pobytu se vydá, pokud se nepoužije 
článek 21. 

§ 44a odst. 6 (6) K žádosti o prodloužení 
platnosti povolení 
k dlouhodobému pobytu 
za účelem studia na území 
vydaného podle § 42d 
z důvodu uvedeného v § 64 
písm. a) nebo b) je cizinec 
povinen  
a) předložit náležitosti podle  

§ 31 odst. 1 písm. a), b), d) 
a e), 

b) předložit doklad 
o cestovním zdravotním 
pojištění po dobu pobytu na 
území, které odpovídá 
podmínkám uvedeným 
v § 180j, a současně 
na požádání předložit doklad 
o zaplacení pojistného 
uvedeného na dokladu 
o cestovním zdravotním 
pojištění. To neplatí, jde-li 
o případy uvedené v § 180j 
odst. 4, 

c) prokázat zajištění prostředků 
k pobytu na území (§ 13), 
jde-li o studium na vysoké 
škole nebo neplacenou 
odbornou praxi; v ostatních 
případech nebo předložit 
doklad o tom, že náklady 
na pobyt cizince přebírá 
tuzemská hostitelská 
organizace, 

d) předložit souhlas rodiče, 
případně jiného zákonného 
zástupce nebo poručníka, 
s jeho pobytem na území,  
je-li nezletilý. 

 

32016L0801 
 

Čl. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 7 
Obecné podmínky 
1.   Pokud jde o přijetí státního 
příslušníka třetí země podle této 
směrnice, žadatel: 
a) předloží platný cestovní doklad 
požadovaný vnitrostátními 
právními předpisy, a je-li to 
vyžadováno, předloží žádost o 
vízum nebo platné vízum, nebo 
případně platné povolení k pobytu 
nebo platné dlouhodobé vízum; 
členské státy mohou vyžadovat, 
aby byl cestovní doklad platný 
alespoň po dobu plánovaného 
pobytu; 
b) předloží souhlas rodičů s 
plánovaným pobytem nebo jeho 
ekvivalent, je-li státní příslušník 
třetí země podle vnitrostátních 
právních předpisů dotčeného 
členského státu nezletilý; 
c) předloží doklad o tom, že má 
státní příslušník třetí země 
zdravotní pojištění proti všem 
rizikům běžně krytým v případě 
státních příslušníků dotčeného 
členského státu, nebo pokud tak 
stanoví vnitrostátní právní 
předpisy, že o takové zdravotní 
pojištění požádal; toto pojištění 
musí být platné po dobu trvání 
plánovaného pobytu; 
d) pokud to členský stát vyžaduje, 
předloží doklad o zaplacení 
poplatku za zpracování žádosti 
podle článku 36; 
e) v souladu s požadavky 
dotčeného členského státu doloží, 
že během plánovaného pobytu 
bude mít státní příslušník třetí 
země dostatečné prostředky k 
úhradě nákladů na pobyt, aniž by 
musel využít systém sociální 
pomoci daného členského státu, 
jakož i k pokrytí nákladů na 
zpáteční cestu. Posouzení, zda jsou 
prostředky dostatečné, se provádí 
na individuální bázi a zohlední 
zdroje, které vyplývají mimo jiné z 
grantu, stipendia, platné pracovní 
smlouvy nebo závazné pracovní 
nabídky či finančního závazku ze 
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strany organizace odpovědné za 
program výměnných pobytů žáků, 
subjektu přijímajícího stážisty, 
organizace odpovědné za program 
dobrovolnické služby, hostitelské 
rodiny nebo organizace 
zprostředkující umísťování au-pair. 
2.   Členské státy mohou 
vyžadovat, aby žadatel v rámci 
žádosti uvedl adresu dotčeného 
státního příslušníka třetí země 
na jejich území. 
Pokud vnitrostátní právní předpisy 
členského státu vyžadují, aby byla 
v době podání žádosti uvedena 
adresa, a dotčený státní příslušník 
třetí země doposud nezná svou 
budoucí adresu, členské státy 
akceptují adresu dočasnou. 
V takovém případě státní příslušník 
třetí země uvede adresu svého 
trvalého bydliště nejpozději 
v okamžiku vydání povolení podle 
článku 17. 
3.   Členské státy mohou stanovit 
referenční částku, kterou považují 
za „dostatečné prostředky“ podle 
odst. 1 písm. e). Posouzení toho, 
zda jsou prostředky dostatečné, se 
provádí na individuální bázi. 
4.   Žádost se podává a posuzuje 
mimo území členského státu, v 
němž státní příslušník třetí země 
žádá o přijetí, nebo na území 
tohoto členského státu, pokud zde 
státní příslušník třetí země již 
pobývá jako držitel platného 
povolení k pobytu nebo 
dlouhodobého víza. 
Odchylně od výše uvedeného může 
členský stát v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy 
přijmout podanou žádost, i pokud 
dotčený státní příslušník třetí země 
na jeho území oprávněně pobývá, 
avšak není držitelem platného 
povolení k pobytu nebo 
dlouhodobého víza. 
5.   Členské státy určí, zda žádosti 
o povolení mají být podávány 
státním příslušníkem třetí země, 
nebo hostitelským subjektem, nebo 
zda je může podávat kterýkoli z 
nich. 
6.   Členské státy nepřijmou státní 
příslušníky třetích zemí, kteří jsou 
považováni za hrozbu pro veřejný 
pořádek, veřejnou bezpečnost nebo 
veřejné zdraví. 
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Čl. 11 Článek 11 
Zvláštní podmínky pro studenty 
1.   Pokud jde o přijetí státního 
příslušníka třetí země za účelem 
studia, žadatel kromě splnění 
obecných podmínek stanovených v 
článku 7 předloží doklad: 
a) přijetí státního příslušníka třetí 
země ke studiu ve vysokoškolské 
instituci; 
b) pokud to členský stát vyžaduje, 
o zaplacení poplatků požadovaných 
danou vysokoškolskou institucí; 
c) pokud to členský stát vyžaduje, 
o dostatečných jazykových 
znalostech státního příslušníka třetí 
země pro příslušný studijní 
program; 
d) pokud to členský stát vyžaduje, 
o tom, že státní příslušník třetí 
země bude mít dostatečné 
prostředky k pokrytí nákladů na 
studium. 
2.   Státní příslušníci třetích zemí, 
kteří na základě zápisu ke studiu ve 
vysokoškolské instituci 
automaticky získávají zdravotní 
pojištění proti všem rizikům běžně 
krytým v případě státních 
příslušníků dotčeného členského 
státu, se považují za osoby, které 
splňují podmínku čl. 7 odst. 1 
písm. c). 
3.   Členský stát, který zavedl 
schvalovací postup pro 
vysokoškolské instituce v souladu 
s článkem 15, osvobodí žadatele od 
povinnosti předložit jeden nebo 
více dokumentů nebo dokladů 
uvedených v odst. 1 písm. b), c) 
nebo d) tohoto článku, v čl. 7 
odst. 1 písm. d) nebo v čl. 7 odst. 2, 
pokud jde o státní příslušníky 
třetích zemí, jejichž hostitelskou 
institucí má být schválená 
vysokoškolská instituce. 
 

§ 44a odst. 8 (8) K žádosti o prodloužení 
platnosti povolení 
k dlouhodobému pobytu 
za účelem vědeckého výzkumu 
je výzkumný pracovník 
povinen předložit cestovní 
doklad a náležitosti uvedené 
v § 42f odst. 3 písm. a) a c) 
a na požádání doklad 
potvrzující splnění požadavků 
opatření před zavlečením 
infekčního onemocnění. 
Platnost povolení 

32016L0801 
 

Čl. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 7 
Obecné podmínky 
1.   Pokud jde o přijetí státního 
příslušníka třetí země podle této 
směrnice, žadatel: 
a) předloží platný cestovní doklad 
požadovaný vnitrostátními 
právními předpisy, a je-li to 
vyžadováno, předloží žádost o 
vízum nebo platné vízum, nebo 
případně platné povolení k pobytu 
nebo platné dlouhodobé vízum; 
členské státy mohou vyžadovat, 
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k dlouhodobému pobytu 
za účelem vědeckého výzkumu 
nelze prodloužit, pokud 
ministerstvo shledá důvod 
pro zahájení řízení o zrušení 
platnosti tohoto povolení  
(§ 46d). Rodinný příslušník 
výzkumného pracovníka je 
povinen k žádosti o prodloužení 
platnosti povolení 
k dlouhodobému pobytu 
předložit náležitosti uvedené 
v § 31 odst. 1 písm. a) a c) až e) 
a prokázat, že je rodinným 
příslušníkem výzkumného 
pracovníka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aby byl cestovní doklad platný 
alespoň po dobu plánovaného 
pobytu; 
b) předloží souhlas rodičů s 
plánovaným pobytem nebo jeho 
ekvivalent, je-li státní příslušník 
třetí země podle vnitrostátních 
právních předpisů dotčeného 
členského státu nezletilý; 
c) předloží doklad o tom, že má 
státní příslušník třetí země 
zdravotní pojištění proti všem 
rizikům běžně krytým v případě 
státních příslušníků dotčeného 
členského státu, nebo pokud tak 
stanoví vnitrostátní právní 
předpisy, že o takové zdravotní 
pojištění požádal; toto pojištění 
musí být platné po dobu trvání 
plánovaného pobytu; 
d) pokud to členský stát vyžaduje, 
předloží doklad o zaplacení 
poplatku za zpracování žádosti 
podle článku 36; 
e) v souladu s požadavky 
dotčeného členského státu doloží, 
že během plánovaného pobytu 
bude mít státní příslušník třetí 
země dostatečné prostředky k 
úhradě nákladů na pobyt, aniž by 
musel využít systém sociální 
pomoci daného členského státu, 
jakož i k pokrytí nákladů na 
zpáteční cestu. Posouzení, zda jsou 
prostředky dostatečné, se provádí 
na individuální bázi a zohlední 
zdroje, které vyplývají mimo jiné z 
grantu, stipendia, platné pracovní 
smlouvy nebo závazné pracovní 
nabídky či finančního závazku ze 
strany organizace odpovědné za 
program výměnných pobytů žáků, 
subjektu přijímajícího stážisty, 
organizace odpovědné za program 
dobrovolnické služby, hostitelské 
rodiny nebo organizace 
zprostředkující umísťování au-pair. 
2.   Členské státy mohou 
vyžadovat, aby žadatel v rámci 
žádosti uvedl adresu dotčeného 
státního příslušníka třetí země 
na jejich území. 
Pokud vnitrostátní právní předpisy 
členského státu vyžadují, aby byla 
v době podání žádosti uvedena 
adresa, a dotčený státní příslušník 
třetí země doposud nezná svou 
budoucí adresu, členské státy 
akceptují adresu dočasnou. 
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Čl. 8 

V takovém případě státní příslušník 
třetí země uvede adresu svého 
trvalého bydliště nejpozději 
v okamžiku vydání povolení podle 
článku 17. 
3.   Členské státy mohou stanovit 
referenční částku, kterou považují 
za „dostatečné prostředky“ podle 
odst. 1 písm. e). Posouzení toho, 
zda jsou prostředky dostatečné, se 
provádí na individuální bázi. 
4.   Žádost se podává a posuzuje 
mimo území členského státu, v 
němž státní příslušník třetí země 
žádá o přijetí, nebo na území 
tohoto členského státu, pokud zde 
státní příslušník třetí země již 
pobývá jako držitel platného 
povolení k pobytu nebo 
dlouhodobého víza. 
Odchylně od výše uvedeného může 
členský stát v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy 
přijmout podanou žádost, i pokud 
dotčený státní příslušník třetí země 
na jeho území oprávněně pobývá, 
avšak není držitelem platného 
povolení k pobytu nebo 
dlouhodobého víza. 
5.   Členské státy určí, zda žádosti 
o povolení mají být podávány 
státním příslušníkem třetí země, 
nebo hostitelským subjektem, nebo 
zda je může podávat kterýkoli z 
nich. 
6.   Členské státy nepřijmou státní 
příslušníky třetích zemí, kteří jsou 
považováni za hrozbu pro veřejný 
pořádek, veřejnou bezpečnost nebo 
veřejné zdraví. 
 
 
Článek 8 
Zvláštní podmínky pro výzkumné 
pracovníky 
1.   Pokud jde o přijetí státního 
příslušníka třetí země za účelem 
výzkumu, žadatel kromě splnění 
obecných podmínek stanovených 
v článku 7 předloží dohodu 
o hostování nebo smlouvu 
v souladu s článkem 10, pokud tak 
stanoví vnitrostátní právo. 
2.   Členské státy mohou v souladu 
se svými vnitrostátními právními 
předpisy vyžadovat písemný 
závazek výzkumné organizace, že 
v případě, že výzkumný pracovník 
neoprávněně setrvá na území 
dotčeného členského státu, ponese 
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uvedená výzkumná organizace 
odpovědnost za náhradu nákladů 
souvisejících s jeho neoprávněným 
pobytem a navrácením, které byly 
hrazeny z veřejných prostředků. 
Finanční odpovědnost výzkumné 
organizace končí nejpozději šest 
měsíců po skončení dohody 
o hostování. 
Je-li právo pobytu výzkumného 
pracovníka prodlouženo v souladu 
s článkem 25, trvá odpovědnost 
výzkumné organizace podle 
prvního pododstavce tohoto 
odstavce do dne, od kterého začíná 
platit povolení k pobytu pro účely 
hledání zaměstnání nebo 
podnikání. 
3.   Členský stát, který zavedl 
schvalovací postup pro výzkumné 
organizace v souladu s článkem 9, 
osvobodí žadatele od povinnosti 
předložit jeden nebo více 
dokumentů nebo dokladů 
uvedených v odstavci 2 tohoto 
článku, v čl. 7 odst. 1 písm. c), d) 
nebo e) nebo v čl. 7 odst. 2, pokud 
jde o státní příslušníky třetích 
zemí, jejichž hostitelskou 
organizací má být schválená 
výzkumná organizace. 
 

§ 46 odst. 5 
 

(5) Pro povolení 
k dlouhodobému pobytu 
za účelem studia na území 
(§ 42d) platí obdobně 
odstavec 1 věta druhá a § 37, 
§ 55 odst. 1, § 56 odst. 1 
písm. a) až c), e), g), h), l) a m), 
§ 56 odst. 2 písm. a) a § 62 
odst. 1 vztahující se 
na dlouhodobé vízum. 
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. 
 

32016L0801 
 

Čl. 7 odst. 6 
 
 
 
 
 
Čl. 20 odst. 1 
písm. b) 
 
 
 
 
Čl. 20 odst. 4 
 
 
 
 
 
Čl. 21 
 

6.   Členské státy nepřijmou státní 
příslušníky třetích zemí, kteří jsou 
považováni za hrozbu pro veřejný 
pořádek, veřejnou bezpečnost nebo 
veřejné zdraví. 
 
1. Členské státy žádost zamítnou, 
pokud: 
b) předložené doklady byly získány 
podvodně, byly padělány či 
pozměněny; 
 
4. Aniž je dotčen odstavec 1, musí 
být v rozhodnutí o zamítnutí 
žádosti zohledněny konkrétní 
okolnosti daného případu a zásada 
proporcionality. 
 
Článek 21 
Důvody pro odnětí nebo 
neprodloužení povolení 
1.   Členské státy odejmou 
povolení nebo odmítnou jeho 
prodloužení, pokud: 
a) státní příslušník třetí země již 
nesplňuje obecné podmínky 
stanovené v článku 7, s výjimkou 
čl. 7 odst. 6, nebo příslušné zvláštní 
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podmínky stanovené v článku 8, 
11, 12, 13, 14 nebo 16 nebo 
podmínky stanovené v článku 18; 
b) předložené povolení nebo 
doklady byly získány podvodně, 
byly padělány či pozměněny; 
c) dotčený členský stát umožňuje 
přijímání pouze prostřednictvím 
schválených hostitelských subjektů 
a hostitelský subjekt schválen není; 
d) státní příslušník třetí země 
pobývá na jejich území za jiným 
účelem, než pro který mu byl pobyt 
povolen. 

2.   Členské státy mohou odejmout 
povolení nebo odmítnout jeho 
prodloužení, pokud: 
a) hostitelský subjekt, jiný orgán 
uvedený v čl. 14 odst. 1 písm. a), 
třetí strana uvedená v čl. 12 odst. 1 
písm. d), hostitelská rodina nebo 
organizace zprostředkující 
umísťování au-pair nesplnily své 
zákonné povinnosti týkající se 
sociálního zabezpečení, daní, 
pracovních práv nebo pracovních 
podmínek; 
b) hostitelský subjekt nebo 
hostitelská rodina, které 
zaměstnávají státního příslušníka 
třetí země, nesplňují podmínky 
zaměstnání podle platných 
právních předpisů, kolektivních 
smluv nebo praxe dotčeného 
členského státu; 
c) hostitelskému subjektu, jinému 
orgánu uvedenému v čl. 14 odst. 1 
písm. a), třetí straně uvedené v čl. 
12 odst. 1 písm. d), hostitelské 
rodině nebo organizaci 
zprostředkující umísťování au-pair 
byly v souladu s vnitrostátním 
právem uloženy sankce za 
nehlášenou práci či nezákonné 
zaměstnávání; 
d) hostitelský subjekt byl zřízen 
nebo je provozován především s 
cílem usnadnit vstup státních 
příslušníků třetích zemí spadajících 
do oblasti působnosti této 
směrnice; 
e) podnik hostitelského subjektu je 
či byl v likvidaci podle 
vnitrostátních právních předpisů 
upravujících úpadková řízení nebo 
nevyvíjí žádnou hospodářskou 
činnost; 
f) student nedodrží lhůty stanovené 
pro přístup k výdělečné činnosti 
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podle článku 24 nebo neučiní 
dostatečný pokrok v příslušném 
studiu podle vnitrostátních 
právních předpisů nebo správní 
praxe. 
3.   V případě odnětí povolení 
může členský stát při posuzování 
nedostatečného pokroku 
v příslušném studiu, jak je uvedeno 
v odst. 2 písm. f), konzultovat 
hostitelský subjekt. 
4.   Členské státy mohou odejmout 
povolení nebo odmítnout jeho 
prodloužení z důvodů veřejného 
pořádku, veřejné bezpečnosti nebo 
veřejného zdraví. 
5.   Pokud státní příslušník třetí 
země žádá o prodloužení svého 
povolení za účelem vstupu do 
pracovněprávního vztahu nebo 
pokračování v pracovněprávním 
vztahu v dotčeném členském státě, 
s výjimkou výzkumného 
pracovníka, jehož pracovněprávní 
vztah pokračuje u téhož 
hostitelského subjektu, může tento 
členský stát ověřit, zda by příslušné 
pracovní místo nemohlo být 
obsazeno státními příslušníky 
daného členského státu nebo 
jinými občany Unie nebo státními 
příslušníky třetích zemí, kteří v 
daném členském státě pobývají 
dlouhodobě, a v případě, že ano, 
může odmítnout povolení 
prodloužit. Tímto odstavcem není 
dotčena zásada upřednostňování 
občanů Unie vyjádřená 
v příslušných ustanoveních 
příslušných aktů o přistoupení. 
6.   Pokud členský stát hodlá 
odejmout nebo neprodloužit 
povolení studenta podle odst. 2 
písm. a), c), d) nebo e), umožní se 
studentovi, aby podal žádost o 
srovnatelné studium u jiné 
hostitelské vysokoškolské instituce 
za účelem dokončení studia. 
Student může pobývat na území 
dotčeného členského státu do doby, 
než příslušné orgány přijmou 
rozhodnutí o jeho žádosti. 
7.   Aniž je dotčen odstavec 1, musí 
být v rozhodnutí o odnětí povolení 
nebo o odmítnutí jeho prodloužení 
zohledněny konkrétní okolnosti 
daného případu a zásada 
proporcionality. 

§ 50a  (1) Pobývá-li cizinec, který je 
držitelem platného oprávnění 

32008L0115 Čl. 3 body 3) 
a 4)  

Definice 
Pro účely této směrnice se rozumí: 
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k pobytu vydaného jiným 
členským státem Evropské 
unie, na území neoprávněně, 
policie mu vydá rozhodnutí 
o povinnosti opustit území. 
(2) Postup podle odstavce 1 se 
nepoužije, pokud by cizinec 
mohl při pobytu na území 
ohrozit bezpečnost státu nebo 
závažným způsobem narušit 
veřejný pořádek.  
(3) Rozhodnutí o povinnosti 
opustit území nebo území 
členských států Evropské 
unie policie vydá dále 
a) cizinci staršímu 15 let, který 
nevyužil možnosti 
dobrovolného návratu podle 
zvláštního právního předpisu2), 
za účelem opuštění území, 
jestliže 

1. bylo řízení o udělení 
mezinárodní ochrany 
zastaveno, protože cizinec 
neposkytl údaje k podané 
žádosti o udělení 
mezinárodní ochrany, nebo 

2. nevycestoval po 
pravomocném ukončení 
řízení ve věci mezinárodní 
ochrany nebo po ukončení 
poskytování mezinárodní 
ochrany z území ve lhůtě 
uvedené ve výjezdním 
příkazu nebo ve lhůtě do 30 
dnů, nebyl-li cizinci 
výjezdní příkaz udělen, 
nebo  

3. mu uplynula doba 
oprávnění k pobytu na 
území uděleného osobě 
požívající doplňkové 
ochrany (§ 124b), 

b) cizinci, který neoprávněně 
vstoupil nebo pobýval na 
území a má být předán podle 
mezinárodní smlouvy sjednané 
s jiným členským státem 
Evropské unie přede dnem 
13. ledna 2009; totéž platí i pro 
cizince, který má být předán 
podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie37) a je 
mu umožněno dobrovolné 
vycestování, nebo 
c) cizinci, u kterého nebyly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 6 odst. 1 

 
3) „navrácením“ proces navrácení 
státního příslušníka třetí země, jako 
dobrovolné splnění povinnosti 
návratu nebo jako nucený návrat, 
- do země jeho původu, nebo 
- do země tranzitu v souladu s 
dohodami o zpětném 
přebírání osob či jinými 
ujednáními uzavřenými na úrovni 
Společenství nebo dvoustranně, 
nebo 
- do jiné třetí země, do níž se 
dotčený státní příslušník třetí země 
dobrovolně rozhodne vrátit a jež ho 
přijme; 
 
4) „rozhodnutím o navrácení“ 
správní nebo soudní rozhodnutí 
nebo akt, kterým se rozhoduje nebo 
prohlašuje, že pobyt státního 
příslušníka třetí země je 
neoprávněný, a kterým se ukládá 
nebo prohlašuje povinnost návratu; 
 
Rozhodnutí o navrácení 
1. Členské státy vydají rozhodnutí 
o navrácení každému státnímu 
příslušníkovi třetí země, který 
pobývá neoprávněně na jejich 
území, aniž jsou dotčeny výjimky 
uvedené v odstavcích 2 až 5. 

                                                 
37) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy 

pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země 
nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění). 
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shledány důvody pro vydání 
rozhodnutí o správním 
vyhoštění, není-li cizinec 
oprávněn pobývat na území. 
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. 
(4) Policie v rozhodnutí podle 
odstavců 1 a 3 stanoví dobu 
k opuštění území vycestování 
z území nebo z území 
členských států Evropské 
unie, a to v rozmezí 7 až 60 
dní. Pokud by podle rozhodnutí 
podle odstavců 1 a 3 měla doba 
k opuštění území vycestování 
začít běžet v době trvání 
zajištění cizince, začíná tato 
doba běžet ode dne ukončení 
zajištění. Pokud v průběhu 
doby k opuštění území 
vycestování je cizinec zajištěn, 
běh této doby se zajištěním 
přerušuje. Požádá-li cizinec 
během doby k vycestování 
o stanovení nové doby 
k opuštění území vycestování 
z důvodů podle §174a odst. 2, 
policie vydá nové rozhodnutí 
podle § 101 správního řádu, 
ve kterém stanoví novou dobu 
k opuštění území vycestování 
s ohledem na délku trvání 
uváděných důvodů. Novou 
dobu k opuštění území 
vycestování lze stanovit 
nejdéle na 180 dnů. 
(5) Je-li cizinec bez zbytečného 
odkladu převzat jiným 
členským státem na základě 
mezinárodní smlouvy sjednané 
s jiným členským státem 
Evropské unie přede dnem 
13. ledna 2009 nebo vrátí-li se 
cizinec neprodleně dobrovolně 
do státu, v němž je držitelem 
platného oprávnění k pobytu, 
může policie od vydání 
rozhodnutí o povinnosti opustit 
území upustit. 
(6) Je-li v řízení o správním 
vyhoštění zjištěno, že 
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důsledkem rozhodnutí o 
správním vyhoštění by byl 
nepřiměřený zásah do 
soukromého nebo rodinného 
života cizince a pobývá-li 
cizinec na území neoprávněně, 
považuje se zahájené řízení o 
správním vyhoštění za řízení o 
povinnosti opustit území. 
Policie cizince o této 
skutečnosti vyrozumí bez 
zbytečného odkladu. Lhůta pro 
vydání rozhodnutí o povinnosti 
opustit území běží ode dne, kdy 
byl cizinec o této skutečnosti 
vyrozuměn. 

(76) V řízení o povinnosti 
opustit území nebo území 
členských států Evropské 
unie je vydání rozhodnutí 
prvním úkonem v řízení; to 
neplatí, je-li vydáno 
rozhodnutí podle odstavce 3 
písm. c). 

§ 64 (1) Studiem se pro účely tohoto 
zákona rozumí 
a) 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 studium 
v akreditovaných studijních 
programech na vysoké škole9k), 
b) účast na jazykové 
a odborné přípravě ke studiu 
akreditovaného studijního 
programu vysoké školy 
organizované veřejnou 
vysokou školou, nebo účast na 
jazykovém a odborném kurzu 
pořádaném v rámci programu 
Evropské unie nebo na základě 
mezinárodní smlouvy, 
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, 
c)d)stipendijní pobyt 
realizovaný na základě 
platných mezinárodních smluv 

32016L0801 
 

Čl. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 3 
Definice 
Pro účely této směrnice se rozumí: 
1) "státním příslušníkem třetí 
země" osoba, která není občanem 
Unie ve smyslu čl. 20 odst. 1 
Smlouvy o fungování EU; 
2) "výzkumným pracovníkem" 
státní příslušník třetí země, který 
má doktorát nebo náležitou 
vysokoškolskou kvalifikaci 
umožňující tomuto státnímu 
příslušníkovi třetí země přístup k 
doktorským programům a který je 
vybrán výzkumnou organizací a 
přijat na území členského státu za 
účelem provádění výzkumné 
činnosti, pro niž se zpravidla 
vyžaduje tato kvalifikace; 
3) "studentem" státní příslušník 
třetí země přijatý ke studiu na 
vysokoškolské instituci a přijatý na 
území členského státu, aby se 
věnoval jako své hlavní činnosti 
řádnému studiu vedoucímu k 
dosažení vysokoškolské 
kvalifikace uznané daným 
členským státem, včetně diplomů, 
vysvědčení nebo doktorátů 
získaných na vysokoškolské 
instituci, což může zahrnovat 
přípravný kurz předcházející 
takovému vzdělávání v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy 
daného členského státu nebo 
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prováděných Ministerstvem 
školství, mládeže 
a tělovýchovy, platného 
stipendijního programu 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, stipendijního 
programu Evropské unie nebo 
na základě rozhodnutí vlády 
České republiky, 
de) 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 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 
po ukončení studia na vysoké 
škole, organizačně zajišťovaná 
nebo koordinovaná tuzemskou 
vysokou školou, Akademií věd 
České republiky nebo k tomuto 
účelu Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy 
akreditovanou právnickou 
osobou se sídlem na území 
nebo právnickou osobou se 
sídlem mimo území, která má 
na území organizační složku, 
ef) odborná praxe a dobrovolná 
služba mládeže účast cizince 
ve věku od 18 do 30 let na 
Evropské dobrovolné službě 
nebo dobrovolnická služba, 
určená k získání praktických, 
odborných zkušeností 
cizincem, sledující cíle 
obecného zájmu pro 
neziskové účely, 
uskutečňovaná v tuzemské 
hostitelské organizaci jako 
součást projektu programu 
nebo iniciativ Evropské unie, 
popřípadě obdobného státního 
programu a organizačně 
zajišťovaná nebo koordinovaná 
k tomuto účelu ministerstvem 
nebo Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy 
akreditovanou právnickou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

povinnou stáž; 
4) "žákem" státní příslušník třetí 
země přijatý na území členského 
státu za účelem účasti v uznaném 
celostátním či regionálním 
programu středoškolského 
vzdělávání odpovídajícím úrovni 2 
nebo 3 Mezinárodní standardní 
klasifikace vzdělání, a to v rámci 
programu výměnných pobytů žáků 
nebo vzdělávacího projektu 
organizovaného vzdělávací 
institucí v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy nebo správní 
praxí daného členského státu; 
5) "stážistou" státní příslušník třetí 
země, který je držitelem 
vysokoškolského titulu nebo 
studuje ve třetí zemi v programu 
zakončeném vysokoškolským 
titulem a byl přijat na území 
členského státu do programu stáže 
za účelem získání znalostí, praxe a 
zkušeností v profesním prostředí; 
6) "dobrovolníkem" státní 
příslušník třetí země přijatý na 
území členského státu za účelem 
účasti na programu dobrovolnické 
služby; 
7) "programem dobrovolnické 
služby" program praktických 
činností solidarity založený na 
programu, který je jako takový 
uznán dotčeným členským státem 
nebo Unií, a sledující cíle 
obecného zájmu pro neziskové 
účely, v jehož rámci je činnost 
vykonávána bez odměny, s 
výjimkou náhrad výdajů nebo 
kapesného; 
8) "au-pair" státní příslušník třetí 
země přijatý na území členského 
státu s tím, že bude dočasně přijatý 
určitou rodinou za účelem zlepšení 
svých jazykových dovedností a 
znalostí o daném členském státě 
výměnou za lehké domácí práce a 
péči o děti; 
9) "výzkumem" tvůrčí práce 
prováděná na systematickém 
základě s cílem zvýšit úroveň 
znalostí, včetně znalostí o člověku, 
kultuře a společnosti, a využití 
těchto znalostí k navržení jejich 
nového uplatnění; 
10) "výzkumnou organizací" 
jakákoli veřejná nebo soukromá 
organizace provádějící výzkum; 
11) "vzdělávací institucí" veřejná 
nebo soukromá středoškolská 
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osobou se sídlem na území 
nebo právnickou osobou se 
sídlem mimo území, která má 
na území organizační složku, 
fg) výměna zkušeností 
a studijní pobyty osob 
odpovědných za vzdělávání 
a rozvoj lidských zdrojů, 
pokud tyto činnosti jsou 
vykonávány v rámci programů 
nebo iniciativ Evropské unie 
nebo v rámci mezinárodních 
smluv. 

(2) Pro účely vydání povolení 
k dlouhodobému pobytu 
za účelem studia na území 
(§ 42d) se vzděláváním 
ve střední škole nebo 
v konzervatoři rozumí pouze 
vzdělávání v rámci výměnného 
programu uskutečňovaného 
v tuzemské hostitelské 
organizaci a odbornou praxí 
pouze odborná praxe bezplatná. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

instituce, která je uznána dotčeným 
členským státem nebo jejíž studijní 
programy jsou uznány v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy 
nebo správní praxí tohoto 
členského státu na základě 
transparentních kritérií a která se 
účastní programu výměnných 
pobytů žáků nebo vzdělávacího 
projektu pro účely stanovené v této 
směrnici; 
12) "vzdělávacím projektem" 
soubor vzdělávacích aktivit 
vytvořený vzdělávací institucí 
členského státu ve spolupráci s 
podobnými institucemi ve třetí 
zemi za účelem sdílení kultury a 
znalostí; 
13) "vysokoškolskou institucí" 
jakýkoli druh vysokoškolské 
instituce, která je jako taková 
uznána nebo za takovou 
považována podle vnitrostátních 
právních předpisů a která v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
nebo praxí nabízí možnost získání 
uznávaných vysokoškolských titulů 
nebo jiných uznávaných 
vysokoškolských kvalifikací, bez 
ohledu na to, jak je tato instituce 
nazývána, nebo jakákoliv instituce, 
která v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy nebo praxí 
nabízí odborné vzdělání či přípravu 
na vysokoškolské úrovni; 
14) "hostitelským subjektem" 
výzkumná organizace, 
vysokoškolská instituce, vzdělávací 
instituce, organizace odpovědná za 
program dobrovolnické služby 
nebo subjekt přijímající stážisty, k 
nimž je státní příslušník třetí země 
přidělen pro účely této směrnice a 
které se nacházejí na území 
dotčeného členského státu, bez 
ohledu na jejich právní formu, v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy dotčeného členského 
státu; 
15) "hostitelskou rodinou" rodina, 
která dočasně přijímá au-pair a 
sdílí s ní svůj každodenní rodinný 
život na území členského státu na 
základě dohody uzavřené mezi 
touto rodinou a au-pair; 
16) "zaměstnáním" výkon činností 
zahrnujících jakoukoli formu práce 
upravenou vnitrostátním právem 
nebo příslušnými kolektivními 
smlouvami nebo zavedenou praxí 
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Čl. 12 odst. 1 
písm. a), c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pro zaměstnavatele nebo podle 
jeho pokynů či pod jeho dohledem; 
17) "zaměstnavatelem" fyzická 
osoba nebo právní subjekt, pro 
které nebo podle jejichž pokynů či 
pod jejichž dohledem je 
zaměstnání vykonáváno; 
18) "prvním členským státem" 
členský stát, který jako první vydá 
státnímu příslušníkovi třetí země 
povolení podle této směrnice; 
19) "druhým členským státem" 
členský stát jiný než první členský 
stát; 
20) "programy Unie nebo 
mnohostrannými programy 
zahrnujícími zahrnující opatření v 
oblasti mobility" programy 
financované Unií nebo členskými 
státy, které podporují mobilitu 
státních příslušníků třetích zemí v 
rámci Unie nebo v členských 
státech, které se příslušných 
programů účastní; 
21) "povolením" povolení k pobytu 
nebo, pokud tak stanoví 
vnitrostátní právní předpisy 
dotčeného členského státu, 
dlouhodobé vízum vydané pro 
účely této směrnice; 
22) "povolením k pobytu" povolení 
vydané za použití vzoru 
stanoveného v nařízení (ES) č. 
1030/2002, přičemž tímto 
povolením se jeho držiteli přiznává 
právo oprávněně pobývat na území 
určitého členského státu; 
23) "dlouhodobým vízem" 
povolení vydané členským státem 
podle článku 18 Schengenské 
úmluvy(21) nebo vydané v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy 
členského státu, který neuplatňuje 
schengenské acquis v plném 
rozsahu; 
24) "rodinnými příslušníky" státní 
příslušníci třetích zemí ve smyslu 
čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/86/ES; 
 
1. Pokud jde o přijetí státního 
příslušníka třetí země za účelem 
programu výměnných pobytů žáků 
nebo vzdělávacího projektu, 
žadatel kromě splnění obecných 
podmínek stanovených v článku 7 
předloží doklad: 
a) o tom, že státní příslušník třetí 
země dosahuje minimální a 
nepřesahuje maximální věkovou 
hranici nebo úroveň vzdělání 
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Čl. 14 odst. 1 
 

stanovenou dotčeným členským 
státem; 
… 

c) o účasti státního příslušníka třetí 
země v uznaném celostátním nebo 
regionálním vzdělávacím programu 
v rámci programu výměnných 
pobytů žáků nebo vzdělávacího 
projektu, který je organizován 
vzdělávací institucí v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy 
nebo správní praxí; 
 
1. Pokud jde o přijetí státního 
příslušníka třetí země za účelem 
dobrovolnické služby, žadatel 
kromě splnění obecných podmínek 
stanovených v článku 7 předloží: 
a) dohodu s hostitelským 
subjektem, nebo pokud tak stanoví 
vnitrostátní právní předpisy 
dotčeného členského státu, s jiným 
orgánem odpovědným v dotčeném 
členském státě za program 
dobrovolnické služby, kterého se 
státní příslušník třetí země účastní. 

 
§ 107 odst. 5 (5) Vysoká škola nebo vyšší 

odborná škola je povinna 
neprodleně písemně oznámit 
ministerstvu nezahájení, 
přerušení nebo ukončení studia 
držitele víza k pobytu nad 90 
dnů za účelem studia nebo 
povolení k dlouhodobému 
pobytu za účelem studia. 
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. 
 

32016L0801 Čl. 31 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 32 odst. 3 

2.   Druhý členský stát může 
vyžadovat, aby vysokoškolská 
instituce v prvním členském státě, 
vysokoškolská instituce v druhém 
členském státě nebo student 
oznámili příslušným orgánům 
prvního členského státu a druhého 
členského státu úmysl studenta 
absolvovat část svého studia ve 
vysokoškolské instituci v druhém 
členském státě. 
V takových případech druhý 
členský stát umožní, aby oznámení 
bylo provedeno buď: 
a) v době podání žádosti v prvním 
členském státě, je-li přesun do 
druhého členského státu plánován 
již v této fázi, nebo 
b) poté, co byl student přijat v 
prvním členském státě, jakmile je 
plánovaný přesun do druhého 
členského státu znám. 
 
3. Druhý členský stát může 
vyžadovat, aby jej hostitelský 
subjekt ve druhém členském státě 
nebo výzkumný pracovník nebo 
student informovali o jakékoli 
změně, která má dopad na 
podmínky, na jejichž základě byla 
mobilita umožněna. 

§ 107 odst. 6 (6) Výzkumná organizace, 
která s cizincem uzavřela 

32016L0801 Čl. 10 odst. 6 
a 8 

6. Výzkumné organizace 
neprodleně informují příslušný 
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dohodu o hostování9j), 
neprodleně písemně oznámí 
ministerstvu ukončení platnosti 
této dohody nebo sdělí 
skutečnosti, které brání dalšímu 
pokračování dohody 
o hostování. Výzkumná 
organizace je dále povinna 
oznámit ministerstvu 
zahájení nebo ukončení 
výzkumného projektu 
prováděného držitelem 
povolení k dlouhodobému 
pobytu za účelem vědeckého 
výzkumu vydaného jiným 
členským státem Evropské 
unie, který na území pobývá 
přechodně bez víza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 28 odst. 2, 
3, 4 a 5 

orgán dotčeného členského státu o 
každé okolnosti, která by mohla 
zabránit provádění dané dohody o 
hostování. 
8. Členské státy mohou ve svých 
vnitrostátních právních předpisech 
určit důsledky odnětí schválení 
nebo odmítnutí prodloužit 
schválení pro stávající dohody o 
hostování uzavřené v souladu s 
tímto článkem, jakož i důsledky 
pro povolení vydaná dotčeným 
výzkumným pracovníkům. 
 
2.   Druhý členský stát může 
vyžadovat, aby výzkumný 
pracovník, výzkumná organizace 
v prvním členském státě nebo 
výzkumná organizace v druhém 
členském státě oznámila 
příslušným orgánům prvního 
členského státu a druhého 
členského státu úmysl výzkumného 
pracovníka provádět část svého 
výzkumu ve výzkumné organizaci 
v druhém členském státě. 
V takových případech druhý 
členský stát umožní, aby oznámení 
bylo provedeno buď: 
a) v době podání žádosti v prvním 
členském státě, je-li přesun do 
druhého členského státu plánován 
již v této fázi, nebo 
b) poté, co byl výzkumný 
pracovník přijat v prvním členském 
státě, jakmile je plánovaný přesun 
do druhého členského státu znám. 
3.   Pokud bylo oznámení 
provedeno podle odst. 2 písm. a) a 
pokud druhý členský stát nevznesl 
námitky u prvního členského státu 
podle odstavce 7, může k přesunu 
výzkumného pracovníka do 
druhého členského státu dojít 
kdykoli během doby platnosti 
povolení. 
4.   Pokud bylo oznámení 
provedeno podle odst. 2 písm. b), 
může být přesun výzkumného 
pracovníka zahájen ihned po 
oznámení druhému členskému 
státu nebo kdykoli poté během 
doby platnosti povolení. 
5.   V oznámení se uvede platný 
cestovní doklad podle čl. 7 odst. 1 
písm. a) a platné povolení vydané 
prvním členským státem na období 
mobility. 

§ 113 odst. 6 (6) Cizinecký pas vydá 32011L0095 Čl. 25 odst. 2 2. Členské státy vystaví osobám, 
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ministerstvo na žádost cizince 
a) který pobývá na území na 
základě povolení k trvalému 
pobytu, nemá platný cestovní 
doklad a doloží, že si jej 
nemůže nezávisle na své vůli 
opatřit, 
b) který je oprávněn k trvalému 
pobytu podle § 87, pokud nemá 
platný cestovní doklad, 
c) požívajícího dočasné 
ochrany podle zvláštního 
právního předpisu3a), který není 
držitelem cestovního dokladu, 
d) jemuž byla udělena 
doplňková ochrana podle 
zvláštního právního předpisu2), 
který nemá platný cestovní 
doklad. 

kterým byl přiznán status 
doplňkové ochrany a které 
nemohou získat cestovní pas 
daného státu, doklady, jež jim 
umožní cestování mimo jejich 
území, pokud tomu nebrání 
závažné důvody státní bezpečnosti 
nebo veřejného pořádku. 

§ 117a odst. 3 
písm. a) 

(3) Průkaz o povolení k pobytu 
obsahuje údaje stanovené 
přímo použitelným právním 
předpisem Evropských 
společenství40) a dále 
a) v případě povolení k 
dlouhodobému pobytu 

1. druh a účel pobytu, 
2. rodné číslo, 
3. místo hlášeného pobytu na 

území, 
4. záznam o omezení 

svéprávnosti, 
5. záznam podle § 117b odst. 

4, 
6. záznam podle § 42i odst. 7, 
7. záznam podle § 117b 

odst.1, 
8. digitální zpracování 

podpisu cizince, 
9. záznam podle § 117b odst. 

5, 
10. záznam podle § 117b 

odst. 6, 
11. záznam podle § 117b 

odst. 7, 
12. záznam podle § 117b 

odst. 8, 

32016L0801 Čl. 17 odst. 1, 
2 a 3 

Článek 17 
Povolení 
1.   Pokud má povolení podobu 
povolení k pobytu, použijí členské 
státy vzor stanovený v nařízení 
(ES) č. 1030/2002 a uvedou v 
tomto povolení k pobytu 
„výzkumný pracovník“, „student“, 
„žák“, „stážista“, „dobrovolník“ 
nebo „au-pair“. 
2.   Pokud má povolení podobu 
dlouhodobého víza, uvedou 
členské státy v rubrice „poznámky“ 
na vízovém štítku, že je vydáno 
„výzkumnému pracovníkovi“, 
„studentovi“, „žákovi“, 
„stážistovi“, „dobrovolníkovi“ 
nebo „au-pair“. 
3.   V případě výzkumných 
pracovníků a studentů, 
kteří přicházejí do Unie v rámci 
konkrétního programu Unie nebo 
mnohostranného programu 
zahrnujícího opatření v oblasti 
mobility, nebo v rámci dohody 
mezi dvěma nebo více uznanými 
vysokoškolskými institucemi, musí 
povolení obsahovat odkaz na tento 
konkrétní program nebo dohodu. 

§ 117b odst. 6 
až 8 

(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) a b); „žák“, pokud 
cizinec splňuje podmínky § 64 
písm. c); „stážista“, pokud 
cizinec splňuje podmínky § 64 
písm. e) nebo „dobrovolník“, 

32016L0801 Čl. 17 odst. 
1,2,3 

Článek 17 
Povolení 
1.   Pokud má povolení podobu 
povolení k pobytu, použijí členské 
státy vzor stanovený v nařízení 
(ES) č. 1030/2002 a uvedou v 
tomto povolení k pobytu 
„výzkumný pracovník“, „student“, 
„žák“, „stážista“, „dobrovolník“ 
nebo „au-pair“. 
2.   Pokud má povolení podobu 
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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. 

dlouhodobého víza, uvedou 
členské státy v rubrice „poznámky“ 
na vízovém štítku, že je vydáno 
„výzkumnému pracovníkovi“, 
„studentovi“, „žákovi“, 
„stážistovi“, „dobrovolníkovi“ 
nebo „au-pair“. 
3.   V případě výzkumných 
pracovníků a studentů, 
kteří přicházejí do Unie v rámci 
konkrétního programu Unie nebo 
mnohostranného programu 
zahrnujícího opatření v oblasti 
mobility, nebo v rámci dohody 
mezi dvěma nebo více uznanými 
vysokoškolskými institucemi, musí 
povolení obsahovat odkaz na tento 
konkrétní program nebo dohodu. 
 

§ 118 (1) Správním vyhoštěním se 
rozumí ukončení pobytu 
cizince na území, které je 
spojeno se stanovením doby 
k vycestování z území 
členských států Evropské 
unie a doby, po kterou nelze 
umožnit cizinci vstup na území 
členských států Evropské unie. 
Dobu, po kterou nelze umožnit 
cizinci vstup na území 
členských států Evropské unie, 
stanoví policie v rozhodnutí 
o správním vyhoštění cizince. 
V odůvodněných případech lze 
rozhodnutím stanovit hraniční 
přechod pro vycestování 
z území. 
(2) Správním vyhoštěním 
občana Evropské unie nebo 
jeho rodinného příslušníka se 
rozumí ukončení pobytu 
občana Evropské unie nebo 
jeho rodinného příslušníka na 
území, které je spojeno se 
stanovením doby k vycestování 
z území a doby, po kterou nelze 
umožnit cizinci vstup na území. 
(3) Doba k vycestování z území 
se stanoví v rozmezí 7 až 60 
dnů. Je-li rozhodnutí 
o správním vyhoštění vydáno 
podle § 119 odst. 1 písm. a), je 
policie oprávněna stanovit dobu 
k vycestování z území kratší 
než 7 dní. Pokud by podle 
rozhodnutí o správním 
vyhoštění měla doba 
k vycestování z území začít 

32008L0115 
 

Čl. 3 body 3) 
a 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 8 odst. 1 a 
2 
 

Definice 
Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
3) „navrácením“ proces navrácení 
státního příslušníka třetí země, jako 
dobrovolné splnění povinnosti 
návratu nebo jako nucený návrat, 
- do země jeho původu, nebo 
- do země tranzitu v souladu s 
dohodami o zpětném přebírání 
osob či jinými ujednáními 
uzavřenými na úrovni Společenství 
nebo dvoustranně, nebo 
- do jiné třetí země, do níž se 
dotčený státní příslušník třetí země 
dobrovolně rozhodne vrátit a jež ho 
přijme; 
 
4) „rozhodnutím o navrácení“ 
správní nebo soudní rozhodnutí 
nebo akt, kterým se rozhoduje nebo 
prohlašuje, že pobyt státního 
příslušníka třetí země je 
neoprávněný, a kterým se ukládá 
nebo prohlašuje povinnost návratu; 
 
Vyhoštění 
1. Členské státy přijmou veškerá 
opatření nezbytná k výkonu 
rozhodnutí o navrácení, jestliže 
nebyla poskytnuta lhůta k 
dobrovolnému opuštění území v 
souladu s čl. 7 odst. 4 nebo jestliže 
povinnost návratu nebyla během 
lhůty pro dobrovolné opuštění 
území poskytnuté podle článku 7 
splněna. 
 
2. Pokud členský stát poskytl v 
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běžet v době trvání zajištění 
cizince, začíná tato doba běžet 
ode dne ukončení zajištění. 
Pokud v průběhu doby 
k vycestování z území je 
cizinec zajištěn, běh této doby 
se zajištěním přerušuje. 
Požádá-li cizinec během doby 
k vycestování z území 
o stanovení nové doby 
k vycestování z území 
z důvodů podle § 174a odst. 2, 
policie vydá nové rozhodnutí 
podle § 101 správního řádu, 
ve kterém stanoví novou dobu 
k vycestování z území 
s ohledem na délku trvání 
uváděných důvodů. Novou 
dobu k vycestování z území lze 
stanovit nejdéle na 180 dnů. 
(4) Do doby, po kterou nelze 
umožnit cizinci vstup na území 
členských států Evropské unie 
nebo občanovi Evropské unie 
anebo jeho rodinnému 
příslušníkovi umožnit vstup 
na území, se nezapočítává 
doba, po kterou není rozhodnutí 
o správním vyhoštění 
vykonatelné. 
(5) Pro účely správního 
vyhoštění se za přechodný 
pobyt na území považuje 
i neoprávněné zdržování se 
cizince na území nebo 
zdržování se cizince 
v tranzitním prostoru 
mezinárodního letiště, setrvání 
nebo strpění na území podle 
zvláštního zákona2) nebo pobyt 
do právní moci rozhodnutí 
ministerstva o udělení 
oprávnění k pobytu za účelem 
poskytnutí dočasné ochrany na 
území3a) nebo soudu o žalobě 
ve věci dočasné ochrany. 
Nebude-li v takovém případě 
rozhodnuto o správním 
vyhoštění, protože důsledkem 
tohoto rozhodnutí by byl 
nepřiměřený zásah 
do soukromého nebo rodinného 
života cizince, policie 
postupuje podle § 50a odst. 6 
odst. 3. Cizinec je povinen 
vycestovat z území v době 
stanovené v rozhodnutí 
o povinnosti opustit území 
nebo území členských států 
Evropské unie. 

souladu s článkem 7 lhůtu k 
dobrovolnému opuštění území, 
může být rozhodnutí o navrácení 
vykonáno až po jejím uplynutí, 
pokud během ní nevznikne některé 
z nebezpečí uvedených v čl. 7 odst. 
4. 
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(6) Hromadné správní 
vyhoštění cizinců na základě 
jednoho rozhodnutí se 
zakazuje. 
 

§ 120 odst. 1 (1) Policie vydá rozhodnutí 
o správním vyhoštění cizince 
s povolením k trvalému pobytu 
s dobou, po kterou nelze 
cizinci umožnit vstup na území 
členských států Evropské 
unie, až na 
a) 10 let, je-li důvodné 
nebezpečí, že by cizinec mohl 
při pobytu na území ohrozit 
bezpečnost státu užitím síly při 
prosazování politických cílů, 
prováděním činnosti ohrožující 
základy demokratického státu 
nebo směřující k narušení 
celistvosti území anebo jiným 
obdobným způsobem, 
b) 10 let, je-li důvodné 
nebezpečí, že by cizinec mohl 
při pobytu na území závažným 
způsobem narušit veřejný 
pořádek, nebo 
c) 3 roky, nesplní-li cizinec 
povinnost podle § 77 odst. 3. 
 

32008L0115 Čl. 3 body 3) 
a 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 8 odst. 1 a 
2 
 

Definice 
Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
3) „navrácením“ proces navrácení 
státního příslušníka třetí země, jako 
dobrovolné splnění povinnosti 
návratu nebo jako nucený návrat, 
- do země jeho původu, nebo 
- do země tranzitu v souladu s 
dohodami o zpětném přebírání 
osob či jinými ujednáními 
uzavřenými na úrovni Společenství 
nebo dvoustranně, nebo 
- do jiné třetí země, do níž se 
dotčený státní příslušník třetí země 
dobrovolně rozhodne vrátit a jež ho 
přijme; 
 
4) „rozhodnutím o navrácení“ 
správní nebo soudní rozhodnutí 
nebo akt, kterým se rozhoduje nebo 
prohlašuje, že pobyt státního 
příslušníka třetí země je 
neoprávněný, a kterým se ukládá 
nebo prohlašuje povinnost návratu; 
 
Vyhoštění 
1. Členské státy přijmou veškerá 
opatření nezbytná k výkonu 
rozhodnutí o navrácení, jestliže 
nebyla poskytnuta lhůta k 
dobrovolnému opuštění území v 
souladu s čl. 7 odst. 4 nebo jestliže 
povinnost návratu nebyla během 
lhůty pro dobrovolné opuštění 
území poskytnuté podle článku 7 
splněna. 

2. Pokud členský stát poskytl v 
souladu s článkem 7 lhůtu k 
dobrovolnému opuštění území, 
může být rozhodnutí o navrácení 
vykonáno až po jejím uplynutí, 
pokud během ní nevznikne některé 
z nebezpečí uvedených v čl. 7 odst. 
4. 

§ 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 

32008L0115 Čl. 3 body 3) 
a 4)  
 

Definice 
Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
3) „navrácením“ proces navrácení 
státního příslušníka třetí země, jako 
dobrovolné splnění povinnosti 
návratu nebo jako nucený návrat, 
- do země jeho původu, nebo 
- do země tranzitu v souladu s 
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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 

dohodami o zpětném přebírání 
osob či jinými ujednáními 
uzavřenými na úrovni Společenství 
nebo dvoustranně, nebo 
- do jiné třetí země, do níž se 
dotčený státní příslušník třetí země 
dobrovolně rozhodne vrátit a jež ho 
přijme; 
 
4) „rozhodnutím o navrácení“ 
správní nebo soudní rozhodnutí 
nebo akt, kterým se rozhoduje nebo 
prohlašuje, že pobyt státního 
příslušníka třetí země je 
neoprávněný, a kterým se ukládá 
nebo prohlašuje povinnost návratu; 
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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. 

§ 123b odst. 1 
a 2 

Zvláštní opatření za účelem 
vycestování cizince z území 

(1) Zvláštním opatřením za 
účelem vycestování z území 
(dále jen „zvláštní opatření 
za účelem vycestování“) je 
a) povinnost cizince oznámit 
policii adresu místa pobytu, 
zdržovat se tam, každou jeho 
změnu oznámit následující 
pracovní den policii a ve 
stanovené době se na adrese 
místa pobytu zdržovat za 
účelem provedení pobytové 
kontroly, 
b) složení peněžních prostředků 
ve volně směnitelné měně ve 
výši předpokládaných nákladů 
spojených se správním 
vyhoštěním (dále jen „finanční 
záruka“) cizincem, kterému je 
zvláštní opatření za účelem 
vycestování uloženo; peněžní 
prostředky za cizince může 
složit státní občan České 
republiky nebo cizinec 
s povoleným dlouhodobým 
anebo trvalým pobytem na 
území (dále jen „složitel“), 
nebo 
c) povinnost cizince osobně se 
hlásit policii v době policií 
stanovené., nebo 

d) povinnost cizince zdržovat 
se v místě určeném policií, 
každou jeho změnu oznámit 
následující pracovní den 

32008L0115 Čl. 7 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 9 odst. 3 
 
 
 
 
 
Čl. 15 odst. 1 
návětí 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 17 odst. 1 
 

3. Po dobu běhu lhůty k 
dobrovolnému opuštění území lze 
uložit některé povinnosti, jejichž 
cílem je předcházet nebezpečí 
skrývání se, jako je pravidelné 
hlášení se orgánům, složení 
přiměřené finanční záruky, 
odevzdání dokladu nebo povinnost 
pobývat na určitém místě. 
 
3. Je-li vyhoštění odloženo podle 
odstavců 1 a 2 tohoto článku, lze 
dotčenému státnímu příslušníku 
třetí země uložit povinnosti 
stanovené v čl. 7 odst. 3. 
 
1. Nemohou-li být v konkrétním 
případě účinně uplatněna jiná 
dostatečně účinná, avšak mírnější 
donucovací opatření, mohou 
členské státy zajistit pouze státního 
příslušníka třetí země, o jehož 
navrácení probíhá řízení, za účelem 
přípravy návratu nebo výkonu 
vyhoštění, zejména v případě, že 
 
Zajištění nezletilých osob a rodin 
1. Nezletilé osoby bez doprovodu a 
rodiny s nezletilými dětmi jsou 
zadržovány pouze v případě, že 
neexistuje jiná možnost, a na co 
nejkratší přiměřenou dobu 
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policii a ve stanovené době se 
na adrese místa pobytu 
zdržovat za účelem provedení 
pobytové kontroly. 

(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 známa jeho 
totožnost, místo pobytu, 
odmítá tyto údaje uvést anebo 
jinak s policií nespolupracuje. 

§ 123b odst. 5 (5) Výrok o uložení zvláštního 
opatření za účelem vycestování 
je zpravidla součástí rozhodnutí 
o správním vyhoštění nebo 
rozhodnutí o povinnosti opustit 
území nebo území členských 
států Evropské unie. Odvolání 
proti výroku o uložení 
zvláštního opatření za účelem 
vycestování nemá odkladný 
účinek. 

32008L0115 Čl. 3 body 3) 
a 4) 
 

Definice  
Pro účely této směrnice se rozumí: 
3) „navrácením“ proces navrácení 
státního příslušníka třetí země, jako 
dobrovolné splnění povinnosti 
návratu nebo jako nucený návrat, 
- do země jeho původu, nebo 
- do země tranzitu v souladu s 
dohodami o zpětném přebírání 
osob či jinými ujednáními 
uzavřenými na úrovni Společenství 
nebo dvoustranně, nebo 
- do jiné třetí země, do níž se 
dotčený státní příslušník třetí země 
dobrovolně rozhodne vrátit a jež ho 
přijme; 
4) „rozhodnutím o navrácení“ 
správní nebo soudní rozhodnutí 
nebo akt, kterým se rozhoduje nebo 
prohlašuje, že pobyt státního 
příslušníka třetí země je 
neoprávněný, a kterým se ukládá 
nebo prohlašuje povinnost návratu; 

§ 124b odst. 1 Zajištění cizince za účelem 
vycestování 

(1) Nelze-li účinně uplatnit 
zvláštní opatření za účelem 
vycestování, policie může 
zajistit na dobu nezbytně 
nutnou neoprávněně 
pobývajícího cizince staršího 
15 let za účelem jeho 
vycestování z území, jestliže 
a) bylo řízení o udělení 
mezinárodní ochrany 
zastaveno, protože cizinec 
neposkytl údaje k podané 
žádosti o udělení mezinárodní 
ochrany, 
b) nevycestoval po 
pravomocném ukončení řízení 
ve věci mezinárodní ochrany 
z území nebo po ukončení 
poskytování mezinárodní 

32008L0115 Čl. 3 body 3) 
a 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definice  
Pro účely této směrnice se rozumí: 
3) „navrácením“ proces navrácení 
státního příslušníka třetí země, jako 
dobrovolné splnění povinnosti 
návratu nebo jako nucený návrat, 
- do země jeho původu, nebo 
- do země tranzitu v souladu s 
dohodami o zpětném přebírání 
osob či jinými ujednáními 
uzavřenými na úrovni Společenství 
nebo dvoustranně, nebo 
- do jiné třetí země, do níž se 
dotčený státní příslušník třetí země 
dobrovolně rozhodne vrátit a jež ho 
přijme; 
4) „rozhodnutím o navrácení“ 
správní nebo soudní rozhodnutí 
nebo akt, kterým se rozhoduje nebo 
prohlašuje, že pobyt státního 
příslušníka třetí země je 
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ochrany z území nebo území 
členských států Evropské 
unie ve lhůtě uvedené 
ve výjezdním příkazu nebo 
ve lhůtě do 30 dnů, nebyl-li 
cizinci výjezdní příkaz udělen,. 
c) mu uplynula doba oprávnění 
k pobytu na území uděleného 
osobě požívající doplňkové 
ochrany. 
 

 
 
 
Čl. 8 odst. 1 a 
2 

neoprávněný, a kterým se ukládá 
nebo prohlašuje povinnost návratu; 
 
Vyhoštění 
1. Členské státy přijmou veškerá 
opatření nezbytná k výkonu 
rozhodnutí o navrácení, jestliže 
nebyla poskytnuta lhůta 
k dobrovolnému opuštění území 
v souladu s čl. 7 odst. 4 nebo 
jestliže povinnost návratu nebyla 
během lhůty pro dobrovolné 
opuštění území poskytnuté podle 
článku 7 splněna. 
2. Pokud členský stát poskytl 
v souladu s článkem 7 lhůtu 
k dobrovolnému opuštění území, 
může být rozhodnutí o navrácení 
vykonáno až po jejím uplynutí, 
pokud během ní nevznikne některé 
z nebezpečí uvedených v čl. 7 
odst. 4. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32016L0801 
 

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 (přepracované znění). 

32008L0115 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 
o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích zemí 

32011L0095 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 
o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní 
příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky 
nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany 
(přepracované znění). 
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	k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony



