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X. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 18. srpna 2017, s termínem 

dodání stanovisek do 15. září 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

 

Ministerstvo spravedlnosti 

MSP 
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3. K čl. I bodu 21 [§ 44a odst. 1 písm. b)] 

Podle § 44 odst. 4 písm. c) se cizinci za účelem studia na vysoké škole s předpokládanou dobou pobytu 
delší než 1 rok vydá povolení k dlouhodobému pobytu s dobou platnosti 1 rok,  
tj. s dobou platnosti kratší, než činí předpokládaná délka studia. Oproti stávajícímu stavu však předložená 
novela zákona o pobytu cizinců nepředpokládá možnost opakovaného prodloužení povolení 
k dlouhodobému pobytu, když § 44a odst. 1 nestanovuje dobu, na kterou je možné povolení prodloužit, a 
to ačkoliv v odstavci 6 stanovuje náležitosti žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému 
pobytu za účelem studia podle § 64 písm. a) nebo b).  

S ohledem na rozpornost shora uvedených ustanovení požadujeme v § 44a odst. 1 písm. b) text „písm. a), 
f)“ nahradit textem „písm. a), c), f)“.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

MSP 4. K čl. I bodu 85 (§ 123b odst. 2)  Částečně akceptováno. 
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Nesouhlasíme s rozšířením důvodů pro uložení zvláštních opatření nad rámec důvodů pro správní 
zajištění. Některé z návrhem uvedených důvodů lze považovat za natolik vágní (zejména důvod, že cizinec 
„jinak s policií nespolupracuje“), že lze pochybovat o jejich souladu s čl. 2 Protokolu č. 4 k Úmluvě o 
ochraně lidských práv a základních svobod, který stanoví požadavky na poli omezení svobody pohybu, jež 
není jejím zbavením, a to konkrétně především požadavek zákonnosti a přiměřenosti. Aby mohl být první 
z uvedených požadavků naplněn, je třeba nejen to, aby mělo napadené opatření základ ve vnitrostátním 
právu, ale i to, aby ustanovení zákona byla formulována dostatečně přesně a předvídatelně tak, aby 
jednotlivci umožnila předvídat na takovém stupni, který je rozumný za daných okolností, důsledky, které 
může jeho jednání přinést (viz rozsudek velkého senátu ESLP De Tommaso proti Itálii ze dne 23. února 
2017, č. 43395/09, odst. 106 a 107). Pojmy používané v zákoně přitom nesmí být vágní (tamtéž, odst. 113 
a násl.). 

Navržené nové znění předmětného ustanovení tyto požadavky nesplňuje, pročež požadujeme shora 
uvedený novelizační bod bez náhrady vypustit.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odstranění spojení „nebo jinak 

s policií nespolupracuje“ a 

nahrazení spojením „nebo se 

nedostavil na předvolání 

policie“.  

 

Dále provedena oprava 

chybného vypuštění stávajícího 

odstavce 2, kdy tento zůstane 

zachován a bude vložen nový 

odstavec 3. (Nový odstavec je 

nakonec vkládán před stávající 

odstavec 2.) 

 

V  části vypuštění nové 

alternativy neakceptováno – 

míří zejména na možnosti uložit 

alternativu rodinám s dětmi 

zdržovat se na určeném místě, a 

to např. v PřS Zastávka u Brna – 

dnes není podle čeho uložit.  

 

Již nepůjde o demonstrativní 

výčet. Vypuštěno slovo 

„zejména“. 

MSP 
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5. K čl. I bodu 93 (§ 129a)  

Předloženým návrhem by mělo dojít k nahrazení institutu žádosti o propuštění ze zařízení sloužícího 
k výkonu zajištění cizince, o níž se rozhodovalo v rámci správního řízení, institutem posouzení důvodů pro 
propuštění ze zařízení, na nějž se nemají vztahovat části druhá a třetí správního řádu, čímž zároveň dojde 
k vyloučení možnosti podat žalobu proti správnímu rozhodnutí, tj. rozhodování správních orgánů nebude 
podléhat soudnímu přezkumu.  

Konstatujeme, že podle čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod má každý, kdo 

Akceptováno.  

Zůstane zachován současný  

§ 129a.  
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byl zbaven svobody zatčením nebo jiným způsobem (tedy i zajištěn v zařízení), právo podat návrh na 
řízení, ve kterém by soud urychleně rozhodl o zákonnosti zbavení svobody a nařídil propuštění, je-li 
zbavení svobody nezákonné. I kdyby bylo možné argumentovat tím, že samotné rozhodnutí o zajištění 
může být předmětem soudního přezkumu, je třeba vzít v potaz, že podle § 124b odst. 4 policie stanoví 
dobu trvání zajištění „s přihlédnutím k předpokládané složitosti přípravy vycestování cizince“ a podle 
§ 125 odst. 1 až 3 může sice doba zajištění trvat až 90/180 dní, ale za určitých okolností, uvedených v 
odstavci 2, může trvat celkově až rok, případně rok a půl. Nic nebrání tomu, aby policie rozhodla, že 
příprava vycestování cizince bude složitá, a rovnou uplatnila maximální lhůtu (běžně 180 dní), případně 
dále tuto dobu prodloužila. V tak dlouhých obdobích musí mít cizinec právo podat návrh k soudu, kterým 
bude přezkoumána zákonnost dalšího trvání zajištění, které představuje zbavení jeho svobody. 

Lze sice připustit argument předkladatele, že v praxi stejně nebylo institutu žádosti o propuštění ze 
zařízení využíváno, ale tento institut představoval záruku, na kterou odkazuje čl. 5 odst. 4 Úmluvy o 
ochraně lidských práv a základních svobod. Jeho zrušení a nahrazení pouhým podnětem k posouzení 
důvodů pro propuštění bez možnosti předložit věc soudu může v individuálních případech vyvolat 
nebezpečí možného porušení čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Bylo by 
tudíž vhodné analyzovat příčiny, pro které není institutu žádosti o propuštění ze zařízení v praxi 
využíváno, jelikož i problematicky nastavené podmínky mohou zbavit záruku požadovanou v čl. 5 odst. 4 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod jejího praktického obsahu. Naopak se nejeví jako 
vhodné tento institut vypustit bez adekvátní náhrady, kterou nové znění § 129a cizineckého zákona 
nepředstavuje. 

Požadujeme proto shora uvedený novelizační bod, jakož i novelizační body na něj navazující (čl. I body 
91, 92, 109, 110, 115, 116 a 118), bez náhrady vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

MSP 
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7. K čl. I bodu 111 [§ 167 odst. 1 písm. p)] 

Shora uvedené ustanovení stanovuje pravomoc policie zadržet elektronické komunikační zařízení nebo 
nosič informací cizince a provést úkony směřující k zajištění informací o tomto cizinci ze zadrženého 
elektronického komunikačního zařízení nebo nosiče informací.  

Ačkoliv uvedené opatření sleduje legitimní cíl, ověření totožnosti cizince, není doprovázeno potřebnými 
právními zárukami před jeho zneužitím, nehledě na to, že se vymezená doplňková oprávnění policie jeví 
jako nejasná, když není zřejmé, co oprávnění na informace o cizincem používaném softwaru nebo použití 
tohoto softwaru vlastně znamená, tj. zda by například měla policie pravomoc žádat cizince, aby své 

Vypořádáno jinak. 

 

Ministerstvo vnitra navrhuje 

do § 177 odst. 3 vložit právo 

cizince doložit svou totožnost 

pomocí elektronického 

komunikačního zařízení nebo 

nosiče informací.  

Bude plně na rozhodnutí cizince, 
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zařízení odemknul či aby nosič dešifroval.  

Oprávnění policie seznámit se s obsahem elektronického komunikačního zařízení nebo nosiče informací 
představuje zjevný zásah do práva dotčeného cizince (případně dalších dotčených osob na nosiči či 
v mobilním telefonu zaznamenaných) na soukromí, chráněného čl. 10 odst. 2 a čl. 13 Listiny základních 
práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Ve vztahu k navržené 
pravomoci chybí jakékoli obvyklé záruky, které doprovázejí možnost uskutečnit domovní prohlídky a 
zajistit při nich různé materiály osobní či jiné povahy či získat výpis z uskutečněných telefonních hovorů. 
Při kontrole obsahu mobilního telefonu (a v menším rozsahu i nosiče informací) lze přitom získat osobní 
údaje, fotografie, etc.  

Nelze akceptovat, aby bylo možné při takovém zásahu do práva na soukromí postupovat bez předchozího 
souhlasu soudu a za neexistence nezávislé soudní kontroly rozsahu zásahu. Přivolení soudu je třeba 
minimálně za účelem ověření, zda jsou naplněny výchozí předpoklady, tj. že je nezbytné zjistit totožnost 
cizince, popřípadě ověřit jím uváděné údaje. Důvodnost podezření opravňujících použití zajišťovacích 
prostředků by měla být vždy ověřena nezávislým orgánem. Zcela chybí i další záruky proti svévoli, mezi 
něž lze příkladmo zařadit povinnost uskutečnění přezkoumání obsahu zařízení nebo nosiče za účasti 
dotčeného cizince, pořízení přezkoumatelného protokolu o prohlídce zařízení/nosiče podepsaného všemi 
přítomnými  
či možnost předložit všechny pochybnosti opět k posouzení nezávislému orgánu. Pokud by měla být 
kontrola ex ante a ex post sloučena v jednu, a sice v kontrolu zásahu ex post ze všech uvedených 
hledisek, bylo by třeba zodpovědět otázku, zda by taková soudní kontrola u cizince, který nejspíš více 
méně záhy opustí území, představovala skutečně účinnou záruku proti takovým zásahům. Z výše 
uvedených důvodu je třeba uzavřít, že navrhované doplnění § 167 odst. 1 o písmeno p) je ve zjevném 
rozporu s čl. 10 odst. 2 a čl. 13 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod, jelikož neobsahuje dostatečné záruky proti svévoli a není přiměřené sledovanému cíli. 

Je též třeba poznamenat, že návrh novely a související důvodová zpráva neobsahují žádnou analýzu 
tohoto nového oprávnění z hlediska závazků České republiky vyplývajících z mezinárodního práva 
lidských práv, zejména pod úhlem souvisejících právních záruk a proporcionality vůči sledovanému cíli. 
Jelikož jsou základní práva a svobody podle článku 4 Ústavy České republiky pod ochranou soudní moci, 
nemůže být zásah realizován bez zajištění přístupu k soudu a bez možnosti cizince se v příhodný okamžik 
k zásahu vyjádřit v řízení splňujícím základní atributy spravedlivého kontradiktorního procesu. 

S ohledem na shora předestřené argumenty proto požadujeme uvedený novelizační bod bez náhrady 

zda této možnosti využije. 
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vypustit.  

Tato připomínka je zásadní. 

MSP 

 

5 

9. K čl. I  

Nad rámec předloženého návrhu zákona požadujeme do zákona o pobytu cizinců zapracovat ustanovení 
stanovující pravomoc státního zástupce vykonávat dozor nad podmínkami zbavení svobody podle zákona 
o pobytu cizinců a zákona o azylu.  

Podle čl. 13 ve spojení s čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod mají státy povinnost 
zakotvit v právní úpravě kompenzační a preventivní prostředky nápravy vůči podmínkám 
detence/zajištění. Důraz je přitom kladen na prostředky způsobilé zamezit pokračování porušení Úmluvy, 
tj. na prostředky preventivní povahy (srov. rozsudek ve věci Ananyev a další proti Rusku ze dne 10. ledna 
2012, č. 42525/07 a 60800/08, odst. 97–98).  

Za účinnější preventivní prostředek, oproti stávající dozorové pravomoci Ministerstva vnitra, je přitom 
možné považovat právě pravomoc státního zástupce vykonávat dozor nad podmínkami zbavení svobody. 
Podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, 
vykonává státní zástupce dozor nad dodržováním právních předpisů ve všech místech, kde je podle 
zákonného oprávnění omezována osobní svoboda. Zákon o pobytu cizinců nicméně uvedenou 
kompetenci státního zastupitelství dále nespecifikuje, a proto jakkoli v zařízení pro zajištění cizinců 
dochází ke zbavení svobody jednotlivců, státní zastupitelství, jakožto orgán k tomu zákonem určený, 
dozor nad podmínkami výkonu zajištění cizinců neprovádí (a contrario, § 29 zákona č. 293/1993 Sb., o 
výkonu vazby nebo § 78 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody).  

Pro zajištění efektivity dozorové činnosti zároveň požadujeme, aby bylo v rámci usnesení vlády zajištěno 
navýšení počtu státních zástupců související se stanovením nové pravomoci a tomu odpovídající finanční 
prostředky do rozpočtu Ministerstva spravedlnosti.  

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno. 

 

Úpravy § 148 zákona o pobytu 

cizinců a § 92 zákona o azylu.  

MSP 
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11. K čl. III bodu 1 (§ 46a odst. 7 a § 73 odst. 6) 

Nesouhlasíme se zkrácením lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí o zajištění a o prodloužení doby 
trvání zajištění, resp. rozhodnutí o nepovolení vstupu na území a o prodloužení doby, po kterou nelze 
vstup na území žadateli o udělení mezinárodní ochrany povolit. 

Z předloženého návrhu není zřejmé, na základě jaké úvahy dospěl předkladatel k závěru, že je 15denní 

Akceptováno. 

Novelizační body byly 

vypuštěny.     
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lhůta pro podání žaloby proti rozhodnutí o zajištění rozumná. Pokud tak dovodil pouze ze skutečnosti, že 
je v zařízeních pro zajištění cizinců pravidelně dostupné právní poradenství, nelze považovat takové 
odůvodnění za akceptovatelné. Dostupnost právního poradenství v těchto zařízeních naráží na limity, jež 
jsou dané zvláštním režimem zařízení, v nichž dochází k omezení svobody pohybu cizinců. Právní 
poradenství v těchto zařízeních proto zpravidla nelze realizovat ve lhůtách umožňujících efektivní 
realizaci práva na podání správní žaloby při dodržení předkladatelem navržené patnáctidenní lhůty pro 
podání žaloby. Konečně pro úplnost je nezbytné dodat, že návrh nikterak nezohledňuje skutečnost, že 
možnost využít služeb právního poradenství je toliko právem, nikoliv povinností. Jinak řečeno, stanovovat 
délku lhůty pro podání žaloby pouze s ohledem na dostupnost, popř. nedostupnost právního 
poradenství, je třeba považovat za zavádějící.   

Odůvodnění navrhované právní úpravy zároveň implicitně pracuje s myšlenkou, že zkrácením lhůty pro 
podání žaloby proti rozhodnutí o zajištění (resp. rozhodnutí o prodloužení zajištění) se zkrátí celková 
doba od okamžiku, kdy je toto rozhodnutí přijato, do okamžiku, kdy o něm případně pravomocně 
rozhodne soud. Tím má dle předkladatele dojít k zamezení možného střetu dvou žalob (míněno žalob 
proti rozhodnutí o zajištění a rozhodnutí o prodloužení zajištění). Tuto myšlenku je ovšem nutné 
odmítnout, neboť neodpovídá realitě. Již nyní jsou pro soudní řízení ve věcech rozhodování o žalobách 
proti rozhodnutí o zajištění a rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění stanoveny krátké lhůty 
v řádech dnů. Z analýz faktického stavu však plyne, že správní soudy nejsou v praxi schopny těmto lhůtám 
dostát. Snaha o zkrácení zákonné lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí o zajištění, resp. rozhodnutí 
o prodloužení zajištění, se proto jeví být nejen neefektivní, nýbrž může mít i problematické konsekvence, 
neboť usiluje o dosažení sledovaného cíle nikoliv snahou o dodržování zákonné úpravy ze strany orgánů 
veřejné moci, nýbrž snahou o krácení práv účastníků řízení.  

Konečně, Ústavní soud již v minulosti posuzoval soulad extrémně krátkých lhůt s ústavním pořádkem ČR, 
přičemž inter alia judikoval, že při posouzení ústavnosti lhůty k podání žaloby je třeba vždy kontextuálně 
zvážit působící okolnosti, za které Ústavní soud označil především zásady ovládající správní soudnictví, a 
to zásadu dispoziční a zásadu koncentrace řízení, které ve spojení s krátkou lhůtou dotčeným subjektům 
možnost realizovat soudní přezkum značně ztěžují a v některých případech dokonce znemožňují, přičemž 
pominout rovněž nelze specifickou životní situaci, v níž se většina dotčených subjektů nachází (viz nálezy 
sp. zn. Pl. ÚS 17/09 ze dne 1. 12. 2009 a Pl. ÚS 41/10 ze dne 17. 9. 2013). V případě rozhodování 
o žalobách proti rozhodnutí o zajištění (resp. prodloužení zajištění) se subjekt, vůči němuž takové 
rozhodnutí o zajištění směřuje, nachází v zařízení pro zajištění cizinců. Je tak omezen na své osobní 
svobodě, přičemž v důsledku této skutečnosti je pro něj mnohem obtížnější, resp. v mnoha případech 
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fakticky nemožné, aby si sám zajistil právní pomoc, a je tak zcela odkázán na bezplatnou právní pomoc 
poskytovanou neziskovými organizacemi, popř. státem zajištěnou právní pomoc podle zákona o advokacii 
ve znění novely zák. č. 258/2017 Sb. (v účinnosti od 1.7.2018). Je proto třeba přihlédnout ke specifickým 
okolnostem společným těmto typům řízení, které ztěžují komunikaci mezi právním poradcem a 
subjektem dotčeným předmětným správním rozhodnutím, např. v podobě nutnosti obstarat si 
tlumočníka, etc.  

S ohledem na zásadní pochybnosti o ústavní konformitě navržené změny tudíž požadujeme, aby byl 
shora uvedený novelizační bod bez náhrady vypuštěn. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPO 

 

7 

2 zásadní připomínky se týkají zavedení zmocnění vlády ke stanovení kvót pro ekonomickou migraci: 

1. V souvislosti s navrženým zmocněním vlády v § 181b návrhu zákona ohledně možnosti vlády přijmout 
nařízením vlády kvóty pro počty ekonomických migrantů žádáme o vysvětlení dopadů přijetí této 
možnosti na stávající projekty ekonomické migrace. Tyto projekty samy o sobě také obsahují kvóty pro 
počty uchazečů, jež se jich mohou zúčastnit, a není zcela jasné, jak v jejich případě projeví fakt, že vláda 
přijme kvótu pro počet ekonomických migrantů např. pro určitou zemi. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Doplnění důvodové zprávy. 

MPO 

 

8 

2. V souvislosti s navrženým zavedením možnosti stanovit kvóty pro počty ekonomických migrantů 
požadujeme detailnější vysvětlení důvodů zamýšleného kroku. Např. v podmínkách ekonomické 
konjunktury omezované zoufalým nedostatkem pracovních sil považujeme omezování ekonomické 
migrace ze třetích zemí z hlediska dalšího ekonomického růstu za kontraproduktivní. Ekonomická 
migrace by měla podléhat především samoregulačním mechanismům ekonomického vývoje a s ním 
spojené poptávky zaměstnavatelů po pracovnících, které lokální pracovní trh není z různých důvodů s to 
saturovat (migrační kvóty postrádají smyslu zejména v případě žádostí o zaměstnaneckou, resp. modrou 
kartu, kdy se uchazeči o zaměstnání z řad cizinců hlásí na pozice, které byly nejprve ze strany Úřadu práce 
podrobeny zátěžovému testu trhu práce). Stejně tak požadujeme vysvětlit a popsat mechanismus, na 
základě kterého by měly být kvóty stanovovány a přezkoumávány. Jako problematický se jeví návrh 
přehodnocovat kvóty v závislosti na vývoji ekonomického cyklu, aniž bylo blíže definováno, s jakým 

Akceptováno. 

Doplnění důvodové zprávy. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWEJKBP9)
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pojetím cyklicity se operuje. Periodicita a délka hospodářského cyklu závisí na mnoha faktorech, přičemž 
globální ekonomika, do níž je ČR prostřednictvím dodavatelských řetězců plně integrována, se vyznačuje 
značnou setrvačností, odlišnou od lokálního, zpravidla kratšího, ekonomického cyklu (typicky ve 
stavebnictví). Přizpůsobování aplikace kvót vývoji ekonomického cyklu tedy nemusí reagovat na aktuální 
ekonomický vývoj dostatečně pružně. Důvodová zpráva proto musí být doplněna o popis postupu, jak si 
předkladatel představuje, že budou kvóty určovány, přijímány a revidovány a to zejména ve fázi návrhu. 
Pokud by měl být takový mechanismus skutečně přijat, musí být do procesu stanovení kvót zapojena 
všechna ministerstva, jichž se problematika ekonomické migrace dotýká, tj. Ministerstvo zahraničních 
věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Ministerstvo zemědělství, případně další resorty, aby bylo možné zohlednit jejich postoj k dané 
problematice již v průběhu vytváření návrhu kvót. 
Tato připomínka je zásadní. 

MPO 

 

9 

Další 3 zásadní připomínky se týkají změny zákona o uznávání odborných kvalifikací (Část třetí návrhu 
zákona), kde se v § 1 odst. 2 mění písmeno e) včetně poznámky pod čarou, a vypouští se písmeno h). Z 
našeho pohledu je nezbytné změnit i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to § 70 odst. 1 a 2 tak, aby oba právní předpisy byly kompatibilní. 
Okruh fyzických osob, kterým pro účely obou zákonů může být uznána odborná kvalifikace podle § 1 
odst. 2 zákona o uznávání odborné kvalifikace resp. osob, které se považují za občana členského státu 
Evropské unie podle § 70 živnostenského zákona, by měl být upraven obdobně a transpozice směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 by měla být v obou zákonech provedena shodně, aby 
okruh osob, kterým může být uznána odborná kvalifikace (podle zákona o uznávání odborné kvalifikace), 
odpovídal okruhu osob, které dokladem o uznání odborné kvalifikace mohou prokázat odbornou 
způsobilost pro účely získání živnostenského oprávnění podle živnostenského zákona. Požadujeme proto 
do návrhu zákona jako samostatnou část zařadit novelu živnostenského zákona, konkrétně navrhujeme 
následující úpravu: 
 
3. V § 70 odst. 1 živnostenského zákona písmeno e) včetně poznámky pod čarou uvést ve znění: „e) 
občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie 
povolen pobyt za účelem výzkumu, studia, stáže nebo dobrovolnické služby v Evropské dobrovolné 
službě 63). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPO 

 

4. V § 70 odst. 1 živnostenského zákona písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 65 zrušit, následující 
písmena h) a i) označit jako g) a h). 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWEJKBP9)
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10 Tato připomínka je zásadní. 

MPO 

 

11 

V § 70 odst. 2 písmeno „i)“ nahradit písmenem „h“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo zemědělství 

MZE 

 

12 

1) K § 181b 

Doporučujeme zvážit, zda forma nařízení vlády je dostatečně flexibilní s ohledem na nárazové 
potřeby sezónního zaměstnávání. V praxi může docházet k akutním potřebám zaměstnanců, 
např. v zemědělství, na které patrně nebude nařízení vlády schopné pružně reagovat. Navíc 
není vůbec zřejmé, podle jakého klíče se výše kvóty bude určovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Připomínka, jak se bude kvóta 

určovat – bude doplněna 

důvodová zpráva. 

Nařízení vlády se jeví jako 

nejvhodnější forma, zaručuje, že 

kvóty budou řešeny 

meziresortně a transparentně, tak 

budou moci zainteresované 

subjekty reagovat dle aktuálních 

potřeb.  

 

Českomoravská konfederace odborových svazů 

ČMKOS 

 

13 

Obecně k návrhu 
Českomoravská konfederace odborových svazů v souvislosti s navrhovanou změnou zákona o pobytu 
cizinců znovu opakuje základní principy svého postoje k této otázce, jež spočívají v zachování regulací pro 
ekonomickou imigraci ve smyslu testování volných pracovních míst pro cizince z třetích zemí situací na 
českém trhu práce. Jak známo, v této souvislosti ČMKOS kritizovala i některé nyní již realizované projekty 
jako je režim Ukrajina apod.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Vzato na vědomí. Vysvětleno. 

Na testu trhu práce se 

v souvislosti s navrhovanou 

novelou zákona o pobytu cizinců 

nic nemění.  
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŠMT 

 

14 

1. Obecně: V důvodové zprávě předkladatel uvádí, že v rámci speciálního režimu mobility pro držitele 
povolení k pobytu za účelem studia či vědeckého výzkumu vydaného jiným členským státem EU má tato 
kategorie cizinců dle nové právní úpravy získat možnost pobývat na území ČR až po dobu jednoho roku v 
bezvízovém režimu. V případě studentů se tato úprava dle předkládané novely zákona č. 326/1999 Sb. 
vztahuje pouze a jenom na studenty, kteří studují v rámci programu Evropské unie nebo multiraterálního 
programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility, nebo v rámci dohody mezi dvěma nebo více 
vysokoškolskými institucemi. 

Jakkoli jsme si vědomi záměru překladatele a provázanosti ustanovení § 18 a § 107, považujeme za 
nutné, aby byla do paragrafového znění novely zákona č. 326/1999 Sb., zejména pak do ustanovení § 18 
písm. g) a § 107 odst. 5 a příp. dalších relevantních ustanovení, vložena explicitní zmínka v tom smyslu, 
že jedna z vysokých škol uzavírajících „dohodu" musí být subjektem, jemuž bylo příslušnými orgány České 
republiky povoleno vykonávat činnost vysoké školy na území České republiky. Stejně tak považujeme za 
nutné upřesnit, že v případě multilaterálních programů se jedná o „mezivládní multilaterální programy 
zahrnující opatření v oblasti mobility". Předpokládáme, že záměrem předkladatele bylo jistě zahrnout 
pouze programy upravené multilaterální mezinárodní smlouvou (CEEPUS) nebo spravované organizací 
zřízenou dohodou na úrovni vlád (Mezinárodní visegrádský fond) a jiné programy s garancemi na úrovni 
vlád.       

Domníváme se tedy, že je nezbytná korekce ustanovení § 18 a příp. dalších relevantních ustanovení 
upravujících prioritní vstup na bázi dohody dvou vysokých škol, aby došlo  k jejich logickému spojení 
s obsahem ustanovení § 107 a § 157 a v neposlední řadě i provázání s aktuálním novelizovaným zněním 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách). 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo mění 

připomínku na doporučující. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

MŠMT 
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2. K části I, k bodu 43 [§ 64 písm. a)]: Požadujeme  do předmětného ustanovení zahrnout vyšší odborné 
vzdělávání v oborech vzdělání ve vyšší odborné škole nebo konzervatoři, zapsané do rejstříku škol a 
školských zařízení. Vyšší odborné vzdělání a vyšší odborné vzdělání v konzervatoři je dle Evropského 
kvalifikačního rámce (EQF) na úrovni 6 stejně jako vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 
programu. 

Dále požadujeme do předmětného ustanovení doplnit studium v akreditovaných studijních programech 

Vysvětleno. 
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na vysoké škole uskutečňované a poskytované na území České republiky, neboť je nezbytné zohlednit 
novelu zákona o vysokých školách č. 137/2016 Sb. 

Na konec textu dále navrhujeme doplnit např. slova „ ;za akreditovaný studijní program se pro účely 
tohoto zákona považuje i studijní program uskutečňovaný vysokou školou v rámci oblasti nebo oblastí 
vzdělávání, pro které má vysoká škola institucionální akreditaci“. 

Tato připomínka je zásadní. 

MŠMT 

 

16 

3. K části I, k bodu 43 [§ 64 písm. c)]: V návaznosti na předchozí připomínku požadujeme znění písm. c) 
uvést takto: „střední vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole nebo konzervatoři, zapsané 
do rejstříku škol a školských zařízení, v rámci výměnného programu uskutečňovaného v tuzemské 
hostitelské organizaci,“.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

MŠMT 
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4. K části I, k bodu 74 (§ 119 odst. 1 písm. c bod bod 2): Nesouhlasíme s vymezením skutkové podstaty 
uvedené v předmětném ustanovení. Takto naformulovaná skutková podstata postihuje i jednání, které 
vůbec nemusí být skutkově spjato s „nelegálním" zaměstnáváním. Situace postihuje cizince, který jednal 
(byť i např. na základě individuální plné moci) jen z důvodu, že je cizincem, aniž by se zkoumala jeho 
odpovědnost k samotnému „nelegálnímu" zaměstnávání. Požadujeme ustanovení přeformulovat 
způsobem, aby musela být tato odpovědnost zkoumána. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, bod 2 vypuštěn. 

MŠMT 

 

18 

5. K části I, k bodu 96 (§ 155b odst. 1): Požadujeme blíže specifikovat konkrétní skupiny cizinců, na které 
se bude vztahovat povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz. Jsme názoru, že se v návrhu tato 
povinnost vztahuje na příliš široké spektrum cizinců a je formulována příliš obecně.  

Dále požadujeme, aby byl kurz alespoň rámcově specifikován přímo v zákoně [nikoliv toliko prováděcím 
předpisem vydaným na základě zmocnění dle § 182 odst. 1 písm. h)]. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

Doplnění důvodové zprávy. 

MŠMT 

 

19 

6. K části V (změna zákona o správních poplatcích): Prosíme doplnit změnu zákona o správních 
poplatcích tak, aby  s účiností od 1. 7. 2018 bylo do položky 22 přílohy (sazebník) zákona o správních 
poplatcích doplněno písm. w) ve znění:  

„Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o zaměstnanosti za každý vzdělávací 
program Kč 1000“. 

Akceptováno. 

 

 

Navrženo doplnění písmene w) 

do položky 22. Navržena obecná 

účinnost tohoto ustanovení. 
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Doklad o zaplacení správního poplatku je jednou z náležitostí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu 
podle § 1 písm. r) vyhlášky č 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti o akreditaci vzdělávacího 
programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. Protože tento 
poplatek v sazebníku zákona o správních poplatcích dosud chybí, bylo požádáno Ministerstvo 
zemědělství o jeho zavedení prostřednictvím  novely  veterinárního zákona. Tato novela  (senátní tisk č. 
171/0) má nabýt účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení (nyní je předložena 
k podpisu prezidentu republiky). V případě, že předmětný právní předpis nabyde účinnosti přede dnem 1. 
7. 2018, bude však příslušný správní poplatek ze zákona odstraněn zákonem č. 251/2017 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci. Tento zákon totiž stanoví 
s účinností od 1. 7. 2018 nové znění položky 22 sazebníku správních poplatků, přičemž nezahrnuje 
správní poplatek za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o zaměstnanosti. 
Vzhledem k výše uvedenému prosíme o nápravu situace. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akademie věd České republiky 

AVČR 

 

20 

1. K Hlava XIIIa Integrace cizinců, §155b na str. 148: 

Požadujeme do odst. (2) za  slova …“Ministerstvo zahraničních věcí“, doplnit slovní spojení „povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu“,  

 

Zdůvodnění  

Žádáme o vyjmutí výzkumných pracovníků přijíždějících do České republiky za účelem vědeckého 

výzkumu z povinnosti absolvovat adaptačně-integrační kurz, neboť se jedná o osoby s vysokoškolským 

vzděláním, které jsou současně absolventy či studenty doktorského studijního programu. V naprosté 

většině jsou to osoby, které již v minulosti cestovaly, dobře se orientují v zahraničí a hovoří jedním či více 

světovými jazyky. Výzkumní pracovníci jsou navíc při řešení výzkumných projektů během svého 

dlouhodobého pobytu v České republice pravidelně zapojováni i do doprovodných aktivit integračního 

charakteru, proto není absolvování adaptačně-integračního kurzu nezbytné.  

Vysvětleno. 

Jde o jednodenní kurz. Bude 

blíže rozvedeno v DZ. 

 

Kurzy by mohly probíhat po 

dohodě i na Akademii věd ČR. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

Ministerstvo financí 

MF 

 

21 

Obecně:  
Zákon č. 326/1999 Sb. se po více než pěti desítkách novelizaci stal systematicky neuspořádaný a 
pro uživatele nepřehledný. Pokládáme proto za potřebné přistoupit k rekodifikaci a vytvořit 
zákon nový.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  

Není reálné s ohledem na 

transpoziční lhůtu směrnice 

2016/801. Tvorba nového 

zákona potrvá několik let. 

 

MF mění připomínku na 

doporučující. 

MF 

 

22 

K čl. 1 bodu 50:  
Cizinec má podle návrhu tohoto ustanovení povinnost na požádání předložit „platební výměr 
daně z příjmu, jde-li o příjmy ze samostatné činnosti“, ale není zřejmé, ke kterému zdaňovacímu 
období by se předmětný platební výměr měl vztahovat (např. k poslednímu zdaňovacímu). 
V dané souvislosti je rovněž otázkou, zda je smyslem úpravy (blíže se k tomu nevyjadřuje ani 
důvodová zpráva) požadovat pouze platební výměr či i případný dodatečný platební výměr, tzn. 
souhrnně řečeno rozhodnutí o stanovení daně ve smyslu  § 147 daňového řádu. Druhá možnost 
se jeví jako logičtější a měla by tak být do návrhu doplněna. Z důvodové zprávy k předmětnému 
ustanovení též vyplývá, že na základě „nové daňové procesní úpravy“ je třeba provést tuto 
úpravu. Z hlediska úpravy této problematiky v daňovém řádu lze však konstatovat, že se úprava 
institutů daňového přiznání a platebního výměru za dobu účinnosti tohoto zákona, tj. od roku 
2011 nezměnila. Dále upozorňujeme, že v rámci aktuálních diskusí o možnosti zavedení tzv. 
samovyměření v rámci správy daní v České republice přichází do budoucna v úvahu opuštění 
vydávání platebního výměru v případě daní z příjmu (přičemž by byly vyměřovány ze zákona 
primárně na základě daňového přiznání, resp. tvrzení).   
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

 

Úprava § 71 odst. 1 

Doplnění důvodové zprávy. 

 

 

MF 

 

K čl. 1 bodu 62:  
Pokud jde o nový § 107a týkající se přesunu působnosti vymáhání nehrazených náhrad nákladů 

 

K § 107a odst. 1 
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23 řízení z odborů cizinecké policie krajských ředitelství Policie České republiky na celní orgány, 
konstatujeme, že záměr takovéto úpravy nebyl s Ministerstvem financí ani s Generálním 
ředitelstvím cel projednán, což považujeme za nekorektní. Navíc v důvodové zprávě i 
v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) k této problematice zcela absentuje 
jakákoliv kvantifikace případů, o které by se mělo jednat.  Požadujeme tuto úpravu ještě 
projednat za účasti zástupců Generálního ředitelství cel. Rovněž je nezbytné  doplnit důvodovou 
zprávu o relevantní  údaje o počtu případů, kterých by se změna působnosti týkala. 
Dále požadujeme vypustit z navrhovaného § 107a odstavec 2  (a zároveň zrušit označení 
odstavců). Vzhledem k velkému počtu  vymáhaných peněžitých plnění v rámci dělené správy 
není možné v tomto celkovém množství pro účely hlášení průběžně vyhledávat úhrady nákladů 
řízení podle zákona o pobytu cizinců. Tento požadavek by  pro celní úřady vyvolal náklady na 
úpravu softwarových aplikací a způsobil jejich nadbytečné zatížení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 

 

 

 

 

 

 

K § 107a odst. 2 

Akceptováno. 

MF 

 

24 

K čl. 1 bodu 96:  
Formulaci, že centra „provozuje ministerstvo prostřednictvím provozovatele“ nepovažujeme za 
zcela šťastnou, neboť z této dikce není zcela jaké, kdo vlastně centra provozuje (Ministerstvo 
vnitra nebo Správa uprchlických zařízení?). Jsme si  vědomi, že jde o obdobu stávajícího 
ustanovení § 130,  nicméně v zájmu jednoznačného vyjádření  doporučujeme upravit text 
stávajícího § 130 odst. 2 takto: „Zařízení provozuje organizační složka státu zřízená 
ministerstvem vnitra ( dále jen „provozovatel“ ).“ a v návaznosti na to v navrhovaném textu § 
155a slova „ministerstvo prostřednictvím provozovatele“ nahradit slovem „provozovatel“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

§ 130 odst. a § 155a byly 

upraveny ve smyslu požadavků 

MF. 

 

MF 

 

25 

K návrhu usnesení vlády: 
Žádáme z návrhu usnesení vlády vypustit bez náhrady body I/2, I/3 a II/2. Dále pak požadujeme 
ve všech částech materiálu s dopady na veřejné rozpočty uvést, že požadavky na navýšení 
rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstva vnitra a na navýšení počtu funkčních míst bude řešeno 
standardními procesy při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu, a to v závislosti na 
projednání 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, 
v Parlamentu ČR. Z materiálu vyplývá,  že se náklady na průběžné fungování center na podporu 

Akceptováno. 

 

Příslušné pasáže byly z návrhu 

usnesení vlády vypuštěny. 
 
MV uplatní tyto nároky v rámci 

přípravy státního rozpočtu na rok 

2020 a v příslušných dlouhodobých 

výhledech. 
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integrace cizinců, zajištění činnosti a poskytování služeb předpokládají ve výši 80 mil. Kč za rok. 
Současně  se při převedení center na stát požaduje trvale navýšit rozpočet výdajů kapitoly 
Ministerstva vnitra o 63,5 mil Kč, přitom ovšem 9 z 15 uvažovaných center je již nyní 
provozováno Správou uprchlických zařízení  MV ČR, takže náklady na jejich fungování jsou již 
nyní ze státního rozpočtu hrazeny. Není tedy jasné, jak se k výši požadované částky dospělo. 
Dále není zřejmé, proč nelze i nadále podporovat integraci cizinců ve Středočeském kraji 
prostřednictvím Integračního centra Praha. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Unie zaměstnavatelských svazů České republiky 

UZSČR 

 

26 

Obecné připomínky 
Chybí zjednodušení u krátkodobé výdělečné činnosti (zejména výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti 
na základě autorskoprávních vztahů)na území České republiky občanů třetích zemí. Jedná se o kategorii 
vysoce kvalifikovaných pracovníků a umělců. U umělců nelze hodnotit jejich vzdělání, ale jde o hledisko 
umělecké kvality a talentu. Aktuální právní úprava nepodporuje, dá se říci, že přímo omezuje mobilitu 
v kulturním sektoru. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

UZSČR 

 

27 

K novým ustanovením § 169h a § 181b 
Případné zavedení kvót pro ekonomickou migraci by si zasloužilo debatu se zástupci zaměstnavatelů a 
dalších aktérů. Zásadně nesouhlasíme se zavedením kvót pro oblast kultury. Například baletní a operní 
soubory a orchestry jsou již dnes velmi mezinárodní a zaměstnávání těchto cizinců podléhá pracovnímu 
povolení, omezení v této oblasti by vedlo ke snížení umělecké kvality a k ohrožení fungování těchto těles. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

 

UZSČR 

 

28 

Konkrétní připomínky 
K § 44 b)  
Upozorňujeme na rozpornou situaci, která by vznikla po schválení navrhované úpravy, která pro studenty 
či výzkumné pracovníky po dokončení studia/výzkumné činnosti zavádí možnost pobývat v ČR až 9 
měsíců na základě dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské 
činnosti (§ 42 odst. 3). Řada těchto osob však nebude následně moci změnit svůj účel pobytu na 
podnikání, jelikož tato změna je možná až po 5 letech pobytu na území. Navrhujeme zvážení možností 
pro podání žádosti o změnu účelu na podnikání pro tyto cizince i dříve, tak aby bylo možné realizovat 

Akceptováno.  

Ošetřeno explicitní výjimkou 

pro tyto skupiny, aby mohly 

změnit účel pobytu na podnikání 

dříve. 

Úprava § 45 odst. 1 věty čtvrté. 
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předpokládanou následnost pobytů. 
Tato připomínka je zásadní. 

UZSČR 

 

29 

K § 88 odst. 3 (novel. body 53., 54.): 
Nad rámec uvedených změn navrhujeme k zajištění úhrady zdravotních služeb upravit situaci dítěte, 
jehož rodič je cizinec s povoleným trvalým pobytem, dítě se narodilo na území ČR a zemřelo krátce po 
porodu, dříve než zákonný zástupce podal žádost o povolení jeho trvalého pobytu ve lhůtě stanovené v § 
88 odst. 1. Nebyla podána žádost a pobyt dítěte proto nelze považovat za pobyt trvalý podle poslední 
věty § 88 odst. 3.  
Odůvodnění: 
Bez navrhované změny jsou cizinci s trvalým pobytem nuceni v dané situaci nést náklady na zdravotní 
služby novorozence (např. pobyt v inkubátoru, apod.), čímž je narušen mj. princip rovného zacházení s 
danými osobami. Při formulaci úpravy se lze inspirovat textem návrhu, který byl v minulosti MV 
připravován (viz návrh § 48 odst. 2 písm. b)„…dítě, které se na území narodilo cizinci s povoleným trvalým 
pobytem, a to po dobu 60 dnů ode dne jeho narození a dále po dobu řízení o žádosti o povolení trvalého 
pobytu podané za toto dítě podle § 88.“).   
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

 

Na základě vypořádání 

připomínky č. 130 mezi MV a 

sekcí lidských práv Úřadu 

vlády nebude návrh novely 

zákona obsahovat žádné 

změny § 88 odst. 3 zákona o 

pobytu cizinců. 

 

MV osloví příslušné resorty 

a pokusí se iniciovat obnovení 

legislativních prací na právní 

úpravě zdravotního pojištění 

cizinců. 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MPSV 

 

30 

K bodu 61 (§ 107 odst. 16) 

Požadujeme tento bod vypustit, neboť by se povinnost předložit tento doklad měla vztahovat 

pouze na osoby, které tento doklad mít musí, nikoli na osoby, které jej z jakéhokoliv důvodu 

vlastní.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

 

Nebude zavedena tato povinnost. 

Policie ČR bude mít naopak 

oprávnění požadovat po 

zaměstnavateli nebo uživateli 

předložení těchto dokladů 

(oprávnění policie v § 167). 

MPSV 

 

V souvislosti s výše uvedenou připomínkou k bodu 61 požadujeme také vypuštění bodu 103, který 

obsahuje sankce za nesplnění výše navrhované povinnosti. 

Akceptováno. 
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31 Tato připomínka je zásadní.  

MPSV 

 

32 

K bodu 75 (§ 119 odst. 9) 

 V ustanovení § 119 odst. 9 se navrhuje za slova  „nezletilého cizince bez doprovodu 

(§ 180c)“ doplnit slova  „nebo o nezletilého cizince v obdobném postavení“.  Podle důvodové 

zprávy je nezletilým cizincem v obdobném postavení jako nezletilý cizinec bez doprovodu 

například takový nezletilý cizinec, jehož rodiče sice pobývají na území, ale odmítnou se dostavit za 

svým dítětem. Domníváme se, že tyto situace jsou dostatečně pokryty úpravou § 180c, kde se na 

konci věty za středníkem stanoví, že „nezletilým cizincem bez doprovodu se rozumí i cizinec 

mladší 18 let, který byl ponechán bez doprovodu poté, co přicestoval na území.“. Navrhujeme 

proto zvážit, zda je navrhované doplnění § 119 odst. 9 skutečně nezbytné. 

 V případě, že by předkladatel trval na navrženém doplnění § 119 odst. 9, požadujeme, aby 

slova „nebo nezletilého cizince v obdobném postavení“ byla obdobně doplněna rovněž do 

ustanovení § 124 odst. 5 a 7, ve kterých je upraveno jmenování a poučení opatrovníka nezletilého 

cizince bez doprovodu při rozhodování o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění. Úprava 

řízení o správním vyhoštění nezletilého cizince a rozhodování o zajištění nezletilého cizince za 

účelem správního vyhoštění by měla být stejná ve vymezení okruhu nezletilých cizinců, kterým je 

nezbytné ustanovit opatrovníka. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptován alternativní návrh 

MPSV v části doplnění do 

§124.  

 

Nelze využít plně definici 

nezletilého cizince bez 

doprovodu z § 180c, protože se 

nejedná o dítě ponechané na 

území rodiči, ale o situace, kdy 

rodiče nespolupracují.  

 

 

 

 

 

 

Doplnění do § 124.  

MPSV 

 

33 

K bodu 96 - Integrace cizinců  

1. Mezi službami poskytovanými Centry na podporu integrace cizinců není uvedeno právní 

poradenství. Dle dostupných informací (publikace o Centrech na podporu integrace cizinců a jejich 

webové stránky) Centra na podporu integrace cizinců v současné době právní poradenství poskytují, 

a to dokonce jako základní službu. Domníváme se, že právní poradenství by mělo být jednou ze 

Akceptováno. 

 

Právní poradenství bylo 

doplněno. 
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základních služeb, ve kterých by stát měl cizincům poskytovat asistenci (dle zjištění Výzkumného 

ústavu práce a sociálních věcí publikovaných ve studii „Kontinuální sledování bariér integrace 

cizinců z třetích zemí se zřetelem na činnost asistenčních služeb“ je právní poradenství skutečně 

jednou z hlavních asistenčních služeb, kterou cizinci vyhledávají), a proto  požadujeme doplnění 

právního poradenství mezi služby poskytované Centry na podporu integrace cizinců. 

Tato připomínka je zásadní. 

MPSV 

 

34 

2. Při požadavku absolvovat adaptačně-integrační kurz je třeba zohlednit časové a další možnosti 

cizinců a poskytovat tyto kurzy tak, aby byly dostupné pro všechny cizince, včetně zaměstnanců 

(zaměstnaných např. na směny), tj. v dobře dostupných místech a i ve večerních hodinách a o 

víkendech atd. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

Doplnění důvodové zprávy. 

 

MPSV 

 

35 

K bodu 113 a bodu 119  (§ 169h odst. 3 a § 181b) 

 Nepovažujeme za přípustné, aby důvodem omezování ekonomické migrace 

prostřednictvím stanovení kvót byla kapacitní nedostatečnost zastupitelských úřadů. K využívání 

opatření v podobě stanovování kvót by mělo dojít až na základě zhodnocení situace na trhu práce. 

 Obecná část Důvodové zprávy, která objasňuje důvody zavedení kvót pro ekonomickou 

migraci, se zabývá provozní stránkou ekonomické migrace (tj. administrace zvyšujícího se počtu 

žádostí o pobytová oprávnění za účelem zaměstnání a podnikání, zejména o zaměstnanecké 

karty). Primárním cílem ekonomické migrace by měl být dobře, flexibilně a transparentně fungující 

trh práce, a proto je při stanovování regulací zahraniční zaměstnanosti nutné zahrnout potřeby 

trhu práce. Zákonná úprava by tedy podle našeho názoru měla reflektovat potřeby trhu práce. 

Z předložené důvodové zprávy rovněž není zřejmý přesnější mechanismus stanovování 

a přehodnocování systému kvót.  

 

Vysvětleno. 

Doplnění důvodové zprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWEJKBP9)



19 
 

 Dále se domníváme, že navrhovaná úprava není zcela v souladu s evropským právem, a 

to 

- § 181b písm. a) a b), neboť Čl. 7 směrnice 2014/36/EU  umožňuje žádost posoudit jako 

nepřijatelnou nebo zamítnout, nehovoří však o znemožnění žádost vůbec podat,  

- § 181b písm. g), neboť Čl. 6 směrnice 2014/66/EU umožňuje žádost posoudit jako 

nepřijatelnou nebo zamítnout, nehovoří však o znemožnění žádost vůbec podat. 

 
 Z uvedených důvodů požadujeme body 113 a 119 vypustit, případně upravit (a to včetně 

odůvodnění) v souladu s připomínkou. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vypořádáno jinak. 

 

Pobytová oprávnění vyplývající 

z uvedených směrnic nebudou 

předmětem kvót.  

MPSV 

 

36 

K části druhé 

K bodu 1 (§ 46a odst. 7 a § 73 odst. 6) 

 Nesouhlasíme se zkrácením lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva o 

zajištění a o prodloužení doby trvání zajištění a proti rozhodnutí ministerstva o nepovolení vstupu 

na území a o prodloužení doby, po kterou nelze vstup na území žadateli o udělení mezinárodní 

ochrany povolit. Předkladatel navrhovanou změnu odůvodňuje tím, že „je žádoucí, aby se 

maximálně zamezilo střetu dvou žalob“, přičemž v této souvislosti se odvolává na reálné délky 

soudního přezkumu a uvádí, že „lze očekávat vydání dalšího rozhodnutí o prodloužení zajištění 

ještě před tím, než soud rozhodne o první žalobě“. Je však třeba uvést, že snížení míry naplnění 

práva žadatele o mezinárodní ochranu na přístup ke spravedlnosti, v podobě výrazného zkrácení 

lhůty, v níž se může obrátit na soud v otázce tak závažného rozhodnutí správního orgánu, jako je 

zásah do jeho osobní svobody, ať již v podobě zajištění nebo v podobě nepovolení vstupu na 

území, by mělo být doprovázeno daleko hmatatelnějšími a více rozvedenými důvody. Předkladatel 

předně nedokládá žádná data ani konkrétnější údaje o tom, že „střet dvou žalob“ představuje 

Akceptováno. 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
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v současnosti skutečně reálný problém, což je v případě, že zda takový problém existuje, třeba dát 

do souvislosti též s právní úpravou lhůty, v níž musí být soudu předložena žaloba a/nebo správní 

spis a v níž soud musí následně o žalobě rozhodnout, která ve svém souhrnu činí v souladu s § 

46a odst. 8 a § 73 odst. 7 zákona o azylu 12 dní. Ve spojení se lhůtou pro podání žaloby podle § 

46a odst. 7 a § 73 odst. 6 zákona o azylu v jeho stávajícím znění tak lze konstatovat, že i při 

maximálním využití lhůty pro podání správní žaloby, by podle zákonné právní úpravy mělo dojít 

k vydání soudního rozhodnutí o této žalobě do 42 dní ode dne doručení rozhodnutí.  

 Pro náležité odůvodnění nezbytnosti zkrátit lhůtu pro podání správní žaloby by tak bylo 

nezbytné dát předmětnou lhůtu do souvislosti s průměrnou dobou zajištění či nepovolení vstupu 

žadatele o mezinárodní ochranu na území České republiky, stanovenou v rozhodnutí ministerstva, 

jakož i se statistikou případů, v nichž skutečně k souběhu správních žalob došlo. Současně by 

měly být též důkladněji rozvedeny důvody odůvodňující, že „střet žalob“ představuje reálný 

problém, a to mj. i s ohledem na právní úpravu v zákoně č. 150/2002 Sb., soudního řádu 

správního, který v obecné úpravě řízení ve správním soudnictví (konkrétně v § 39 odst. 1) 

zakotvuje oprávnění předsedy senátu usnesením spojit samostatné žaloby, směřující proti témuž 

rozhodnutí anebo proti rozhodnutím, která spolu skutkově souvisejí, ke společnému projednání.  

 Při úvaze o zkrácení doby pro podání správní žaloby proti tak závažným rozhodnutím, jako 

je rozhodnutí o zajištění žadatele o mezinárodní ochranu či rozhodnutí o nepovolení vstupu 

žadateli o mezinárodní ochranu na území České republiky, by měla být zohledněna především ta 

skutečnost, že obě rozhodnutí jsou velmi závažným zásahem do osobní svobody žadatele, a 

žadateli tudíž musí svědčit v souladu s čl. 5 odst. 4 právo na přístup k soudu, které musí být 

účinné. V této souvislosti se tvrzení předkladatele o „pravidelné dostupnosti poradenství 

v zařízeních pro zajištění cizinců, případně v přijímacím středisku“, jeví jako zcela nedostatečné.  
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Požadujeme proto tento novelizační bod vypustit.  

Tato připomínka je zásadní. 

MPSV 

 

37 

K části čtvrté  

 Navrhované změny ne zcela reflektují čl. 3, odst. 10  směrnice (definice výzkumné 

organizace – jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace provádějící výzkum), neboť zmiňují 

pouze veřejné výzkumné instituce. Požadujeme návrh upravit tak, aby bylo zřejmé, že i soukromé 

výzkumné instituce mohou přijímat cizince z tzv. třetích zemí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo mění 

připomínku na doporučující. 

 

 

MPSV 

 

38 

K důvodové zprávě 
 
K obecné části, kapitola Povinné integrační prvky 

1. Formulace ve druhém odstavci, druhé větě, je zavádějící, neboť bez dalšího vysvětlení 

stanovuje, že u cizinců bude vyžadována alespoň minimální znalost českého jazyka. Domníváme 

se, že tato formulace může implikovat požadavky jdoucí nad záměr uvedený v Důvodové zprávě 

(podle kterého by měla být navýšena úroveň zkoušky z úrovně A1 na A2 z českého jazyka pro 

udělení trvalého pobytu) a v souvislosti s dalším textem Důvodové zprávy (např. 

„zakomponováním integračních prvků již do předodjezdové fáze“) může předjímat nutnost znalosti 

českého jazyka již před vstupem na území ČR. Žádáme o úpravu formulace o požadavku 

minimální znalosti českého jazyka. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

Doplnění důvodové zprávy. 

 

MPSV 

 

39 

Ke zvláštní části 

 V odůvodnění k bodům 8 až 10 a k bodu 50 (str. 15 a 18) se uvádí: „V případě jednotlivce 

by minimální měsíční úhrnný příjem činil 8 525 Kč, u dvou společně posuzovaných osob 15 600 

Kč.“  

 Tento výpočet vychází ze zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve 

Akceptováno jinak. 

Novelizační body ohledně 

úhrnného měsíčního příjmu 

budou staženy, bude zachován 

současný stav. 
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znění pozdějších předpisů (částky životního a existenčního minima, které byly stanoveny 

s účinností od 1. ledna 2007, byly naposledy upraveny od 1. ledna 2012 nařízením vlády 

č. 409/2011 Sb.). Podle  § 3 odst. 1 cit. zákona jsou částky životního minima odstupňovány podle 

pořadí osob, pokud je osoba pro účely tohoto zákona posuzována společně s jinými osobami. 

 Proto, pokud měl autor na mysli dvě dospělé společně posuzované osoby, požadujeme 

opravit částku 15 600 Kč na 14 925 Kč. 

Pro první osobu v domácnosti je správně částka 3 140 Kč a pro druhou dospělou osobu 2 830 Kč.  

(3 140 Kč + 2 830 Kč) x 2,5  = 14 925 Kč).  

Tato připomínka je zásadní. 

MPSV 

 

40 

Nad rámec návrhu 
 
 Předložený návrh zákona požadujeme doplnit o další část – novelu zákona 

o zaměstnanosti. K tomu uvádíme: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo požádáno Ministerstvem vnitra (Odbor azylové 

a migrační politiky) v souvislosti s novelizací zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících 

zákonů (transpozice směrnice 2016/801/EU) o zajištění transpozice uvedené směrnice do 

přepisů v gesci MPSV, zejména tedy do zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí tak učinilo a dne 3. dubna 2017 zaslalo Ministerstvu 

vnitra kompletní poklad k zajištění transpozice prostřednictvím úpravy § 98 zákona o 

zaměstnanosti (tj. včetně doplnění důvodové zprávy, RIA a srovnávací tabulky. Uvedenou 

úpravu zákona o zaměstnanosti předložená novela zákona o pobytu cizinců a dalších 

souvisejících zákonů vůbec neobsahuje. Proto požadujeme její doplnění tak, jak bylo dohodnuto 

v e-mailové komunikaci s Ministerstvem vnitra.  Novou část požadujeme vložit v tomto znění: 

Akceptováno. 
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„ČÁST XY 

Změna zákona o zaměstnanosti 
 

Čl. XY 
 

1. V § 98 písm. l) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 428/2005 Sb., 

zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se slova „a) nebo c) nebo“ nahrazují slovy 

„a), c) nebo n) anebo“. 

CELEX 32016L0801“. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Ministerstvo kultury 

MK 

 

41 

K čl. I bodům 56 a 97 
Navrhovaný § 103 písm. v) ukládá cizinci povinnost prokázat policii v podstatě kdykoli v místě 

výkonu práce, že disponuje příslušným oprávněním pro výkon pracovní činnosti, tedy vlastně povinnost 
mít toto oprávnění či jeho kopii neustále při výkonu práce při sobě. Pokud tak neučiní, dopouští se 
přestupku podle § 156 odst. 1 písm. f) návrhu. 

Tato povinnost se jeví jako absurdní. Je vskutku nepraktické, aby například dirigent mající 
německé státní občanství nebo houslista mající francouzské státní občanství působící v českém 
symfonickém orchestru (tedy u českého zaměstnavatele) anebo archeolog mající polské státní občanství 
působící třeba v Národním památkovém ústavu měli mít při sobě pro účely kontroly v místě výkonu práce 
příslušný dokument či jeho kopii – již proto, že zejména u archeologa pracujícího v terénu by se 
dokument záhy opotřeboval. 

Je ostatně otázka, jak v daném případě řešit problém vztahu zákona č. 326/1999 Sb. a  zákoníku 
práce, konkrétně jeho § 34a. 

Navrhované ustanovení se tedy jeví jako značně nepraktické. Nelze sice asi předpokládat, že by 
policie požadovala od dirigenta-cizince či houslisty-cizince příslušný doklad přímo na zkoušce orchestru, 
avšak u archeologa či u jiných pracovníků činných v terénu by se tak dít mohlo. Tu se otevírá v konečném 

Vysvětleno.  

Policie umožní, aby neprodleně 

předložil požadovaný doklad, 

a poskytne mu k tomu 

součinnost.  
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důsledku prostor až pro šikanózní jednání ze strany policie.   
Žádáme proto body 56 a 97 vypustit.  
Tato připomínka je zásadní. 

 

Bezpečnostní informační služba 

BIS 

 

42 

K bodu č. 1 (§ 18 odst. písm. g))  

Požadujeme zavedení oznamovací povinnost u osob, které pobývají na území Schengenského prostor za 

účelem studia. 

Odůvodnění 

   Rozšíření skupiny osob, které mohou na území ČR pobývat přechodně bez víza o držitele povolení k pobytu 

vydaného jiným členským státem EU za účelem vědeckého výzkumu (písm. f), nebo studia (písm. g), rozšiřuje skupinu 

osob, u kterých bude pro Bezpečnostní informační službu (i ostatní orgány) problematické ověřit, zda osoba má 

takový pobyt jiným členským státem povolený, neboť v EU zatím neexistuje společná databáze udělených 

dlouhodobých pobytů v ostatních zemích Schengenu.  

     Možnost pobytu na našem území bez víza má podle současného zákona osoba, mající povolený pobyt v jiném 

členském státě (nebo jeho rodinný příslušník) podle § 18 odst. písm. d) bodů 5 a 7 zákona č. 326/1999 Sb., zde je ale 

doba pobytu na území ČR bez víza povolena na maximálně 3 měsíce. Nová úprava stanovuje dobu až jeden rok. 

    Souhlasíme se Závěrečnou zprávou z hodnocení dopadů regulace (RIA) v tom, že u osob, které pobývají na území 

Schengenu za účelem vědeckého výzkumu, není problém se zneužíváním tohoto typu pobytu. Jiná situace je ale u 

cizinců pobývajících na území Schengenu za účelem studia, kteří jsou zařazeni do programu zahrnujícího opatření v 

oblasti mobility. U této skupiny osob se již zneužívání zákona a z toho vyplývající bezpečnostní riziko předpokládat 

dá.  

    Na základě výše uvedeného se z pohledu bezpečnosti u těchto cizinců (viz RIA 1.6., bod 2, 2.1 a) iii., mobilita 

výzkumných pracovníků, str. 8) jeví vhodnější varianta 1, u které je zavedena oznamovací povinnost. Klade sice vyšší 

Vysvětleno. 
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nároky na administrativu, ale dává České republice možnost lepšího přehledu o osobách, pobývajících dlouhodobě 

na jejím území. S ohledem na národní bezpečnost není vhodné se plně spoléhat na bezpečnostní prověřování jiných 

členských států bez možnosti získání informací o vstupu osob bez víza, a to v délce až dobu jednoho roku, do čehož 

současně vstupuje dodržování mezinárodních sankcí ze strany České republiky, které tak nebude možné v případě 

zejména výzkumných pracovníků ověřit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

MZD 

 

43 

1. K § 44 odst. 6 – požadujeme za slova „pracovní činnosti“ vložit slova ,,,nebo na dobu stanovenou 

v  rozhodnutí uznávacího orgánu o povolení k výkonu povolání nebo k výkonu odborné praxe x)“. 

 

Poznámka pod čarou č. x) zní: 
x)§ 34 a § 36 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 § 89 odst. 2 a 4 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a 

o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odůvodnění: 

a) Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a  specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a  farmaceuta, 

může Ministerstvo zdravotnictví jakožto uznávací orgán bez uznání způsobilosti podle § 34 téhož zákona 

na základě žádosti a po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení k 

výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území České republiky pod 

přímým odborným vedením lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo 

zubního lékaře pro činnosti, které je možné vykonávat bez specializované způsobilosti, a to na dobu 

určitou na základě pozvání zákonem specifikovaných subjektů za účelem nabývání odborných nebo 

praktických zkušeností nebo za účelem absolvování praktické části aprobační zkoušky.  

 

Tato rozhodnutí jsou vydávána na dobu určitou, která je však vždy kratší dva roky – rozhodnutí o povolení 

výkonu příslušného zdravotnického povolání za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností 

Akceptováno. 

K poznámce pod čarou  

– bude využita stávající 

poznámka č. 35. 
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se vydává v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. na dobu 3 měsíců až 1 roku. 

Rozhodnutí o povolení výkonu příslušného zdravotnického povolání za účelem absolvování praktické 

části aprobační zkoušky se vydává na dobu trvání praktické části aprobační zkoušky, která podle stávající 

úpravy trvá 5 měsíců (podle návrhu nového prováděcího právního vydávaného na základě zákona č. 

67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., by mělo nově dojít k prodloužení o jeden měsíc).  

 

b) Podle § 89 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k  výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s  poskytováním zdravotní péče a 

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o  nelékařských zdravotnických povoláních), může 

Ministerstvo zdravotnictví jakožto uznávací orgán bez uznání způsobilosti podle § 85b vydat 

 - po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe 

na území České republiky na dobu určitou za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností 

podle odstavce 2, nebo  

  - po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti a po složení    písemné části aprobační zkoušky 

rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky na dobu určitou za 

účelem absolvování praktické části aprobační zkoušky podle odstavce 4.  

Tato rozhodnutí jsou vydávána na dobu určitou, která je však vždy kratší dva roky – rozhodnutí o povolení 

k výkonu odborné praxe za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností se vydává v souladu 

s ustanovením § 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. na dobu 3 měsíců až 1 roku. Rozhodnutí o povolení 

výkonu příslušného zdravotnického povolání za účelem absolvování praktické části aprobační zkoušky se 

vydává na dobu trvání praktické části aprobační zkoušky, která podle stávající úpravy trvá od 14 do 60 

dnů.  

 

Závěr: 

V praxi tak může nastat situace, kdy je zaměstnanecká karta vydána na dobu delší, než je doba, po kterou 

příslušný uznávací orgán povolí výkon daného povolání. Z  tohoto důvodu požadujeme ustanovení § 44 

odst. 6 doplnit o navrhované znění, kdy bude nejzazší doba, na kterou je vydávána zaměstnanecká karta, 

navázána na rozhodnutí uznávacího orgánu a nebude jej moci přesáhnout.  

 V souvislosti s navrženým doplněním bude zřejmě nutné rozšířit výčet náležitostí žádostí v § 42g odst. 9 

o uvedené povolení. 

Tato připomínka je zásadní. 

MZD 

 

44 

2. K bodu 54 k § 88 odst. 3 – za navrhovanou větu druhou požadujeme vložit větu třetí, která 

zní: „Pobývá-li zákonný zástupce narozeného cizince na území na základě povolení k trvalému 

pobytu, považuje se pobyt narozeného cizince na území po dobu 60 dnů od okamžiku narození za 

trvalý.“.  

Neakceptováno.  

 

Připomínkové místo souhlasí 

s tím, že návrh zákona nebude 
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Odůvodnění: 

Oproti znění, které předložilo Ministerstvo vnitra, by navrhovaným doplněním byla zavedena 

fikce trvalého pobytu u cizince narozeného na území ČR zákonným zástupcům s trvalým 

pobytem a to po dobu 60 dnů od okamžiku narození, bez ohledu na to, zda bude v této lhůtě za 

narozeného cizince podána žádost o povolení k trvalému pobytu či nikoliv. Obdobným způsobem 

je upravena fikce trvalého pobytu i v zákoně č. 325/1999 Sb., o azylu. Jedná se o  řešení 

specifických situací, kdy dítě cizince s trvalým pobytem krátce po narození zemře ještě předtím, 

než za něj byla podána žádost o povolení k trvalému pobytu, která by mu mj. zajistila i účast ve 

veřejném zdravotním pojištění. Tyto situace byly Ministerstvem zdravotnictví v praxi opakovaně 

řešeny společně s Ministerstvem vnitra a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Z těchto  jednání 

se zmíněnými institucemi vyplynul závěr, že pokud za zemřelé dítě nebyla podána žádost o 

povolení k trvalému pobytu ještě před jeho úmrtím, nelze tak již učinit ani dodatečně, byť ještě 

neuplynula lhůta 60 dnů od okamžiku narození, během níž jinak tuto žádost podat lze. Trvalý 

pobyt, a tedy ani účast ve veřejném zdravotním pojištění, tak nevznikne, i když by na něj dítě 

jinak mělo nárok od okamžiku narození, pokud by byla splněna podmínka podání žádosti do 60 

dnů od okamžiku narození. Za těchto okolností jsou pak zákonní zástupci dítěte, které zemřelo ve 

velmi raném věku, nuceni nést náklady na zdravotní péči o dítě, ačkoliv by dítě jinak mohlo být 

pojištěncem veřejného zdravotního pojištění. 

Tato připomínka je zásadní. 

obsahovat žádné změny § 88 

odst. 3. 

 

 

MV osloví příslušné resorty 

a pokusí se iniciovat obnovení 

legislativních prací na právní 

úpravě zdravotního pojištění 

cizinců. 

 

 

MZD 

 

45 

3. Části třetí - v souvislosti s navrženou novelizací zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 

kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a  některých 

příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve 

znění pozdějších předpisů požadujeme k zajištění jednotné dikce právních předpisů, rozšířit 

předkládaný návrh zákona o 2 další části, a to za část III vložit nové části IV a V, které znějí: 

 

„ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a  specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta  

 

Čl. V 

 

Akceptováno. 

 

Změny těchto zákonů byly 

zapracovány do návrhu. 
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        Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a  specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

a  farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.  126/2016 

Sb., zákona č. se mění takto: 

 

1. V § 24 odst. 2 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 28 zní: 
„e) státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo jiného 

členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem výzkumu15), studia, stáže nebo dobrovolnické 

služby v Evropské dobrovolné službě28), 

---------------- 

 
28) Čl. 22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách 

vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické 

služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a  činnosti au-pair.“. 

   2. V § 24 odst. 2 se písmeno h) zrušuje. 

       Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena h) a i).  

ČÁST PÁTÁ 

Čl. VI 

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 

      Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., zákona č. 

124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č.  227/2009 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 

346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 

201/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 73 odst. 2 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 33 zní: 
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„e) státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo jiného 

členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem výzkumu17), studia, stáže nebo dobrovolnické 

služby v Evropské dobrovolné službě33), 

___________ 
33) Čl. 22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách 

vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické 

služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a  činnosti au-pair.“. 

2.V § 73 odst. 2 se písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 2e zrušuje. 

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena h) a i).“. 

     Dosavadní část čtvrtá až šestá se označuje jako část šestá až osmá. 

Odůvodnění: 

Důvodem pro rozšíření posuzovaného návrhu o novelizaci zákona č. 95/2004 Sb., o  podmínkách 

získávání a uznávání odborné způsobilosti a  specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že oba výše 

uvedené právní předpisy obsahují totožná znění, jako obsahoval před navrženou novelizací i 

zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků 

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

ve znění pozdějších předpisů. V případě, že by nedošlo i  ke změně příslušných ustanovení výše 

uvedených zákonů, mohlo by docházet k nejednotnému postupu při realizaci dotčených 

ustanovení.    

Tato připomínka je zásadní. 

 

Ministerstvo zahraničních věcí 

MZV 

 

1) K bodu 64 (doplnění ust. § 117 odst. 7): 
 

Akceptováno. 

Novelizační bod vypuštěn. 
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46 MZV navrhuje vypustit doplňovanou druhou větu, která zní: 
„Obdobně předá policie Ministerstvu zahraničních věcí cestovní doklad nalezený na území podle 
§ 107 odst. 1.“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
MZV požaduje zachování stávající úpravy, a tudíž i praxe, kdy nalezené cestovní doklady předává 
zastupitelským úřadům třetích zemí Policie ČR. Není totiž, vzhledem k velkému množství 
nalezených cestovních dokladů, v kapacitních možnostech MZV zajistit jejich předání příslušným 
zastupitelským úřadům třetích zemí na území ČR. Případná změna ve výkonu této agendy, pro 
níž však MZV nevidí v současnosti důvod,  by si vyžádala podstatné navýšení systemizace MZV, 
jakož i s tím souvisejících finančních prostředků, což by předpokládalo souhlas Ministerstva 
vnitra a Ministerstva financí.  

MZV 

 

47 

2) K bodu 119 (k ust. § 181b): 
 
a) MZV navrhuje formulovat text uvozující věty ustanovení § 181b takto: 
„Vláda nařízením stanoví maximální počet žádostí podaných v rámci určitého časového období 
na jednotlivých zastupitelských úřadech, jde-li o žádosti o […].“. 
 
b) MZV navrhuje dosavadní text ustanovení § 181b označit jako odstavec 1 a za něj doplnit nový 
odstavec 2, který zní:  
„Do doby stanovení maximálního počtu žádostí podle odstavce 1 činí počet žádostí pro 
kalendářní rok na jednotlivých zastupitelských úřadech 100 žádostí pro každé pobytové 
oprávnění podle odstavce 1 písm. a) až g).“. 
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
Navrhovaná úprava má umožnit státu účinně regulovat migrační toky tak, jak je to v zájmu České 
republiky, a to zejména ze třetích zemí, kde je dlouhodobě velký převis poptávky po pobytových 
oprávněních, které zastupitelské úřady nejsou kapacitně schopny zvládnout. Současně 
navrhovaná právní úprava naplní požadavky kladené na výkon této agendy ze strany Nejvyššího 
správního soudu ČR (dále jen „NSS“), z jehož recentního usnesení rozšířeného senátu č. j. 10 AZs 

Viz upravená připomínka MZV 

níže. 
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153/2016-52 vyplývá povinnost zastupitelských úřadů umožnit žadatelům podat žádost o 
pobytové oprávnění v přiměřeném časovém horizontu a lidsky důstojným způsobem. NSS dále 
konstatuje, že veřejná správa má povinnost na zastupitelských úřadech umožnit podávat žádosti 
o pobytová oprávnění tak, aby všichni, kdo o to mají zájem, mohli tento úkon přiměřeně 
komfortním způsobem a v reálném čase učinit. Neumožnění osobního podání všem, kdo o to 
mají zájem, je nezákonným zásahem. S ohledem na soustavnost tohoto stavu NSS vyslovil 
závazné stanovisko, dle kterého je i žádost, podaná v rozporu s ust. § 169 odst. 16 zákona č. 
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen 
„ZPC“), tj. žádost podaná jinak než osobně (poštou, datovou schránkou, hozením přes plot ZÚ), 
je žádost řádně a účinně podaná, tj. způsobilá zahájit správní řízení. Sám soud konstatuje, že se 
jedná ze systémového pohledu ZPC o „náhražkovou“ a „absurdní metodu“ „nouzového“ podání 
žádosti. Navrhovaná úprava má zajistit naplnění povinností veřejné správy plynoucích 
z citovaného rozsudku tím, že bude věcí vlády, aby nařízením stanovila počet žádostí o pobytová 
oprávnění ve stanovených třetích zemích a ve stanoveném období. Do doby přijetí příslušného 
nařízení vlády bude platit zákonem stanovený limit 100 žádostí ročně pro každé pobytové 
oprávnění na jednotlivých zastupitelských úřadech. 
 
Připomínka upravena na: 
K bodu 119 (k ust. § 181b): 
 
a) MZV navrhuje formulovat text uvozující věty ustanovení § 181b takto: 
„Vláda nařízením stanoví maximální počet žádostí podaných v rámci určitého časového období v 
územním obvodu příslušného zastupitelského úřadu, jde-li o žádosti o […].“. 
 
b) MZV dále navrhuje vypustit z ustanovení § 181b písm. a), b), f) a g). Dosavadní písmena c) až 
e) se označují jako a) až c). 
 
 
 
c) MZV navrhuje dosavadní text ustanovení § 181b označit jako odstavec 1 a za něj doplnit nový 
odstavec 2, který zní:  
„Do doby stanovení maximálního počtu žádostí podle odstavce 1 nelze na zastupitelských úřadech 
podávat žádosti o pobytová oprávnění podle odstavce 1.“ 
 
d) MZV navrhuje za odstavec 2 doplnit nový odstavec 3, který zní:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Částečně akceptováno. 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Do návrhu byla zapracována 

přechodná ustanovení. 

 

 

Akceptováno. 
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„Příslušný zastupitelský úřad zveřejňuje pro svůj územní obvod na svých internetových 
stránkách informaci o:  

1. maximálním počtu žádostí, které lze podat podle odstavce 1; 
2. počtu žádostí, které lze podat do vyčerpání maximálního počtu žádostí podle odstavce 1; 
3. rozvržení přijímání žádostí, v průběhu časového období stanoveného v nařízení vlády 

podle odstavce 1.   
 
Tyto připomínky jsou zásadní.  
 
Odůvodnění: 
 
Cílem navrhované právní úpravy je zajistit účinné řízení ekonomických migračních toků v 
případech, kdy je to nezbytné k ochraně zájmů České republiky. Předkládané opatření umožní 
vládě regulovat zahraniční poptávku po pobytových titulech s ohledem na aktuální potřeby 
českého trhu práce a personální kapacity státních orgánů, které zpracovávají žádosti o pobytová 
oprávnění. To je nezbytné zejména ve třetích zemích, kde je dlouhodobě velký převis poptávky po 
pobytových titulech, které zastupitelské úřady nejsou schopny zvládat v zákonem stanovených 
lhůtách. Uvedené opatření rovněž umožní zacílit ekonomickou migraci na konkrétní profese, 
které jsou „nedostatkové“ na českém trhu práce, a zamezit tak přílivu ekonomických migrantů do 
České republiky v okamžiku, kdy není po zahraniční pracovní síle dostatečná poptávka ze strany 
českých zaměstnavatelů.  
 
Současně navrhovaná právní úprava naplní požadavky kladené na výkon této agendy ze strany 
Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen „NSS“), z jehož recentního usnesení rozšířeného senátu 
č. j. 10 AZs 153/2016-52 vyplývá povinnost zastupitelských úřadů umožnit žadatelům podat 
žádost o pobytové oprávnění v přiměřeném časovém horizontu a lidsky důstojným způsobem. 
NSS dále konstatuje, že veřejná správa má povinnost na zastupitelských úřadech umožnit 
podávat žádosti o pobytová oprávnění tak, aby všichni, kdo o to mají zájem, mohli tento úkon 
přiměřeně komfortním způsobem a v reálném čase učinit. Neumožnění osobního podání všem, 
kdo o to mají zájem, je nezákonným zásahem. S ohledem na soustavnost tohoto stavu NSS 
vyslovil závazné stanovisko, dle kterého je i žádost, podaná v rozporu s ust. § 169 odst. 16 zákona 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále 
jen „ZPC“), tj. žádost podaná jinak než osobně (poštou, datovou schránkou, hozením přes plot 
ZÚ), je žádost řádně a účinně podaná, tj. způsobilá zahájit správní řízení. Sám soud konstatuje, 
že se jedná ze systémového pohledu ZPC o „náhražkovou“ a „absurdní metodu“ „nouzového“ 
podání žádosti. Navrhovaná úprava má zajistit naplnění povinností veřejné správy plynoucích 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWEJKBP9)



33 
 

z citovaného rozsudku tím, že bude věcí vlády, aby nařízením stanovila počet žádostí o pobytová 
oprávnění ve stanovených třetích zemích a ve stanoveném období. Do doby přijetí příslušného 
nařízení vlády nebude možné podávat žádosti o příslušná pobytová oprávnění na jednotlivých 
zastupitelských úřadech. 
 
V případě žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, o modrou kartu a 
o kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance by zavedení maximální počtu žádostí, které 
by bylo možné podat v daném časovém období, odporovalo právní úpravě Evropské unie, 
konkrétně čl. 6, čl. 8 odst. 3 a čl. 11 odst. 3 směrnice Rady 2009/50/ES, ze dne 25. května 2009 
o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání 
vyžadujícího vysokou kvalifikaci, čl. 7 a čl. 18 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/36/EU, ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích 
zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci, a čl. 6 a čl. 15 odst. 4 směrnice 2014/66/EU, 
ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na 
základě převedení v rámci společnosti. Z uvedeného důvodu se navrhuje vypustit z ustanovení § 
181b písm. b), f) a g).  
 
Zveřejňování údajů na internetových stránkách jednotlivých zastupitelských úřadů o jejich 
kapacitách přijímat žádosti o pobytové tituly výrazně přispěje ke zvýšení transparentnosti 
výkonu vízové a pobytové agendy v zahraničí a zajistí informovanost žadatelů.   
 
 

MZV 3) K bodu 120 (k ust. § 182 odst. 1 písm. h): 
 
MZV doporučuje tento novelizační bod formulovat takto:  
„V § 182a se vkládá nový odstavec 2 který zní:  
„Vláda stanoví nařízením obsahovou náplň adaptačně-integračního kurzu, jeho organizační 
zajištění a časový rozsah.“. 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.“. 
 
Odůvodnění:  
 
MZV doporučuje změnit obsah tohoto novelizačního bodu, jelikož je názoru, že o náplni 
adaptačně-integračního kurzu, jeho organizačním zajištění a časovém rozsahu, nemá rozhodovat 
toliko Ministerstvo vnitra, jak se v předloženém legislativním materiálu navrhuje (ust. § 182 je 
zmocňovacím ustanovením pro MV). MZV se domnívá, že o takto politicky závažné záležitosti má 

Vysvětleno. 
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rozhodovat celá vláda, a to formou nařízení vlády. Proto se doporučuje přiřadit, v samostatném 
odstavci, rozhodování o obsahové náplni adaptačně-integračního kurzu a souvisejících náležitostí 
k ust. § 182a, jež mj. zmocňuje vládu, aby svým nařízením určila náležitosti týkající se zkoušky 
z českého jazyka.  

MZV 

 

48 

4) Nad rámec návrhu – k ust. k § 55 odst. 1: 
 
MZV navrhuje na konci tohoto ustanovení (za větu druhou) doplnit třetí větu, která zní: 
„V části řízení vedené před zastupitelským úřadem se v originále předkládají i náležitosti 
k žádostem o pobytová oprávnění podle § 31 odst. 1 písm. e) a f).“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
V části řízení o žádosti o udělení dlouhodobého víza vedené před zastupitelským úřadem jsou 
výrazně častěji než v jiných řízeních předkládány náležitosti žádostí zahraničního původu. 
Padělky takových náležitostí jsou přirozeně hůře odhalitelné než padělky náležitostí 
pocházejících z České republiky, čehož někteří žadatelé zneužívají. Padělek takových náležitostí je 
pak takřka nerozpoznatelný v případě, že není předkládán v originále, nýbrž toliko v jeho ověřené 
kopii. Aby se předcházelo předkládání padělaných náležitostí, resp. aby bylo možno padělané 
náležitosti snadněji odhalit, je nutno stanovit, že náležitosti, které jsou klíčové pro posouzení 
žádosti o příslušné pobytové oprávnění, vedle cestovního dokladu, matričních dokladů a dokladů 
prokazujících účel pobytu, musí být předkládány v originále tj. i doklad o zajištění ubytování po 
dobu pobytu na území a 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 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. 

Akceptováno. 

 

MZV upřesnilo, že má jít pouze 

o náležitost uvedenou v § 31 

odst. 1 písm. e). 

 

MZV 
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5) Nad rámec návrhu - k ust. § 168: 
 

MZV navrhuje dosavadní text tohoto ustanovení označit jako odstavec 1 a za něj doplnit nový 
odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. x zní: 
„V řízení podle tohoto zákona v části vedené před zastupitelským úřadem je možno podání učinit 
pouze písemně. Ustanovení zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentůx a ustanovení § 37 odst. 4 až 8 správního řádu se na řízení v části vedené před 
zastupitelským úřadem nevztahují. 

Akceptováno. 
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__________ 
xZákon č. 330/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů. “. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
S ohledem na potíže se zajištěním funkčního připojení k internetu v třetích zemích je obtížné 
v části řízení vedené před zastupitelským úřadem postupovat při podání dle ustanovení 
správního řádu, která připouští podání v elektronické podobě se zaručeným elektronickým 
podpisem či datovou schránkou. Nadto, zastupitelské úřady, které jsou dle ust. § 4 zákona 
č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), 
organizačními útvary ministerstva zřízenými za účelem plnění úkolů v zahraničí, nedisponují 
datovými schránkami. Jakékoliv podání pro zastupitelské úřady prostřednictvím datové 
schránky musí směřovat na ústředí MZV, odkud je dále přeposíláno na příslušný zastupitelský 
úřad, což s ohledem na výše uvedené technické obtíže nebývá prosto problémů a následných 
časových prodlev. Za situace, kdy žádosti o pobytová oprávnění jsou žadatelé povinni osobně 
podávat u příslušného zastupitelského úřadu a náležitosti k těmto žádostem dokládat v originále, 
jsou ostatně podání v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem či datovou 
schránkou zcela nepřípadná. 
 
Navrhuje se proto, aby podání v části řízení vedené před zastupitelským úřadem bylo možno 
učinit pouze písemně. Tento způsob podání koresponduje s povinností osobního podání žádosti, 
při kterém se žadatel osobně dostaví na zastupitelský úřad a osobě přímo se podílející na výkonu 
pravomoci správního orgánu určené k přijetí žádosti podá žádost v době určené pro jednotlivé 
druhy a účely pobytových oprávnění, jakož i s povinností doložit náležitosti žádosti v originále 
(viz připomínka č. 4 k ust. § 55 odst. 1). Současně je tento způsob podání v souladu i se zásadou 
ekonomiky řízení, neboť nedochází ke zbytečným průtahům, které nutně vznikají při předávání si 
podání mezi ústředím MZV a zastupitelskými úřady, což přispívá i k dřívějšímu vyřízení žádostí 
žadatelů o jednotlivá pobytová oprávnění. 

MZV 
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6) Nad rámec návrhu - k ust. § 169e odst. 1: 
 
a) MZV navrhuje v tomto ustanovení zrušit na konci písmene d) slovo „nebo“.  

 
b) MZV navrhuje na konci písmene e) tečku nahradit čárkou, vložit text „nebo ,“ a doplnit nové 

Akceptováno. 
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písmeno f), které zní:  
„f) shromažďováním objednávek pro sjednání termínu osobního podání žádosti o udělení 
dlouhodobého víza nebo žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému 
pobytu podle § 169f.“. 
 
Tyto připomínky jsou zásadní.  
 
Odůvodnění: 
 
V návaznosti na povinnost žadatele předem si sjednat termín osobního podání žádosti o udělení 
dlouhodobého víza nebo žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému 
pobytu způsobem, který zastupitelský úřad zveřejní na své úřední desce (podle ust. § 169f), se 
navrhuje výslovně zakotvit alternativu spočívající v možnosti svěřit shromažďování objednávek 
pro sjednání termínu osobního podání těchto žádostí externímu poskytovateli služeb v územním 
obvodu určitého zastupitelského úřadu, a to na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi 
MZV a externím poskytovatelem těchto služeb. Navrhovaná úprava přispěje k plynulému 
vyřizování žádostí příslušnými zastupitelskými úřady, a tím i ke snížení jejich administrativní 
zátěže.   

MZV 
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7) Nad rámec návrhu – k ust. § 169f: 
 
MZV navrhuje nahradit text ustanovení § 169f tímto textem: 
 
„Pokud to zastupitelský úřad stanoví, žadatel je povinen si předem sjednat termín osobního 
podání žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo žádosti o vydání povolení k dlouhodobému 
pobytu nebo trvalému pobytu, a to ve vztahu k žádosti, kterou skutečně zamýšlí podat, 
způsobem, který zastupitelský úřad zveřejní na své úřední desce.“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
Účelem navrhované úpravy je jednak umožnit zastupitelskému úřadu, aby při zohlednění situace 
v třetí zemi stanovil žadatelům povinnost předem si sjednat termín osobního podání žádosti o 
příslušné pobytové oprávnění. Dále je účelem navrhované úpravy vyloučení interpretačních 
pochybností ohledně povinnosti žadatele předem si sjednat termín osobního podání žádosti o 
příslušné pobytové oprávnění. Navrhovaná úprava by měla zamezit nežádoucí praxi obcházení 
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této zákonné povinnosti tím, že žadatel si sice předem sjedná termín osobního podání žádosti 
způsobem, který zastupitelský úřad zveřejnil na své úřední desce, nikoliv však ve vztahu 
k žádosti, kterou skutečně zamýšlí podat, nýbrž ve vztahu k  jinému pobytovému oprávnění, které 
umožňuje časově výhodnější termín podání žádosti. Současně navrhovaná úprava reaguje na 
aktuální judikaturu, konkrétně rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8A 10/2017 – 31- 35 ze 
dne 7. září 2017, v jehož odůvodnění se uvádí, že: „Městský soud v Praze musel přisvědčit 
žalobkyni, že v době podání její žádosti ustanovení § 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců 
nestanovilo, že by byl žalovaný oprávněn vyžadovat registraci pro podání žádosti pro 
konkrétní účel pobytu. Takovýto požadavek nepřinesla ani novela provedená zákonem č. 
222/2017 Sb., kterým se mění zákon č.  26/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony“. 
 
MZV svou připomínku upravilo na: 
 
MZV navrhuje nahradit text ustanovení § 169f tímto textem: 
 
„(1) Zastupitelský úřad může stanovit, že žadatel je povinen si předem sjednat termín osobního 
podání žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo žádosti o vydání povolení k dlouhodobému 
pobytu nebo trvalému pobytu, a to ve vztahu k žádosti, kterou skutečně zamýšlí podat, 
způsobem, který zastupitelský úřad zveřejní na své úřední desce a na svých internetových 
stránkách. 
(2) Je-li to nezbytné za účelem zamezení zneužití systému sjednávání termínů osobního podání 
žádosti podle odstavce 1 a podle místních podmínek, zastupitelský úřad může stanovit, že 
sjednání termínu osobního podání žádosti podle odstavce 1 předchází povinné objednání, které 
podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu. Povinné objednání nezakládá 
právní nárok na sjednání termínu k osobnímu podání žádosti podle odstavce 1. Způsob 
povinného objednání uveřejní zastupitelský úřad na své úřední desce a na svých internetových 
stránkách“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
Účelem navrhované úpravy je zvýšit transparentnost a prevenci korupce, jakož i zabránit různým 
formám zneužívání systému sjednávání termínů osobního podání žádostí o příslušné pobytové 
oprávnění, mezi které patří např. vytváření fiktivních registrací termínů nebo zablokování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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funkčnosti tohoto systému.  
 
Předkládaná úprava umožní zastupitelskému úřadu, aby při zohlednění situace v třetí zemi 
stanovil žadatelům povinnost předem si sjednat termín osobního podání žádosti o příslušné 
pobytové oprávnění, jíž může, ve výjimečných případech, předcházet povinné objednání, jež 
podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu. Je věcí jednotlivých 
zastupitelských úřadů, aby si zvolily způsob, kterým budou přijímat objednávky, zda to bude 
objednání e-mailem, telefonicky, osobně apod.  
 
Účelem navrhované úpravy je rovněž vyloučení interpretačních pochybností ohledně povinnosti 
žadatele předem si sjednat termín osobního podání žádosti o příslušné pobytové oprávnění. 
Navrhovaná úprava by měla zamezit nežádoucí praxi obcházení této zákonné povinnosti tím, že 
žadatel si sice předem sjedná termín osobního podání žádosti způsobem, který zastupitelský úřad 
zveřejnil na své úřední desce, nikoliv však ve vztahu k žádosti, kterou skutečně zamýšlí podat, 
nýbrž ve vztahu k  jinému pobytovému oprávnění, které umožňuje časově výhodnější termín 
podání žádosti. Současně navrhovaná úprava reaguje na aktuální judikaturu, konkrétně rozsudek 
Městského soudu v Praze č. j. 8A 10/2017 – 31- 35 ze dne 7. září 2017, v jehož odůvodnění se 
uvádí, že: „Městský soud v Praze musel přisvědčit žalobkyni, že v době podání její žádosti 
ustanovení § 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců nestanovilo, že by byl žalovaný oprávněn 
vyžadovat registraci pro podání žádosti pro konkrétní účel pobytu. Takovýto požadavek 
nepřinesla ani novela provedená zákonem č. 222/2017 Sb., kterým se mění zákon č.  26/1999 
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony“. 

MZV 
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8) Nad rámec návrhu - k ust. § 169g: 
 
MZV navrhuje dosavadní text ustanovení § 169g označit jako odstavec 1 a za něj doplnit nový 
odstavec 2, který zní: 
„Pokud má Česká republika ve státě podle odstavce 1 více zastupitelských úřadů, je cizinec 
oprávněn podat žádost o udělení dlouhodobého víza a žádost o vydání povolení k dlouhodobému 
nebo trvalému pobytu na zastupitelském úřadu, v jehož územním obvodu má poslední bydliště.“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
Navrhovaná úprava má přispět k rovnoměrnému nápadu žádostí na jednotlivé zastupitelské 

Akceptováno. 
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úřady v příslušném státě, a tudíž i ke snížení administrativní zátěže těch zastupitelských úřadů, 
na které se žadatelé primárně obracejí bez ohledu na své bydliště. Rozhodujícím je však 
skutečnost, že navrhovaná úprava přispěje k plynulému vyřizování podávaných žádostí.  

MZV 
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9) Nad rámec návrhu – k ust. § 169h odst. 1:  
 

      a) MZV navrhuje nahradit text ustanovení § 169h odst. 1 písm. a) tímto textem: 
„cizinec si předem nesjednal termín podání žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo žádosti o 
vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu, a to ve vztahu k žádosti, kterou 
skutečně zamýšlel podat, způsobem stanoveným tímto zákonem,“. 
 
b) MZV navrhuje na konci písmene b) tečku nahradit čárkou, vložit slovo „nebo ,“ a doplnit nové 
písmeno c), které zní: 
„žádost nebyla podána osobně podle § 169d odst. 2 aniž zastupitelský úřad upustil od povinnosti 
osobního podání žádosti podle § 169d odst. 3.“. 
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
Účelem navrhované úpravy je vyloučení interpretačních pochybností ohledně posouzení 
nepřijatelnosti žádosti. Navrhovaná úprava ustanovení § 169h odst. 1 písm. a) navazuje na 
připomínku č. 7 a shodně by měla zamezit nežádoucí praxi obcházení zákonné povinnosti 
předem si sjednat termín osobního podání žádosti tím, že žadatel si sice předem sjedná termín 
osobního podání žádosti způsobem, který zastupitelský úřad zveřejnil na své úřední desce, 
nikoliv však ve vztahu k žádosti, kterou skutečně zamýšlí podat, nýbrž ve vztahu k  jinému 
pobytovému oprávnění, které umožňuje časově výhodnější termín podání žádosti. Navrhovaná 
úprava by tak měla umožnit zastupitelskému úřadu jednoznačně posoudit takovou žádost jako 
nepřijatelnou. Současně navrhovaná úprava reaguje na aktuální judikaturu, konkrétně rozsudek 
Městského soudu v Praze č. j. 8A 10/2017 – 31- 35 ze dne 7. září 2017, v jehož odůvodnění se 
uvádí, že: „Městský soud v Praze musel přisvědčit žalobkyni, že v době podání její žádosti 
ustanovení § 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců nestanovilo, že by byl žalovaný oprávněn 
vyžadovat registraci pro podání žádosti pro konkrétní účel pobytu. Takovýto požadavek 
nepřinesla ani novela provedená zákonem č. 222/2017 Sb., 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“. 
 

Akceptováno. 
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Navrhovaná úprava na doplnění ustanovení § 169h odst. 1 o nové písmeno písm. c) má reagovat 
na další nežádoucí praxi obcházení povinnosti osobního podání žádosti o udělení dlouhodobého 
víza nebo žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu, kdy žadatelé 
podávají žádosti o příslušné pobytové oprávnění jinak než osobně, aniž zastupitelský úřad 
v konkrétním případě upustil od povinnosti osobního podání žádosti. 

MZV 
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10) Nad rámec návrhu – k ust. § 180b) odst. 1:  
 
MZV navrhuje slova „platná pouze na území České republiky“ zrušit.  
 
Tato připomínka je zásadní.  
 
Odůvodnění:  
 
Slova „platná pouze na území České republiky“ je třeba vypustit/zrušit vzhledem k rozšíření 
funkce identifikačního průkazu vydávaného podle předmětného ustanovení rovněž na povolení 
k dlouhodobému pobytu (viz jeho odstavec 2, jehož text byl doplněn poslední novelou zákona o 
pobytu cizinců provedenou zákonem č. 222/2017 Sb.). Identifikační průkaz představuje pobytový 
titul, který spolu s cestovním dokladem slouží ke krátkodobým cestám držitele po Evropské unii. 
Použití identifikačního průkazu ke krátkodobým cestám po zemích Evropské unie podle 
schengenského pravidla 90 dnů v rámci 180 dnů je zakotveno i v schengenské prováděcí 
směrnici. Slova „platná pouze na území České republiky“ jsou tak v rozporu s charakterem 
identifikačního průkazu určeným v odstavci 2.  

Akceptováno. 

 

MZV 
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Nad rámec návrhu – k ust. § 169t:  
 
MZV navrhuje doplnit nový odstavec 13, který zní: 
 
„(13) O odvolání proti rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí nebo zastupitelského úřadu 
podle tohoto zákona se rozhodne ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy Ministerstvo zahraničních věcí 
předá spis nebo jeho část se svým stanoviskem nadřízenému správnímu orgánu.“. 
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
Navrhuje se prodloužení lhůty pro rozhodnutí ministra zahraničních věcí, jakožto nadřízeného 
správního orgánu, o odvolání, resp. rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí 

Akceptováno. 
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nebo zastupitelského úřadu v prvním stupni řízení ze stávajících 30 dnů na 60 dnů. Pokud je 
prvostupňové rozhodnutí vydáváno zastupitelskými úřady v zahraničí, tyto zastupitelské úřady 
rovněž disponují veškerým spisovým materiálem, na jehož základě je vydáváno prvostupňové 
rozhodnutí. S ohledem na skutečnost, že v případě podaného odvolání, resp. rozkladu, je nutné 
veškerý spisový materiál fyzicky zaslat ze zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, a to i ze 
vzdálených třetích zemí, výše uvedenému nadřízenému správnímu orgánu do ústředí 
Ministerstva zahraničních věcí v ČR, je třeba, aby délka lhůty pro vydání rozhodnutí nadřízeného 
orgánu tuto skutečnost reflektovala. Současně navrhovanou úpravou dojde k sjednocení délky 
lhůt pro vydání rozhodnutí o odvolání, resp. rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra a 
Ministerstva zahraničních věcí nebo zastupitelského úřadu dle tohoto zákona.  

MZV 
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11) Nad rámec návrhu – k položce 144 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích: 
 
a) MZV navrhuje v této položce doplnit nové písmeno c), které zní:  
„c) přijetí žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za 
neplatné nebo zrušení jeho platnosti        EUR                 60 “. 
 
b) U stejné položky v textu o úkonech, které nejsou předmětem poplatku, MZV navrhuje za slovo 
„víza“ vložit čárku a slova „žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení 
krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti“.  
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
Právní úprava administrativního přezkumu neudělení krátkodobého víza je v kompetenci 
jednotlivých schengenských států (dle čl. 32 odst. 3 vízového kodexu). Z schengenských států 
uplatňují správní poplatek za administrativní přezkum (odvolání) tyto státy: 
 
Švýcarsko- 150 CHF 
Estonsko-20 EUR 
Maďarsko- 30 EUR 
Lotyšsko-20 LVL 
Polsko-60 EUR 
Slovinsko-153 EUR 
Bulharsko-5 EUR. 

Akceptováno. 
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Řízení o žádosti o nové posouzení důvodů je specifické tím, že žadatel podávající žádost na 
zastupitelském úřadu se nachází mimo území ČR, s čímž jsou obecně spojené zvýšené náklady. 
Navrhovaná výše poplatku nebude mít odrazující efekt. Podání žádosti o nové posouzení důvodů 
neudělení víza nebude předmětem poplatku v případě rodinných příslušníků občanů EU. 

MZV 

 

56 

12) Nad rámec návrhu – k položce 162 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích: 
 
MZV navrhuje nové znění položek 162 písmen a) a b). Dosavadní znění těchto ustanovení se 
navrhuje nahradit tímto textem:  
„Přijetí žádosti 
a) o vydání povolení k pobytu    Kč   2 500 
b) o vydání povolení k pobytu za účelem studia  Kč      500“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
Cílem návrhu je sjednocení výše poplatků za dlouhodobá víza a pobyty. Výjimku by dle MZV 
mělo tvořit pouze povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia. Současnou výši poplatku 
za přijetí žádosti o pobyt ve výši 500 Kč, resp. 1000 Kč v případě zaměstnanecké karty, MZV 
považuje s ohledem na náročnost řízení o těchto žádostech za velmi nízkou.  
 
MZV připomínku upravilo na: 
 
MZV navrhuje nahradit dosavadní položku 162 textem následujícího znění:  
 
„ a) přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu Kč  2 500 
b) přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů Kč 200 
c) přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty, žádosti o vydání modré karty, žádosti o vydání 
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, žádosti o vydání karty vnitropodnikově 
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie a žádosti o vydání povolení 
k dlouhodobému pobytu za účelem investování Kč 5000 
d) objednání sjednání termínu osobního podání žádosti o povolení k pobytu Kč 1 000“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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MZV 

56a 

Nad rámec návrhu – k položce 144A přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích: 
 
MZV navrhuje nové znění dosavadní položky a její označení písmenem a) a doplnění nového 
písmene b) a c). Dosavadní znění těchto ustanovení se navrhuje nahradit tímto textem: 
 
„a) přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza Kč 2 500 
b) přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání Kč 5 000 
c) objednání sjednání termínu osobního podání žádosti o udělení dlouhodobého víza Kč 1 000“. 
 
MZV dále navrhuje vyškrtnout z této položky, z její části „Osvobození“, body č. 3 a 4 a stávající 
bod č. 5 nově označit jako bod č. 3.   
 
Odůvodnění: 
 
Nově navrhovaná položka pod písmenem b) se navrhuje v návaznosti na ustanovení § 169f odst. 
2 předkládaného návrhu. Ohledně výše správního poplatku platí mutatis mutandis odůvodnění 
uvedené v připomínce č. 12, v části vztahující se k nové položce pod písmenem d).  
 

Akceptováno. 

 

 

MZV 

56b 

14) Nad rámec návrhu – k ust. § 49 odst. 1: 
 
a) MZV navrhuje v ustanovení § 49 odst. 1 nahradit v první větě slovo „vydává“ slovem „uděluje“ 

a ve druhé větě slovo „vydat“ slovem „udělit“. 
 
 
 
 
 

b) MZV navrhuje v ustanovení § 49 odst. 1 doplnit za druhou větu novou větu třetí, která zní: 

„Udělení tohoto povolení potvrdí Ministerstvo zahraničních věcí vydáním identifikačního 
průkazu podle § 180b.“. 
 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 
ZPC v případě „povolení k pobytu“ 

standardně používá spojení „vydá“, 

„vydává se“.. Spojení „uděluje“ by 

mělo být používáno pouze ve vztahu 

k vízům. 

 

 

Akceptováno jinak. 
Zapracováno do textu stávající věty 

druhé takto: 

„Toto povolení se vydává formou 

identifikačního průkazu a lze ho vydat 

nejdéle na dobu platnosti jejich 

registrace.“. 

Využito dikce obsažené např. 
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Odůvodnění:  
 
Z důvodu terminologického zpřesnění se doporučuje nahradit slovo „vydává“ slovem „uděluje“ a 
slovo „vydat“ slovem „udělit“.  
 
Povolení k dlouhodobému pobytu bude potvrzovat MZV členovi diplomatického personálu nebo 
jeho rodinným příslušníkům jednotným způsobem ve formě identifikačního průkazu dle § 180b 
zákona o pobytu cizinců, ve znění navrhované novely.  
 

v § 87b odst. 4. 

MZV 

56c 

15) Nad rámec návrhu – k ust. § 87c: 
 
a) MZV navrhuje v ustanovení § 87c odst. 1 vložit na konec odstavce slova: 
 „způsobem podle § 180b“. 

 
 
 

b) MZV navrhuje v ustanovení § 87c odst. 2 nahradit slova „do 3 měsíců“ slovy „1 měsíce“.  
 

Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění:   
 
Potvrzení o přechodném pobytu dle § 87c odst. 1 bude MZV vydávat jednotným způsobem ve 
formě identifikačního průkazu dle § 180b zákona o pobytu cizinců, ve znění navrhované novely.  
 
Kromě toho se navrhuje zkrátit lhůtu, ve které je rodinný příslušník občana Evropské unie, který 
na území pobývá jako člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní 
organizace akreditované v České republice, jenž sám není občanem Evropské unie a je 
registrován Ministerstvem zahraničních věcí, povinen požádat o povolení k přechodnému 
pobytu, z dosavadních 3 měsíců na 1 měsíc, a to z důvodu, že doba 3 měsíců se nejeví být pro 
podání žádosti jako přiměřená.  
 

Akceptováno jinak. 
 „formou identifikačního průkazu 
podle § 180b“. 
 
 

Neakceptováno. 
Jednalo by se o přísnější úpravu 
oproti „standardním rodinným 
příslušníkům“ občanů EU – viz 
úprava pobytu dle § 18 písm. e)  
a § 87b  odst. 1 a 2. 

MZV 

56d 

16) Nad rámec návrhu – k ust. § 180b:  
 
a) MZV navrhuje v § 180b odst. 1 slova „platná pouze na území České republiky“ zrušit.  

 

Akceptováno, viz původní 

připomínka MZV č. 10. 
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b) MZV navrhuje v § 180b odst. 2 nahradit část věty před středníkem tímto textem:  

„Identifikační průkaz je dokladem totožnosti a současně potvrzením o povolení 
k dlouhodobému pobytu, popřípadě potvrzením o přechodném pobytu.  
 

 
Tato připomínka je zásadní.  
 
Odůvodnění:  
 
Slova „platná pouze na území České republiky“ je třeba vypustit/zrušit vzhledem k rozšíření 
funkce identifikačního průkazu vydávaného podle předmětného ustanovení rovněž na povolení 
k dlouhodobému pobytu (viz jeho odstavec 2, jehož text byl doplněn poslední novelou zákona o 
pobytu cizinců provedenou zákonem č. 222/2017 Sb.). Identifikační průkaz představuje 
potvrzení o pobytovém titulu, které spolu s cestovním dokladem umožňuje krátkodobé cesty 
držitele po území členských států Úmluvy k provedení schengenské dohody, která zakládá právo 
k těmto cestám po dobu maximálně 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů. Slova „platná 
pouze na území České republiky“ jsou tak v rozporu s charakterem identifikačního průkazu 
určeným v odstavci 2.  
 
Pokud jde o ustanovení § 180b odst. 2, navrhovaná úprava reaguje na skutečnost, že pro určité 
kategorie osob je vydávání povolení k pobytu bezpředmětné – jedná se jak o občany EU a jejich 
rodinné příslušníky-občany EU (pro které oprávnění pohybovat se a pobývat na území EU 
vyplývá přímo z práva EU, zejm. směrnice 2004/38/ES), tak o cizince ze zemí, s nimiž má ČR 
uzavřenou takovou bilaterální mezinárodní dohodu, která držitelům diplomatických či 
služebních pasů umožňuje během trvání diplomatické mise přechodný, resp. bezvízový pobyt ČR.  
 
 

 

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR 

SPČR 
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Důvodem pro předložení návrhu je primárně nutnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2016/801/EU ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích 
zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či 
vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (dále jen „směrnice 2016/801“). S ohledem na frekvenci 

Vysvětleno. 

Kromě transpozice vyvstávají 

z praxe i další problémy, které je 

třeba zákonem řešit. Např. je 
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novelizací cizinecké legislativy (poslední novelizace zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR 
– dále jen „ZoPC“, zákon č. 222/2017 Sb., nabyla účinnosti teprve před měsícem), nedostatečné 
odůvodnění potřebnosti dalších navrhovaných změn obsažených v návrhu (zejména možnost zavedení 
kvót pro ekonomickou migraci nebo převedení projektu Center pro integraci cizinců do státního systému, 
ale i některé další zásahy do ustanovení o řízení v pobytových věcech), dlouhodobou složitost a 
nepřehlednost  cizinecké legislativy a na požadavky právní jistoty adresátů právního systému ohledně 
jeho stability, se SP ČR domnívá, že by se návrh měl omezit pouze na transpozici směrnice 2016/801 a 
nikoliv na další zásahy do systému cizinecké legislativy.   
Tato připomínka je zásadní. 

třeba realizovat úkoly z Auditu 

národní bezpečnosti. Dále 

vzhledem k judikatuře NSS 

týkající se přístupu k vízové 

proceduře, nesnese tato otázka 

dalšího odkladu, proto byla do 

návrhu vložena úprav kvót. 

Stejně tak adaptačně-integrační 

kurzy jsou zakotveny 

v Koncepci integrace cizinců a 

v Akčním plánu Auditu národní 

bezpečnosti. 

 

SPČR 
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KVÓTY PRO EKONOMICKOU MIGRACI 
SP ČR vnímá, že podle Smlouvy o fungování Evropské unie jsou členské země EU oprávněny stanovit 
„objem vstupů státních příslušníků třetích zemí přicházejících ze třetích zemí na jejich území s cílem hledat 
tam práci jako zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné“1. SP ČR však postrádá jak 
dostatečné odůvodnění aktuální potřebnosti navrženého zákonného zmocnění, tak (a to zejména) jasná a 
odůvodněná kritéria, podle jakých by případně jakékoliv kvóty pro ekonomickou migraci ze třetích zemí 
měly být v budoucnu nastavovány a přezkoumávány a také postupy, které by vlastnímu určení kvót 
nařízením vlády předcházely. SP ČR se v tomto ohledu ztotožňuje zejména s připomínkami Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR. Chybí také jasné vysvětlení provázanosti dopadů přijetí možnosti stanovení kvót 
na stávající projekty ekonomické migrace, které už samy o sobě obsahují kvóty pro počty uchazečů, kteří 
se jich mohou zúčastnit.  
SP ČR dále postrádá podrobnější popis toho, jak by případné zavedení kvót mělo v praxi fungovat a jak 
bude zajištěna transparentnost pro žadatele např. o zaměstnanecké či modré karty a jejich 
zaměstnavatele (zejména dostatečná informovanost o blížícím se naplnění/naplnění kvóty). Pro regulaci 
ekonomické migrace by měly být určující potřeby trhu práce.2  Právě podání žádosti o zaměstnaneckou či 

ROZPOR 

 

 

                                                           
1 Odkaz na str. 27 důvodové zprávy je však nesprávný, jde o čl. 79 odst. 5 SFEU.  
2 Srovnejte např. vymezení obsahu státní politiky zaměstnanosti v ČR § 2 odst. 1 ZZam, včetně písm. l): „usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a z 

území České republiky do zahraničí.“ a § 6 odst. 1 b) ZZam, podle kterého Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR mj. „zabezpečuje zpracovávání analýz a prognóz vývoje na trhu práce, včetně 

mezinárodního srovnání, přijímá opatření k vytváření souladu mezi zdroji a potřebami pracovních sil v České republice a přijímá opatření k usměrňování pracovních sil ze zahraničí na území 

České republiky a pracovních sil do zahraničí“. 
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modrou kartu je testu trhu práce podrobeno automaticky (zaměstnanecká/modrá karta se vydává na 
konkrétní volnou pracovní pozici ohlášenou Úřadu práce ČR a žádost je možné podat pouze pokud se 
takové volné místo nepodaří obsadit do 30 dnů od jeho ohlášení občanem ČR popř. jiným uchazečem 
s volným přístupem na český trh práce). Nastavování kvót navrženým způsobem je v tomto ohledu do 
značné míry duplicitní. Předložené odůvodnění dále dostatečně nereflektuje odkazovanou úpravu zákona 
o zaměstnanosti ani jím předvídané zapojení dalších účastníků trhu práce do přípravy státní politiky 
zaměstnanosti, jejíž součást případná regulace ekonomické migrace také tvoří3.  
Také názor předkladatele, že nastavení kvót může vyřešit problémy VisaPointu, považuje SP ČR za zcela 
neopodstatněný. Obecně nastavování jakýchkoliv početních limitů může při velké vytíženosti příslušných 
správních orgánů podle názoru SP ČR spíše povzbuzovat korupční potenciál než naopak. Je potřeba se 
spíše zamýšlet nad systémovými opatřeními umožňujícími zejména v době zásadního nedostatku 
pracovních sil zefektivnění či zjednodušení povolovacího procesu a fungování dotčených orgánů.  
Ze všech výše uvedených důvodů SP ČR požaduje možnost zavedení kvót pro ekonomickou migraci 
z návrhu vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

SPČR 
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ZMĚNY V ORGANIZACI CENTER NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ, POVINNÉ INTEGRAČNÍ PRVKY 
Předkladatel navrhuje ukotvit celou síť Center na podporu integrace cizinců („CPIC“) pod Správu 
uprchlických zařízení („SÚZ“). V odůvodnění návrhu ani ve Zprávě RIA nelze nalézt dostatečné 
zdůvodnění takto zásadní změny v realizaci a prosazování integračních opatření a politiky, která se 
významným způsobem dotýká ostatních provozovatelů stávajících CPIC (Jihomoravský kraj, Hlavní město 
Praha, nestátní neziskové organizace). Podle informací SP ČR s nimi navržená změna nebyla předem 
projednána, což SP ČR považuje za zásadní nedostatek. SP ČR proto požaduje, aby byla navržená změna 
případně realizována teprve na základě provedení hlubší analýzy dopadů a efektivity současného 
fungování CPIC včetně rozlišení jednotlivých provozovatelů, po předchozím dostatečném projednání a 
pouze v případě dosažení shody s ostatními provozovateli CPIC. Zmínku ze Zprávy RIA, že lze jednat o 
možnosti provozování CPIC dosavadními realizátory na základě smlouvy, nepovažuje SP ČR za 
dostatečnou, mj. protože není žádným způsobem zohledněna v textu návrhu.  V této souvislosti SP ČR 
dále upozorňuje, že v popisu úkolů CPIC chybí právní poradenství pro cizince jako zásadně důležitá složka 
pomoci cizincům při jejich pobytu a úspěšné integraci v ČR, přičemž v případě  CPIC provozovaných SÚZ 
nelze přehlédnout možný systémový konflikt zájmů odborníků poskytujících takové právní poradenství 

Vysvětleno. 

Analýza již provedena byla, 

proto došlo k navrhované 

změně.  

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

Co se týká 

poskytovatelů/provozovatelů 

integračních center, měl by 

                                                           
3 Srovnejte § 2 odst. 2 ZZam jasně stanovící, že „státní politiku zaměstnanosti vytváří stát a podílejí se na ní další subjekty činné na trhu práce, zejména zaměstnavatelé a odborové organizace; 

při provádění státní politiky zaměstnanosti spolupracuje stát s dalšími subjekty činnými na trhu práce, zejména s územními samosprávnými celky, profesními organizacemi, sdruženími osob se 

zdravotním postižením a organizacemi zaměstnavatelů.“ 
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cizincům.  
Jazykové kurzy i navrhované povinné adaptačně-integrační kurzy, které by podle návrhu měla CPIC 
zajišťovat, lze zcela jistě úspěšně realizovat i prostřednictvím externích smluvních dodavatelů, budou-li 
jasně nastavena kritéria a obsah integračních kurzů (u jazykových kurzů jsou kritéria daná tzv. Společným 
referenčním rámcem pro jazyky) a bude-li zajištěn systém výběru a kontroly dodavatelů. 
Tato připomínka je zásadní. 

zůstat zachován současný model. 

Doplnění důvodové zprávy. 

 

SPČR 
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1. K ČÁSTI PRVNÍ, body 56. (§103 písm. u) ZoPC), 61. (§ 107 odst. 16 ZoPC), 97. (§ 156 odst . 1 ZoPC) a 
103. (§ 157 odst. 8 ZoPC) 

 
Požadujeme všechny tyto body vypustit. Prokazování oprávněnosti výdělečné činnosti cizince již 
dostatečně řeší jiné zákony – v oblasti zaměstnanosti zejména zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, 
v platném znění (dále jen „ZZam“) a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Navržená 
ustanovení ZoPC nerozlišují, zda je dotčená osoba povinna mít u sebe příslušné oprávnění nebo ne, 
přesto jeho případné nepředložení sankcionuje nikoliv nevýznamnou pokutou (u FO až 5 tisíc Kč, u PO a 
podnikající FO až 50 tisíc Kč). SP ČR je známo, že v praxi často probíhají společné kontroly pracovníků OIP 
a cizinecké policie. Z výše uvedených důvodů považuje SP ČR za dostatečnou stávající úpravu a nevidí 
důvod pro její doplňování.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vypořádáno jinak. 

 

Připomínkové místo souhlasí 

s úpravou § 167 odst. 2.  

SPČR 
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2. K ČÁSTI PRVNÍ, body 48. a 49. (§ 68 odst. 2 ZoPC) 
 

SP ČR požaduje vypuštění těchto bodů. Odůvodnění předkladatele, že si o svých pracovních cestách může 
statutární orgán nebo jeho člen rozhodovat sám, považuje SP CŘ za nepřípadné. Zejména u nadnárodních 
korporací tomu tak zdaleka není. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

SPČR 
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3. K ČÁSTI PRVNÍ, bod 111. (§ 167 odst. 1 písm. p) ZoPC) 
 

SP ČR požaduje tento bod z návrhu vypustit. SP ČR se domnívá, že pro účel, ke kterému ho předkladatel 
navrhuje, není dostatečný (cizinec nemá výslovnou povinnost poskytnout součinnost např. sdělením či 
zadáním hesla apod.), a naopak poskytuje příliš široké možnosti zneužití ze strany policie (např. 
oprávnění policie není omezeno jen pro případy, kdy totožnost cizince nelze zjistit jinak, chybí zajištění 
podmínek pro přezkum zákonnosti takového zásahu do soukromé sféry cizince, ale také např. omezení 
možnosti zneužití důvěrných informací zaměstnavatele či jím zpracovávaných osobních údajů, půjde-li o 

Vypořádáno jinak. 

 

Ministerstvo vnitra navrhuje do 

§ 177 odst. 3 vložit právo 

cizince doložit svou totožnost 

pomocí elektronického 

komunikačního zařízení nebo 

nosiče informací.  
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elektronické zařízení či zejména nosič dat, který cizinec využívá v souvislosti se svou prací).  
Tato připomínka je zásadní. 

Bude plně na rozhodnutí cizince, 

zda této možnosti využije. 

 

S alternativním ustanovením  

(§ 177 odst. 3) připomínkové 

místo souhlasí. 

SPČR 
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4. K ČÁSTI PRVNÍ, bod 96. (konkrétně § 155b odst. 1 ZoPC) a související 
 

Uvedené ustanovení zavádí povinnost tam uvedených cizinců absolvovat adaptačně-integrační kurz. 
Kromě připomínek uvedených výše v obecné části tohoto stanoviska požaduje SP ČR, aby bylo zejména 
zajištěno, že termíny, rozsah a místa konání adaptačně-integračních kurzů budou nastaveny tak, aby co 
nejméně zasahovaly do pracovního režimu těchto cizinců včetně směnného (tj. aby se kurzy konaly 
v dobře dostupných místech, v různých hodinách během pracovních dnů včetně večerů i o víkendu). 
I z tohoto pohledu vidí SP ČR jako vhodné zajištění těchto služeb externími poskytovateli, kteří mají 
zpravidla lepší možnosti flexibilního nastavení pracovní doby lektorů než státní správa. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Ano, tak by to mělo reálně 

fungovat, jde o jednodenní kurz, 

který by do pracovního života 

cizince neměl nějak zasáhnout.  

 

Doplnění důvodové zprávy. 

 

 

Hospodářská komora ČR 

HKČR 

 

64 

1. Zavedení kvót pro ekonomickou migraci 
 

Zavedení transparentních kvantitativních kvót pro ekonomickou migraci může být zlepšením oproti 

současnému stavu, kdy jsou kvóty také de facto uplatňovány, avšak netransparentně a 

nepředvídatelně. Odpovídající zákonné nastavení tohoto systému však předpokládá konzultaci s 

aktéry, kterých se tato problematika bezprostředně dotýká - tj. v první řadě se zástupci 

zaměstnavatelů, odborů, Úřadů práce, nevládních organizací aj. Je s politováním, že k této diskuzi 

může docházet až nyní v průběhu mezirezortního připomínkovacího řízení. Předkládané paragrafové 

znění má řadu nedostatků, které znemožňují naplnění zamýšleného účelu. Navíc zde dochází k 

porušení spravedlivého a rovného přístupu cizinců k možnosti získat v ČR pobyt. Návrh ani důvodová 

zpráva neobsahují informace o tom, jakým způsobem budou reflektována práva a zájmy cizinců. Není 

patrné, jak budou informováni o naplňování kvót obecně a zda se jim vyplatí investovat čas a 

prostředky do procesu, který může skončit nepřijatelností jejich žádosti z důvodu naplnění kvóty. 

Nastavení kvót omezí individuální posouzení každé žádosti a není kompenzována pro primárního 

Vysvětleno.  

Doplnění důvodové zprávy. 
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uživatele systému, žádnou výhodou, alespoň tedy informační. 

 

Je třeba rovněž zdůraznit, že případné zavedení kvót by neodstranilo systém Visapoint, který má 

zřejmě i nadále fungovat ohledně ostatních pobytových titulů a který zřejmě bude i nadále fungovat 

pro objednávání se k podání žádostí v rámci kvót. Všechna negativa, která jsou nyní se systémem 

Visapoint spojena, tak hrozí zůstat zachována i do budoucna. 

 

Z věcného hlediska by zavedení kvót již zcela opustilo kritérium situace na trhu práce a obsaditelnosti 

volných pracovních míst, které přitom má být dle zákona o zaměstnanosti hlavním kritériem pro 

rozhodování o pracovní migraci do ČR. Toto kritérium by bylo nahrazeno jakýmsi principem numerus 

clausus, ohledně něhož důvodová zpráva neuvádí vůbec žádná kritéria, podle kterých by měl být 

stanovován. 

 

Ze symbolického hlediska by stanovení kvót např. na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

investování či na modré karty bylo v rozporu s deklarovanou snahou lákat zahraniční investice a 

kvalifikované migranty. Například u modrých karet je celoevropskou snahou, aby se tato povolení k 

pobytu, která jsou určena pro vzdělané a lépe vydělávající migranty, vydávala co možná nejvíce a 

Evropská komise vnímá jako negativní, že – s výjimkou Německa – nejsou modré karty příliš 

využívány (toto je případ i České republiky, kde bylo ke konci roku 2016 registrováno jen přibližně 

260 modrých karet). Stanovení omezujících kvót je zde tedy zcela nekoncepční. 

 

Z hlediska veřejné diskuse o migraci by zavedením kvót došlo zřejmě k dalšímu znejasnění situace. 

Existovalo by zřejmě nařízení vlády stanovící určité kvóty a diskuse politiků o příslušných počtech, což 

by vyvolávalo dojem, že v tomto počtu jsou obsaženi všichni nově příchozí cizinci do ČR. Ve 

skutečnosti by však tomu bylo tak, že v těchto kvótách by nejenom nebyli obsaženi všichni cizinci 

nově příchozí do ČR, ale ani všichni nově příchozí cizinci do ČR za účelem zaměstnání, neboť vládou 

schválené projekty by stály mimo tyto kvóty. 

 

Z hlediska principů právního státu je netransparentní správa vládou schválených programů a kvóty 

směřuje od práva každého cizince i každého (českého) zaměstnavatele na individuální posouzení své 

žádosti dle objektivních a zákonem stanovených kritérií 

Tato připomínka je zásadní. 

HKČR 

 

65 

2. Povinné integrační prvky 

 

Vzhledem k dlouhodobému nedostatku pracovních sil v České republice považujeme za nebezpečné 

každé opatření, které může ztížit cizincům ze třetích zemí přístup na český pracovní trh, mezi takováto 

Vysvětleno. 

Doplnění důvodové zprávy. 
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opatření se beze sporu může zařadit i zavedení povinných integračních prvků. Předkládaný návrh není 

schopen uspokojivě zodpovědět řadu našich otázek. V tezích návrhu vyhlášky chybí uvedení 

frekvence kurzů. Z předkládaných materiálů dále není zjevné, zda budou kurzy organizovány ve dnech 

pracovního volna, mimo pracovní dobu, či v řádné pracovní době. Pro cizince žijící ve větší vzdálenosti 

od míst pořádání kurzů může být podstatným problémem se na ně vůbec dopravit.  

 

Navrhovatel ve svém návrhu zakotvuje síť Center na podporu integrace cizinců (CPIC) zřízených MV a 

provozovaných příspěvkovou organizací MV. CPIC jsou v současné době provozovány různými 

subjekty zahrnujícími Jihomoravský kraj, Hlavní město Prahu, nestátní neziskové organizace a správa 

uprchlických zařízení, které jsou navrhovanou právní úpravou významně dotčeny. Jedná se o zásadní 

změnu v realizaci a prosazování integračních opatření a politiky, která však nebyla diskutována s 

bezprostředně dotčenými aktéry. Chybí odborná diskuze a objektivní zhodnocení dopadů a efektivity 

současného fungování CPIC, včetně posouzení efektivity při porovnání jednotlivých provozovatelů. Při 

absenci hlubší analýzy nelze předpokládat, že je vybraný provozovatel (SUZ) nejlepším zvoleným 

řešením. V důvodové zprávě se uvádí, že primárním zájmem Ministerstva (v souladu s Koncepcí 

integrace cizinců) je realizovat integrační politiky na lokální úrovni, tedy na úrovni obcí a krajů. Přesto 

současný návrh zcela opomíjí roli těchto lokálních aktérů a zřizuje na krajské úrovni příspěvkovou 

organizaci, která bude realizovat integrační opatření zcela nesystémově mimo vliv krajů a obcí. V RIA 

se sice uvádí možnost, že lze jednat o provozování CPIC dosavadními realizátory na základě smlouvy, 

nicméně zákonná úprava s touto variantou nijak nepočítá. Zároveň se jedná o velmi vágní zmínku, 

která záměry navrhovatele příliš neodhaluje a zároveň dosavadním realizátorům neposkytuje žádné 

jistoty. I takové opatření je zjevně nesystémové.  

  

Navrhovatel zavádí novou povinnost pro cizince ze třetích zemí v podobě absolvování adaptačně 

integračního kurzu. Návrh se odkazuje na odborné diskuse (kolokvia) a obsahovou i lektorskou 

přípravu. Z návrhu však není příliš patrné, zda existují dostatečné lektorské kapacity pro zavedení 

této povinnosti pro cizince. Dle hodnocení RIA předpokládá předkladatel kapacitu 30 000 absolventů 

za kalendářní rok, což reflektuje počet nově příchozích do ČR. Hodnocení dopadu však již opomíjí 

skutečnost, že povinnost absolvovat kurz se vztahuje také na cizince, který mění účel pobytu na 

území, počet těchto žádostí není zohledněn. Mohlo by se tak jednat i o osoby, které získají trvalý 

pobyt (obvykle po 5 letech pobytu na území), tedy osoby, pro které je obsah kurzu naprosto zbytečný. 

Tato povinnost se bude vztahovat také na studenty, kteří v ČR vystudovali či studují a mění účel 

pobytu např. na zaměstnaneckou kartu po 3 letech pobytu na území apod. Absolvování kurzu je pro 

ně pouhou povinností, která jim nepřinese praktické informace, neboť kurzy jsou koncipované pro 

nově příchozí a jejich potřeby.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWEJKBP9)



52 
 

Návrh dále počítá s tlumočením pouze do 7 jazyků (vynechává např. španělštinu, portugalštinu či 

čínštinu) a není tedy jasné, zda cizinci hovořící jinými jazyky se budou muset nejprve naučit česky 

(nebo anglicky?), aby mohli daný kurz absolvovat. V každém případě takto postavený návrh rovnou 

klade různým cizincům různé – a tedy nerovné – podmínky, které bude možné napadat či jimi 

zdůvodňovat nesplnění podmínky absolvování kurzu. 

 

Hospodářská komora České republiky jako významný zástupce podnikatelů, kteří zaměstnávají 

cizince ze třetích zemí, závěrem vyjadřuje obavy nad efektivitou navržených opatření. Především 

integrační kurzy mohou významně prodloužit dobu, po kterou cizinec čeká na získání pobytového a 

potažmo pracovního oprávnění. Nelze rovněž opomenout dopady na státní rozpočet - výdaje na 

realizaci integračních kurzů se předpokládají v částce zhruba 115 mil. Kč ročně. 

 

Navíc novela zákona o pobytu cizinců přichází ani ne měsíc poté, co vstoupila v účinnost jiná novela, 

která významně zpřísnila zaměstnávání cizinců. Uveďme jako příklad kontroverzní definici 

nespolehlivého zaměstnavatele. Další sešněrování ekonomické migrace HK ČR nepodporuje. 

Načasování předložení materiálu těsně před ukončením mandátu současné Poslanecké sněmovny a 

Vlády ČR považujeme též za nekoncepční. 

 

Z výše uvedených důvodů se HK ČR domnívá, že předložený materiál by měl být stažen a podroben 

široké diskuzi o nutnosti navržených změn. Pokud by předkladatel trval na projednání materiálu, pak 

by se měl omezit pouze na implementaci povinností vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2016/801/EU ze dne 11. května 2016, která je hlavní příčinou otevření zákona o pobytu 

cizinců.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Kancelář veřejné ochránkyně práv 

KVOP 

 

66 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

K části první (Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky) 

1. K bodu 2 [§ 33 odst. 1 písm. d)] 

Vítám, že do ustanovení je nově zahrnuta situace zrušení trvalého pobytu. Navržená 
úprava nicméně vypouští možnost vydat vízum za účelem strpění v případech, kdy 

Akceptováno jinak. 

 

Na zmiňované případy žádostí 

podle § 66 odst. 1 písm. d) 

pamatuje nově § 33 odst. 1 

písm. e). 
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cizinec podává žalobu proti neudělení trvalého pobytu. Mohou se však vyskytnout 
situace, kdy je problematické, že neúspěšný žadatel o trvalý pobyt nebude mít možnost 
získat jiný typ pobytu po podání žaloby do doby rozhodnutí o odkladném účinku. 
Narážím na případy, kdy o vydání povolení k trvalému pobytu žádá nezletilé dítě cizince 
s trvalým pobytem za účelem společného soužití cizinců na území [§ 66 odst. 1 písm. d) 
zákona o pobytu cizinců]. Takové dítě může do České republiky přijet na základě 
krátkodobého víza a v průběhu jeho platnosti podat žádost o trvalý pobyt. Po dobu 
správního řízení má možnost požádat o vízum za účelem strpění podle § 33 odst. 1 
písm. c) zákona, avšak v případě zamítnutí jeho žádosti by nemělo žádnou možnost 
prodloužit svůj pobyt.  
Obávám se, že taková úprava může vést k situacím, kdy soud nakonec odkladný účinek 
přizná, avšak do jeho rozhodnutí dítě bude buď nuceno vycestovat do země původu, 
anebo zde zůstane bez patřičného oprávnění k pobytu. Možnost získat vízum za účelem 
strpění by v těchto případech pomohla překonat pouze krátké období do rozhodnutí 
o odkladném účinku, jež činí maximálně 30 dnů,4 a neměla by proto představovat 
významný problém z pohledu zneužívání tohoto prostředku k prodlužování pobytu.  
Navrhuji, aby byla v rámci navržené změny ustanovení § 33 odst. 1 písm. d) výše 
popsaná situace zohledněna a těmto osobám bylo umožněno získat vízum za účelem 
strpění. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

KVOP 
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2. K bodu 3 (§ 38 odst. 2) 

Předkladatel navrhuje nahradit slova „žalobě nepřiznal odkladný účinek“ slovy „rozhodl 
o návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby“. V důsledku této změny zruší 
ministerstvo platnost víza za účelem strpění pobytu na území po jakémkoliv rozhodnutí 
soudu o žádosti cizince o přiznání odkladného účinku žalobě, tedy i v případě, že soud 
žalobě odkladný účinek přizná. Potom však na ustanovení logicky nenavazuje § 38 odst. 
3, podle kterého ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti víza stanoví lhůtu 
k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz, přičemž cizinec je povinen 
ve stanovené lhůtě z území vycestovat.  

Akceptováno. 

                                                           
4  Podle § 73 odst. 4 soudního řádu správního: „O návrhu na přiznání odkladného účinku rozhodne soud bez zbytečného odkladu; není-li tu nebezpečí z prodlení, 

rozhodne do 30 dnů od jeho podání.“ 
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Navrhuji odstavec třetí upravit tak, aby z něj bylo patrno, že v rozhodnutí o zrušení víza 
za účelem strpění z důvodu, že soud žalobě přiznal odkladný účinek, ministerstvo lhůtu 
k vycestování z území nestanoví a výjezdní příkaz neudělí. 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 
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3. K bodu 6 (§ 42a odst. 3) 

Navržené ustanovení má transponovat čl. 26 směrnice 2016/801/EU5. Zahrnuje však 
neúplné vymezení rodinných příslušníků držitele povolení k dlouhodobému pobytu 
za účelem vědeckého výzkumu. Čl. 3 bod 24 směrnice odkazuje ohledně definice 
rodinných příslušníků na čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/86/ES6. Srovnáme-li jeho vymezení 
rodinných příslušníků s navrženým § 42a odst. 3, zjistíme, že v transpozici chybí 
kategorie osvojených dětí a dětí, které byly dotyčnému cizinci svěřeny do náhradní 
rodinné péče. 
Navrhuji uvedené chybějící kategorie rodinných příslušníků do ustanovení doplnit, 
případně vymezení rodinných příslušníků provést prostřednictvím odkazu na stávající 
§ 42a odst. 1 písm. a) až c) zákona o pobytu cizinců, který představuje správnou 
transpozici daného výčtu.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Po úpravě § 42a odst. 3 spadají 

mezi oprávněné osoby i osoby 

uvedené v § 42a odst. 1 písm. c). 

 

 

 

 

 

KVOP 
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4. K bodům 8 až 10 a k bodu 50 [§ 42b odst. 1 písm. d), § 42c odst. 3 písm. c), § 42c 
odst. 6, § 46 odst. 7 písm. b), § 71 odst. 1] 

Zásadně nesouhlasím s navrženým řešením prokazování výše příjmu u uvedených typů 
pobytů. Změna nejen že představuje neodůvodněné a podstatné zpřísnění stávajícího 
standardu, ale je rovněž v rozporu s příslušnými pobytovými směrnicemi EU. 
Zdůvodnění navržené změny v důvodové zprávě považuji za zcela nedostačující. Opírá 
se v zásadě výhradně o popis případu možného zneužití stávajícího nastavení. 
Odůvodňovat takto zásadní změnu právní úpravy s dopadem na značné množství 
cizinců individuální kazuistikou považuji za nesystémové. Uvedené zdůvodnění nadto 
není přesvědčivé. Již stávající právní úprava položku prokazovaného příjmu ve vztahu 

Akceptováno. 

Bude zachováno stávající znění. 

                                                           
5  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) 
6  Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny 
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k bydlení vymezuje jako „nejvyšší částku normativních nákladů na bydlení stanovených 
pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částku, kterou 
žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů 
vynakládaných na bydlení“. (zdůraznění doplněno). Předkladatelem popisovaný případ, 
kdy rodina za vícepokojový byt doloží jako výdaj 1 000 Kč měsíčně, což nepokrývá ani 
náklady služeb, aniž by tento rozpor uspokojivě vysvětlila, lze již nyní zcela jednoznačně 
podřadit pod podmínku věrohodného prokázání dané částky. Správnímu orgánu proto 
nic nebrání v podobných případech považovat takto doloženou částku za nevěrohodnou 
a pro účel posouzení žádosti vycházet ze zákonem předpokládané alternativy nejvyšší 
částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení 
zvláštním právním předpisem. Uvedené zdůvodnění změny právní úpravy proto považuji 
za účelové. Naopak v odůvodnění návrhu zcela postrádám jakékoli seriózní, ekonomicky 
podložené vysvětlení toho, proč byla zvolena právě hranice 2,5 násobku životního 
minima všech členů domácnosti. Není zřejmé, z čeho předkladatel při stanovení takové 
hranice vychází a proč právě takovou výši je dle něj třeba pokládat za výši příjmu, která 
naplní požadovaný účel, aby osoba nebyla závislá na systému dávek (holé konstatování 
důvodové zprávy, podle něhož „dva a půl násobek životního minima odpovídá více 
realitě“ považuji za zcela nicneříkající). 
Navržená změna je zároveň v jednoznačném rozporu s jednotlivými směrnicemi EU 
upravujícími dotyčné typy pobytů. 
Ve vztahu k ustanovení § 42b odst. 1 písm. d) zákona je třeba vycházet z úpravy 
směrnice 2003/86/ES a směrnice 2016/801/EU. 
Čl. 7 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/86/ES stanoví, že členské státy mohou při podání 
žádosti o sloučení rodiny po žadateli požadovat, aby prokázal, že osoba usilující 
o sloučení rodiny má „stálé a pravidelné finanční příjmy, které jsou dostatečné 
pro výživu jeho a jeho rodinných příslušníků, aniž by využíval systému sociální pomoci 
daného členského státu. Členské státy zhodnotí tyto příjmy podle jejich povahy 
a pravidelnosti a mohou přihlédnout k výši minimální mzdy a důchodu v dotyčném státě, 
jakož i k počtu rodinných příslušníků.“ Takto vymezená podoba příjmů přitom 
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představuje horní limit, jehož prokázání mohou státy požadovat. Transponující 
vnitrostátní úprava nesmí jít nad rámec tohoto požadavku.7 
Soudní dvůr EU (dále též „SDEU“) ve vztahu k tomuto ustanovení směrnice v rozsudku 
ve věci C-578/08 konstatoval, že „[j]elikož sloučení rodiny platí jako obecné pravidlo, 
musí být schopnost stanovená v čl. 7 odst. 1 návětí a písm. c) směrnice vykládána 
striktně. Krom toho prostor pro uvážení přiznaný členským státům jimi nesmí být užíván 
takovým způsobem, který by ohrožoval cíl směrnice, jímž je usnadnit sloučení rodiny, 
a užitečný účinek směrnice.“8 Ve věci C-558/14 ze dne 21. 4. 2016 pak Soudní dvůr EU 
konstatoval, že „podle zásady proporcionality, která je součástí obecných zásad unijního 
práva, musí být prostředky zavedené vnitrostátní právní úpravou, která provádí čl. 7 
odst. 1 písm. c) směrnice 2003/86 do vnitrostátního práva, s to uskutečnit cíle sledované 
touto právní úpravou a nesmí překročit meze toho, co je nezbytné k jejich dosažení“.9 
Soudní dvůr přitom dále uvedl, že „[j]elikož rozsah potřeb může být u různých jednotlivců 
velice různý, musí být toto zmocnění ostatně vykládáno v tom smyslu, že členské státy 
mohou uvést určitou částku jako referenční výši, ale nikoli v tom smyslu, že by mohly 
stanovit výši minimálního příjmu, při jehož nedosažení bude jakékoli sloučení rodiny 
zamítnuto, a to nezávisle na konkrétním přezkumu situace každého žadatele. Tento 
výklad je potvrzován článkem 17 směrnice, který vyžaduje individualizaci zkoumání 
žádostí o sloučení rodiny.“10  
Tomuto vymezení a interpretaci SDEU v zásadě odpovídá stávající nastavení způsobu 
prokázání požadované částky, kdy zákon o pobytu cizinců kombinuje referenční výši 
součtu životních minim členů rodiny spolu s flexibilní částkou, kterou v individuálních 
případech dotyčná rodina skutečně vynakládá za bydlení (přičemž teprve jako 
alternativu pro případ, že tuto individuální částku rodina nevykáže, stanoví její výpočet). 
Nově navržené znění dotyčného ustanovení je naopak v přímém rozporu 
s výkladem čl. 7 odst. 1 písm. c) směrnice provedeným Soudním dvorem EU, 
neboť stanoví paušální částku neumožňující zohlednit individuální okolnosti situace 

                                                           
7  Srov. např. HAILBRONER, Kay; KLARMANN, Tobias. Family Reunification Directive 2003/86/EC. In HAILBRONER, Kay; THYM, Daniel. EU Immigation and 

Asylum Law. 2. vyd. Oxford, München: C. H. Beck, 2016, s. 369. 
8  Rozsudek Soudního dvora EU ve věci Rhimou Chakroun proti Minister van Buitenlandse Zaken, sp. zn. C-578/08, ze dne 4. 3. 2010, odst. 43.  
9  Rozsudek Soudního dvora EU ve věci Mimoun Khachab proti Subdelegación del Gobierno en Álavadst, sp. zn. C-558/14, ze dne 21. 4. 2016, odst. 42. 
10  Rozsudek Soudního dvora EU ve věci Rhimou Chakroun proti Minister van Buitenlandse Zaken, sp. zn. C-578/08, ze dne 4. 3. 2010, odst. 48 
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konkrétního žadatele. Nadto tuto částku stanoví ve výši, která je z pohledu účelu 
uvedeného ustanovení směrnice a nutnosti jeho restriktivního výkladu třeba hodnotit 
jako nepřiměřenou.  
Životní minimum je v § 1 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu11 vymezeno 
jako minimální hranice příjmů fyzických osob „k zajištění výživy a ostatních základních 
potřeb osob“, přičemž jeho výše činí dle § 2 téhož zákona 3 410 Kč (pro další společně 
posuzované osoby je pak výše stanovena v § 3 odst. 3 zákona). Pokud porovnáme 
navržený způsob vymezení požadované částky s minimální mzdou, jež v České 
republice aktuálně činí 11 000 Kč (hrubého),12 je zjevné, že již při sloučení jedné osoby 
by nositel oprávnění na sloučení rodiny musel prokazovat příjem ve výši 15 600 Kč, tj. 
142 % minimální mzdy. Pokud by se jednalo o sloučení rodiny v podobě 
manžela/manželky a dvou malých dětí, musela by rodina prokazovat příjem ve výši 
24 625 Kč měsíčně. To v zásadě vylučuje možnost splnit podmínku, i kdyby pracovali 
oba rodiče a měli příjem ve výši státem garantované minimální mzdy (což by znamenalo 
příjem 22 000 Kč). V situaci, kdy by nadto jeden z rodičů nevykonával výdělečnou 
činnost z důvodu péče o malé dítě, je pak možnost splnění dané podmínky vyloučena, 
pokud by druhý z rodičů nevykonával práci s příjmem ve výši nejméně 224 % státem 
garantované minimální mzdy. 
Taková úprava je z pohledu výše uvedeného výkladu čl. 7 odst. 1 písm. c) směrnice 
nepřijatelná. Ve věci C-578/08 SDEU projednával situaci, kdy nizozemská vnitrostátní 
úprava stanovila požadovaný minimální příjem nositele oprávnění ke sloučení rodiny dle 
čl. 7 odst. 1 písm. c) směrnice jako 120 % minimální mzdy. Toto vymezení přitom 
Soudní dvůr EU označil za rozporné se směrnicí, neboť není „v souladu s cílem 
spočívajícím v určení, zda má dotčený jednotlivec pravidelné příjmy k pokrytí svých 
potřeb“.13 Soudní dvůr konstatoval, že mu „nepřísluší posuzovat, zda je minimální příjem 
stanovený nizozemským zákonem dostatečný k tomu, aby pracovníkům v Nizozemsku 
umožnil zaopatřování jejich běžných potřeb. Postačí však konstatovat […], že […] měl 

                                                           
11  Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 
12  Srov. nařízení vlády č. 336/2016 Sb. 
13  Rozsudek Soudního dvora EU ve věci Rhimou Chakroun proti Minister van Buitenlandse Zaken, sp. zn. C-578/08, ze dne 4. 3. 2010, odst. 49. 
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být částkou příjmů zohledněnou při zkoumání žádosti R. Chakroun minimální příjem, 
a nikoli 120 % tohoto minimálního příjmu.”14 Rovněž odborná literatura dovozuje, 
že státy nemohou požadovat prokázání vyšší částky, než je státem garantovaná 
minimální mzda. Kromě toho, tuto částku je možné vymezit pouze jako referenční 
hodnotu, k níž lze posuzování žádostí obecně vztahovat, nikoli však jako zákonem 
pevně stanovenou minimální výši příjmu, při jejímž nedosažení bude žádost zamítnuta, 
bez možnosti zhodnotit individuální situaci každého žadatele.15 Navržená úprava je 
v přímém rozporu s oběma těmito výkladovými východisky. 
Ve vztahu k rodinným příslušníkům držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 
vědeckého výzkumu odkazuje v tomto ohledu čl. 26 směrnice 2016/801/EU na směrnici 
2003/86/ES. Výše uvedený rozpor s právem EU se tedy stejně tak vztahuje rovněž 
na rodinné příslušníky držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého 
výzkumu. V bodě 11 preambule směrnice 2016/801/EU se přitom zdůrazňuje význam 
úpravy práva na sloučení rodiny „[k]e zvýšení přitažlivosti Unie pro státní příslušníky 
třetích zemí, kteří chtějí provádět výzkumnou činnost v Unii“. Otevření EU pro státní 
příslušníky třetích zemí, kteří mohou být přijati, aby pracovali v oblasti výzkumu, přitom 
(body 6 až 10 preambule) dle směrnice představují jednu z priorit EU v oblasti výzkumu 
i migrace, přičemž směrnice 2016/801/EU má k jejímu naplnění přispět. Navržená 
úprava § 42b odst. 1 písm. d) zákona naopak podmínky pro sloučení rodinných 
příslušníků cizinců, kteří mohou být přijati, aby pracovali v oblasti výzkumu, ztěžuje 
a nastavuje přísnější podmínky, než právo EU prostřednictvím směrnice 2003/86/ES 
v této oblasti umožňuje. Je tak v přímém protikladu s uvedeným smyslem směrnice 
2016/801/EU a úmyslem unijního normotvůrce. 
Stejně tak naráží navržená změna na úpravu zavazující Českou republiku dle směrnice 
2003/109/ES o dlouhodobě pobývajících rezidentech16. Čl. 5 odst. 1 písm. a) této 
směrnice vymezuje podmínky pro přiznání postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta 

                                                           
14  Rozsudek Soudního dvora EU ve věci Rhimou Chakroun proti Minister van Buitenlandse Zaken, sp. zn. C-578/08, ze dne 4. 3. 2010, odst. 51. Blíže k rozporu tohoto 

požadavku příjmu se směrnicí srov. též WIESBROCK, Anja. Legal Migration to the European Union. Ledien Boston: 2010, Martinus Nijhoff Publishers, s. 332-335. 
15  Srov. HAILBRONER, Kay; KLARMANN, Tobias. Family Reunification Directive 2003/86/EC. In: HAILBRONER, Kay; THYM, Daniel. EU Immigation and 

Asylum Law. 2. vyd. Oxford, München: C. H. Beck, 2016, s. 372. 
16  Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty 
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v zásadě shodně jako čl. 7 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/86/ES, když stanoví, 
že členské státy mají17 po žadatelích o přiznání postavení dlouhodobě pobývajícího 
rezidenta požadovat, aby „prokázali, že pro potřeby vlastní a vyživovaných rodinných 
příslušníků mají stálé a pravidelné příjmy, které jsou dostatečné k zajištění jejich výživy 
a výživy jejich rodinných příslušníků, aniž by využívali systému sociální podpory 
dotčeného členského státu. Členské státy posoudí tyto příjmy z hlediska jejich povahy 
a pravidelnosti a před podáním žádosti o přiznání právního postavení dlouhodobě 
pobývajícího rezidenta mohou přihlédnout k výši minimální mzdy a minimálního 
důchodu.“18 Výklad tohoto ustanovení nemusí být natolik restriktivní, jako je tomu 
v případě směrnice 2003/86/ES, neboť nepřiznání postavení dlouhodobě pobývajícího 
rezidenta zpravidla neznamená, že cizinec musí dotyčnou zemi opustit. Prostor 
členských států pro uvážení při transpozici tohoto ustanovení je tak dle odborné 
literatury o něco větší, než je tomu v případě směrnice 2003/86/ES. Rovněž zde však 
platí základní výkladová východiska vztahující se k čl. 7 odst. 1 písm. c) směrnice 
2003/86/ES a především to, že pokud se státy rozhodnou využít pro vymezení výše 
požadovaného příjmu určitou částku (např. ve výši minimální mzdy), může se jednat 
toliko o referenční částku, nikoli pevně stanovenou hranici, jejíž nedosažení má 
za následek zamítnutí žádosti.19 Navržená změna § 71 odst. 1 zákona tak je z výše 
uvedených důvodů v rozporu s čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2003/109/ES. 
Ve vztahu k právu dlouhodobě pobývajících rezidentů pobývat v jiných členských 
státech EU směrnice 2003/109/ES stanoví rovněž obdobné vymezení možných 
požadovaných příjmů, když čl. 15 odst. 2 písm. a) směrnice stanoví, že členské státy 
mohou „od dotyčných osob požadovat, aby prokázaly, že mají stálé a pravidelné příjmy, 
které jsou dostatečné k zajištění jejich výživy a výživy jejich rodinných příslušníků, aniž 
by využívaly systém sociální podpory dotčeného členského státu. Pro každou kategorii 

                                                           
17  Na rozdíl od směrnice 2003/86/ES se zde jedná o vymezení povinnosti členských států tuto minimální výši příjmu vyžadovat a není to na jeho uvážení. Srov. znění 

čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/86/ES, podle něhož „může dotyčný členský stát požadovat“ a čl. 5 odst. 1 směrnice 2003/109/ES, podle něhož „státy požadují od státních 

příslušníků třetích zemí, aby prokázali“ (zdůraznění doplněno). 
18  Jediným rozdílem je, že směrnice 2003/109/ES státům neumožňuje – na rozdíl od směrnice 2003/86/ES – zohlednit počet rodinných příslušníků.  
19  Srov. THYM, Daniel. Long-Term Residents Directive 2003/109/EC. In: HAILBRONER, Kay; THYM, Daniel. EU Immigation and Asylum Law. 2. vyd. Oxford, 

München: C. H. Beck, 2016, s. 454-455. Toto výkladové východisko souvisí s tím, že v rámci přípravných prací na textu směrnice byly odmítnuty návrhy konkrétního 

vymezení výše příjmů a bylo ponecháno řešení, podle něhož členské státy příjem posuzují podle jeho povahy a pravidelnosti a případně přitom vezmou v úvahu výši 

minimální mzdy či minimálního důchodu. Srov. WIESBROCK, Anja. Legal Migration to the European Union. Ledien Boston: 2010, Martinus Nijhoff Publishers, s. 270. 
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uvedenou v čl. 14 odst. 2 členské státy posoudí tyto příjmy z hlediska jejich povahy 
a pravidelnosti a mohou přihlédnout k výši minimální mzdy a minimálního důchodu“. 
Standard interpretace čl. 15 odst. 2 písm. a) se odvozuje od čl. 5 odst. 1 písm. a) téže 
směrnice, odborná literatura nicméně zdůrazňuje, že se jedná toliko o fakultativní 
požadavek. Musí být vykládán restriktivně, aby nebránil volnému pohybu rezidentů mezi 
členskými státy.20 Do rozporu s požadavky směrnice se tak s ohledem na výše uvedené 
důvody dostává rovněž nově navržený § 42c odst. 3 písm. c) zákona o pobytu cizinců. 
Stejně tak je tomu rovněž v případě navržené změny § 42c odst. 6, neboť pro pobyt 
rodinných příslušníků dlouhodobě pobývajícího rezidenta, jenž vykonává právo pobytu 
v jiném členském státě, stanoví čl. 16 odst. 4 písm. c) směrnice 2003/109/ES rovněž 
v podstatě totožnou formulaci jako ve výše uvedených případech.21 
Požaduji proto zachovat stávající vymezení způsobu stanovení výše 
prokazovaného příjmu u jednotlivých pobytových oprávnění a navržené novelizační 
body vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

 

70 

5. K bodu 24 a 43 [§ 44a odst. 2 a § 64 písm. a) zákona] 

Tím, že se přesunula část definice studia (střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání 
v oborech vzdělání ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole) z § 64 
písm. a) do § 64 písm. c) a je omezena pouze na výměnné studijní pobyty, nespadá 
nyní klasické studium na středních školách, vyšších odborných školách či 
konzervatořích pod pojem „studium“ podle zákona o pobytu cizinců. Navržená úprava je 
sice v souladu se směrnicí 2016/801/EU, avšak pro studenty těchto škol, kteří jsou 
cizinci ze třetích zemí a nestudují v rámci výměnných programů, může nová úprava 
u stávajících studentů znamenat nejistotu v jejich dalším postavení a v pokračování 
ve studiu a u nově příchozích studentů nejistotu ohledně možnosti svůj pobyt na území 
za tímto účelem upravit. 

Akceptováno. 

 

Transpozice je v pořádku. 

Kategorie, které nově nespadnou 

pod definici studia, budou moci 

žádat o povolení za účelem 

„ostatní“.  

 

Doplněno přechodné ustanovení 

a důvodová zpráva. 

                                                           
20  Srov. tamtéž, s. 504. 
21  Dle čl. 16 odst. 4 písm. c) směrnice 2003/109/ES mohou členské státy po rodinných příslušnících požadovat, aby spolu se žádostí o povolení k pobytu předložili 

„doklad o tom, že mají stálé a pravidelné příjmy, které postačují k zajištění jejich výživy bez využívání systému sociální podpory dotyčného členského státu, nebo že 

dlouhodobě pobývající rezident disponuje pro jejich potřeby uvedenými příjmy a pojištěním, jakož i zdravotním pojištěním kryjícím všechna rizika v druhém členském státě. 

Členské státy posoudí uvedené příjmy z hlediska jejich povahy a pravidelnosti a mohou přihlédnout k výši minimální mzdy a minimálního důchodu.“ 
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Pokud je nová úprava myšlena tak, že tito studenti budou moci o oprávnění k pobytu 
žádat za účelem „ostatní“, požaduji to přinejmenším doplnit do důvodové zprávy 
ke změně daného ustanovení. Pro předvídatelnost a srozumitelnost dotyčné úpravy se 
mi však jeví jako vhodnější zahrnout klasické studium na střední škole, vyšší 
odborné škole a konzervatoři do ustanovení § 64 jako samostatné písmeno, 
a nikoli jej z § 64 zcela vypouštět. Tím bude zajištěno, že tzv. směrnicový pobyt bude 
jasně oddělený od národního typu pobytu, neboť bude upraven samostatně. 
V případě, že bude přijato druhé z navržených řešení, měl by tomu pak odpovídat i text 
§ 42d a rovněž § 44a odst. 2, kde je rovněž nutno zachovat možnost prodloužení 
dlouhodobého pobytu za účelem studia, podobně jako je to upraveno v navrženém 
§ 44a odst. 2 zákona u studia na vysoké škole. 
Tato připomínka je zásadní.  

KVOP 

 

71 

6. K bodu 29 (§ 46 odst. 5) 

Navržené znění představuje chybnou transpozici příslušné úpravy ve směrnici 
2016/801/ES. Pro případ zamítnutí žádosti stanoví čl. 20 odst. 4 směrnice, 
že v rozhodnutí o zamítnutí žádosti musí být „zohledněny konkrétní okolnosti daného 
případu a zásada proporcionality“. Stejně tak čl. 21 odst. 7 směrnice stanoví pro případy 
odnětí nebo neprodloužení povolení totožnou podmínku, podle níž musí být v takovém 
rozhodnutí „zohledněny konkrétní okolnosti daného případu a zásada proporcionality“. 
Oproti tomu navržené znění § 46 odst. 5 zákona stanoví, že v případě těchto rozhodnutí 
je „vždy nutné posoudit přiměřenost dopadů tohoto rozhodnutí do soukromého 
a rodinného života cizince.“ Tato formulace však svým obsahem neodpovídá podmínce 
požadované ve směrnici, neboť je podstatně užší. Zohlednění konkrétních okolností 
daného případu a zásady proporcionality, jak požaduje směrnice, jde v mnoha ohledech 
podstatně dále, než odpovídá posouzení přiměřenosti dopadů rozhodnutí 
do soukromého a rodinného života cizince. 
Navržené znění § 46 odst. 5 rovněž představuje neúplnou transpozici směrnice 
2016/801/ES z hlediska typů pobytů, ve vztahu k nimž je uvedená hlediska 
při rozhodování třeba zohlednit. Přestože návrh uvádí pouze povolení k dlouhodobému 
pobytu za účelem studia, dle čl. 20 a čl. 21 směrnice se požadavek zohlednit konkrétní 
okolnosti daného případu a zásadu proporcionality vztahuje rovněž na rozhodování 

Neakceptováno. 

 

Nesouhlasíme, definice není 

užší, ale obsahově totožná.  

 

Navíc tento požadavek již nyní 

vyplývá ze správního řádu. 

Transpozici považujeme za 

vyhovující a dostatečnou. 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

ZPC tuto úpravu obsahuje a to 

zcela explicitně v § 46d odst. 2. 
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o povolení za účelem vědeckého výzkumu. 
Požaduji provést řádnou a úplnou transpozici uvedených ustanovení směrnice 
a ve vztahu k povinnosti zohlednit konkrétní okolnosti daného případu a zásadu 
proporcionality v § 46 odst. 5 použít totožnou formulaci, jaká je uvedena ve směrnici. 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

 

72 

7. K bodu 33 (§ 50 odst. 3) 

Nesouhlasím s navrženou změnou § 50 odst. 3, která má znemožnit cizincům 
s přechodným pobytem na základě výjezdního příkazu uzavřít sňatek. Podobné opatření 
považuji za výrazně disproporční a nepřiměřený zásah do práv dotyčných cizinců, jenž 
není opodstatněn a v důvodové zprávě ani uspokojivě vysvětlen. Navržená úprava může 
vést k porušení jak čl. 8 Úmluvy, jenž chrání právo na soukromý a rodinný život, tak čl. 
12 Úmluvy, jenž upravuje právo uzavřít manželství. Konstatování v důvodové zprávě, 
podle něhož „není žádoucí, aby cizinci, kteří jsou ve fázi přípravy na vycestování … 
uzavírali sňatky“ nepovažuji za uspokojivé, ani věcně podložené zdůvodnění takto 
razantního zásahu do práv cizinců. Není pravdou, že výjezdní příkaz v každém případě 
znamená, že cizinec je ve fázi přípravy na vycestování (mohou nastat i situace, kdy 
cizinec s výjezdním příkazem žádá o jiné oprávnění k pobytu, v němž mu může být 
vyhověno, příp. přiznáno právo pobytu do doby rozhodnutí o něm). Bez ohledu na to pak 
není zřejmé, z jakého důvodu by takovým cizincům mělo být bráněno uzavřít na území 
České republiky sňatek. Tvrzení v důvodové zprávě, podle něhož je uzavírání těchto 
sňatků v praxi „ve velkém procentu účelové“ není ničím podloženo. Zákon o pobytu 
cizinců nadto disponuje prostředky, jimiž lze na případné účelové uzavření manželství 
reagovat a případné žádosti o pobytové oprávnění na základě toho nevyhovět. 
Navržené ustanovení, které znemožňuje cizincům s přechodným pobytem na základě 
výjezdního příkazu uzavřít sňatek, nadto dopadá rovněž na občany EU a jejich rodinné 
příslušníky. V tomto ohledu odkazuji též na svou připomínku k § 169r písm. j) zákona 
o pobytu cizinců, tedy že vydání pobytové karty, kterou je završeno řízení o udělení 
přechodného pobytu s rodinným příslušníkem, je pouze deklaratorním rozhodnutím. 

Akceptováno. 

 

Novelizační bod vypuštěn. 
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Nezakládá pobytová práva, ale slouží pouze k osvědčení stávajících práv přiznaných 
přímo unijním právem.22 Zároveň, „[j]akmile státnímu příslušníkovi třetí země, který je 
rodinným příslušníkem občana Unie, přísluší na základě směrnice 2004/38 právo 
na vstup a právo pobytu v hostitelském členském státě, tento hostitelský členský stát 
může toto právo omezit pouze při dodržení článků 27 a 35“ směrnice 2004/38/ES.23 
SDEU již v rozsudku ve věci 48/75 Royer konstatoval, že nedodržení podmínek 
stanovených členským státem pro vstup, pohyb a pobyt není takové povahy, aby samo 
o sobě představovalo hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost.24 V rozsudku ve věci C-
459/99 Mrax s odkazem na bod 40 předchozího rozsudku uvedl, že „rozhodnutím 
o nevydání povolení k pobytu, a tím spíše opatřením o vyhoštění založeným pouze 
na odůvodnění, že ze strany dotčené osoby nebyly splněny právní formality týkající se 
kontroly cizinců, by byla ohrožena samotná podstata práva pobytu, které je přímo 
přiznané právem Společenství, a tato rozhodnutí by byla zjevně nepřiměřená závažnosti 
porušení předpisů“. Dále doplnil, že článek 4 směrnice 68/360 a článek 6 směrnice 
73/148 (jejichž znění bylo převzato do směrnice 2004/38/ES25) „musí být vykládány 
v tom smyslu, že neopravňují členský stát odmítnout vydat povolení k pobytu 
a přijmout opatření o vyhoštění vůči státnímu příslušníkovi třetího státu, který je schopen 
prokázat svou totožnost a svůj sňatek se státním příslušníkem členského státu, pouze 
z toho důvodu, že vstoupil protiprávně na území dotčeného členského státu.“26 
(zdůraznění doplněno). A do třetice konstatoval, že články 3 a 4 odst. 3 směrnice 

                                                           
22  Srov. např. rozsudek SDEU ve věci C-157/03 Komise Evropských společenství v. Španělské království, v němž s odkazem na dřívější judikaturu (C-459/99 Mrax, bod 

74) uvedl (bod 28): „V tomto ohledu vyplývá právo vstupu na území členského státu poskytované státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou manželi nebo manželkami 

státních příslušníků členského státu, z pouhého rodinného vztahu. Vydání povolení k pobytu státnímu příslušníkovi třetí země, který je manželem nebo manželkou státního 

příslušníka členského státu, tak musí být považováno nikoliv za úkon zakládající práva, ale za úkon ze strany členského státu určený ke konstatování osobního stavu státního 

příslušníka s ohledem na předpisy práva Společenství.“ Shodně např. i rozsudek SDEU ve věci C-215/03 Oulane, bod 18. V podrobnostech viz POŘÍZEK, P., op. cit. 26, s. 

35, 36.  
23  Rozsudek SDEU ve věci C-127/08 Metock a další, bod 95.  
24  Bod 51 rozsudku. Shodně i rozsudek SDEU ve věci 459/99 Mrax, bod 79 či C-215/03 Oulane, bod 42. 
25  Srov. v tomto ohledu čl. 38 odst. 3 směrnice 2004/38/ES: „Odkazy na zrušená ustanovení a směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici.“ 
26  Bod 80 rozsudku. Viz rovněž rozsudek SDEU ve věci C-127/08 Metock a další, bod 99, dle něhož „čl. 3 odst. 1 směrnice 2004/38 musí být vykládán v tom smyslu, 

že na státního příslušníka třetí země, který je manželem nebo manželkou občana Unie pobývajícího v členském státě, jehož není státním příslušníkem, jenž tohoto občana 

Unie doprovází nebo následuje, se vztahují ustanovení uvedené směrnice bez ohledu na místo a datum uzavření jejich manželství, jakož i způsob, jakým tento státní 

příslušník třetí země vstoupil na území hostitelského členského státu.“ (zdůraznění doplněno).  
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68/360, články 3 a 6 směrnice 73/148 a článek 3 odst. 3 směrnice 64/221 (které byly 
opět obsahově převzaty do směrnice 2004/38/ES) „musí být vykládány v tom smyslu, 
že členský stát nemůže odmítnout vydat povolení k pobytu ani vyhostit státního 
příslušníka třetího státu, který je manželem nebo manželkou státního příslušníka 
členského státu a který vstoupil řádně na území tohoto členského státu, pouze 
z důvodu, že před tím, nežli požádal o povolení k pobytu, již uplynula doba 
platnosti jeho víza.“27 (zdůraznění doplněno). Platí tak, že nelegální vstup či pobyt 
rodinného příslušníka občana EU není sám o sobě důvodem pro zamítnutí žádosti 
o vydání povolení k přechodnému pobytu, resp. zastavení řízení o takové žádosti.28 
Uvedené zároveň nebrání tomu, aby vůči rodinnému příslušníkovi občana EU členský 
stát za porušení migračních pravidel uplatnil „jiné sankce, které nenarušují svobodu 
pohybu a pobytu, jako je pokuta, za podmínky, že jsou přiměřené“.29 
Navržené ustanovení je tak ve vztahu k občanům EU a jejich rodinným příslušníkům 
v rozporu s unijním právem. Ani směrnice 2004/38/ES, ani primární právo (zejména 
Smlouva o fungování Evropské unie) žádné podobné omezení neznají. Navržené 
ustanovení představuje zásah do soukromého a rodinného života unijních občanů, 
kterým bude znemožněno uzavřít na území sňatek s třetizemcem. U kategorie cizinců 
definovaných v § 15a odst. 2 písm. b) se navíc může jednat o situace, kdy dotyčná 
osoba již bude v postavení rodinného příslušníka občana EU. Domnívám se, že stávající 
právní úprava v ustanovení § 87y již stanoví dostatečné záruky bránící tomu, aby 
po dobu řízení o udělení přechodného pobytu mohl na území pobývat rodinný příslušník 
občana EU zneužívající uvedené řízení. 
Navrhuji tak navržené doplnění ustanovení § 50 odst. 3 vypustit bez náhrady. 
Tato připomínka je zásadní. 

                                                           
27  Bod 91 rozsudku. Viz rovněž bod 54 rozsudku SDEU ve věci C-325/09 Dias, dle něhož „deklaratorní povaha povolení k pobytu znamená, že povolení pouze 

potvrzuje již existující právo. [...] [N]elze z důvodu deklaratorní povahy povolení k pobytu považovat pobyt občana za ilegální ve smyslu práva Unie pouze proto, že tento 

občan nemá povolení k pobytu“. 
28  I judikatura domácích správních soudů počínaje usnesením rozšířeného senátu NSS č. j. 3 As 4/2010-151 ze dne 26. 7. 2011 (bod 56) opakovaně potvrdila, že vůči 

občanům EU a jejich rodinným příslušníkům nelze výhradu veřejného pořádku uplatnit v důsledku nelegálního vstupu či pobytu (viz např. rozsudky NSS č. j. 3 As 75/2012-

28 ze dne 6. února 2013, č. j. 8 As 46/2013-55 ze dne 30. srpna 2013, bod 40 a č. j. 9 As 57/2011-84 ze dne 7. prosince 2011).  
29  Viz výše bod 97 rozsudku. Shodně i rozsudek SDEU ve věci 459/99 Mrax, bod 77 a tam citovaná judikatura. 
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KVOP 

 

73 

 

8. K bodu 41 (§ 50a odst. 6) 

Z důvodové zprávy vyplývá, že obsah textu stávajícího odstavce 6 byl vložen 
do odstavce 3 písm. c). Odstavec 6 stanoví: „je-li v řízení o správním vyhoštění zjištěno, 
že důsledkem rozhodnutí o správním vyhoštění by byl nepřiměřený zásah 
do soukromého nebo rodinného života cizince […] považuje se zahájené řízení 
o správním vyhoštění za řízení o povinnosti opustit území“. (zdůraznění doplněno) Nově 
navržené znění odstavce 3 písm. c) však s aspektem nepřiměřeného zásahu 
do soukromého či rodinného života cizince již nijak výslovně nepracuje. Pouze stanoví, 
že zahájením řízení o správním vyhoštění se považuje za zahájené řízení o povinnosti 
opustit území. Moment, kdy má správní orgán namísto řízení o vyhoštění vést řízení 
o povinnosti opustit území (za stávající právní úpravy tehdy, pokud zjistí, že by správní 
vyhoštění způsobilo nepřiměřený zásah do soukromého či rodinného života cizince), 
není navrhovaným zněním odstavce 3 písm. c) jasně vymezen. 
Navrhuji proto do tohoto ustanovení vtělit celý obsah stávajícího odstavce 6, nebo 
v důvodové zprávě vysvětlit, že navrhované doplnění odstavce 3 písm. c) se nadále 
vztahuje na ty případy, kdy správní orgán zjistí, že by důsledkem rozhodnutí byl 
nepřiměřený zásah do soukromého či rodinného života cizince. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, nové znění 

celého §50a, které akceptuje tuto 

připomínku a připomínku 

směřující k jasnějšímu 

vymezení, kdy je vydáváno 

rozhodnutí s platností pro území 

ČR a kdy pro území EU.   

KVOP 

 

74 

10. K bodu 51 [§ 87h odst. 2 písm. c)] 

Navrhované ustanovení § 87h odst. 2 písm. c) zákona umožňuje rodinnému 
příslušníkovi občana Evropské unie, kterému byla přiznána mezinárodní ochrana, aby 
požádal o vydání povolení k trvalému pobytu, pokud splňuje některou z podmínek 
uvedených v odstavci 1 tohoto ustanovení. Vydání povolení k trvalému pobytu je však 
podmíněno tím, že se na rodinného příslušníka občana Evropské unie již nevztahuje 
zákon o azylu30. V praxi by se tedy ve většině případů musel rodinný příslušník občana 
Evropské unie mezinárodní ochrany vzdát.  

Neakceptováno. 

 

Připomínkové místo mění 

připomínku na doporučující. 

 

 

                                                           
30  Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů 
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Směrnice 2004/38/ES31 nicméně ze své působnosti nevylučuje osoby, které jsou 
žadateli o udělení mezinárodní ochrany, ani osoby, kterým byla přiznána mezinárodní 
ochrana. Také z usnesení SDEU ve věci C-551/0732 vyplývá, že čl. 9 odst. 1 a čl. 10 
směrnice 2004/38/ES je třeba vykládat v tom smyslu, že probíhající řízení o mezinárodní 
ochraně či udělení mezinárodní ochrany nemají bránit získání pobytové karty rodinného 
příslušníka občana Evropské unie.  
Přiznání postavení uprchlíka udělením azylu je pouze deklaratorním aktem,33 
potvrzujícím, že státní příslušník třetí země je uprchlíkem ve smyslu Ženevské úmluvy34. 
Uprchlíkem tak osoba nepřestává být ani v případě, že se stane rodinným příslušníkem 
občana Evropské unie. Obdobně osobě požívající doplňkové ochrany nepřestane hrozit 
vážná újma v případě návratu do země původu v případě, že se stane rodinným 
příslušníkem občana Evropské unie. Osoby s přiznanou mezinárodní ochranou musí být 
i nadále chráněny v souladu se zásadou nenavracení (non-refoulement). Tyto osoby 
zároveň často nemají možnost získat cestovní doklad od orgánů země svého původu.  
Obdobně není důvod pro stanovení povinnosti, aby se osoba s poskytnutou dočasnou 
ochranou musela této ochrany vzdát v případě, že chce požádat o trvalý pobyt 
rodinného příslušníka občana Evropské unie. 
Navrhuji proto tuto podmínku vypustit a upravit navrhované ustanovení § 87h odst. 2 
písm. c) takto: 
„c) pokud splňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 1, a v době podání žádosti 
pobýval na území na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle zvláštního 
právního předpisu a tento zvláštní právní předpis se na něho již nevztahuje.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

                                                           
31  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat 

na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/38 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 

90/365/EHS a 93/96/EHS 
32  Usnesení Soudního dvora Evropské unie ve věci Deniz Sahin proti Bundesminister für Inneres ze dne 19. 12. 2008, sp. zn. C-551/07 
33  Bod 21 odůvodnění 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).  
34  Úmluva o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 a Protokol týkající se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967 (č. 208/1993 Sb.). 
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KVOP 

 

75 

11. K bodu 53 (§ 88 odst. 3) 

Zásadně nesouhlasím s navrženou změnou znění § 88 odst. 3 zákona. Předkladatel 
zcela opomíjí, že situace, kterou uvádí v důvodové zprávě, kdy o povolení k trvalému 
pobytu žádají rovněž některé novorozené děti, které jsou jinak (za stávajícího zcela 
nevyhovujícího a dlouhodobě kritizovaného systému komerčního zdravotního pojištění 
pro cizince s dlouhodobým pobytem) tzv. nepojistitelné z důvodu zdravotních problémů, 
byla řešena nedávným rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 22. září 2016, sp. zn. 33 
Cdo 2039/2015. Ten se zabýval výkladem daného ustanovení ve vztahu k narozenému 
dítěti cizinců s dlouhodobým pobytem, které nemělo přístup ke zdravotnímu pojištění. 
Nejvyšší soud přitom s ohledem na mezinárodní závazky České republiky dovodil 
jako jediný možný výklad § 88 odst. 3 zákona o pobytu cizinců to, že takové dítě musí 
mít možnost požádat o trvalý pobyt a po dobu, než je o žádosti rozhodnuto, 
požívat fikce trvalého pobytu v souladu s tímto ustanovením, aby se Česká republika 
nedopouštěla porušení těchto závazků. Označit nepřímo výklad příslušného ustanovení 
provedený Nejvyšším soudem České republiky za „spekulace“ o tom, jak má být dotyčné 
ustanovení vykládáno, jako to činí předkladatel v důvodové zprávě, považuji 
za nedůstojné. 
Předkladatelem zdůrazněný princip, podle něhož dítě, které se narodí cizinci za pobytu 
na území České republiky, má v zásadě následovat pobytový status tohoto cizince, je 
nepochybně platný. Neplatí však „vždy“, jak předkladatel mylně uvádí, neboť 
z uvedeného principu existují výjimky a jednou z nich je mimo jiné právě situace 
nemožnosti přístupu takového dítěte ke zdravotnímu pojištění. Nejvyšší soud v této 
souvislosti ve výše citovaném rozsudku výslovně uvedl: „Při zohlednění teleologicko-
axiologického výkladu je zřejmé, že odvolací soud zvoleným výkladem napravil konflikt 
účelu ustanovení § 88 odst. 3 věty první zákona o pobytu cizinců a závazku České 
republiky na úrovni základního ústavního práva (ochrany práv dítěte) právě 
ve prospěch ochrany práv dítěte, která v pomyslném žebříčku hodnot stojí 
nepochybně nad úmyslem zákonodárce sjednotit pobytový režim narozeného 
dítěte (cizince) a jeho zákonného zástupce. Nadto není rozumného důvodu, proč by 
narozené dítě nemohlo požívat vyšší právní ochrany nežli jeho rodič (zákonný 
zástupce).“ (zdůraznění doplněno) 

Akceptováno 
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Uvedené řešení je možné považovat za nedokonalé.35 Reakcí zákonodárce však 
v žádném případě nemůže být stávající úpravu změnit tak, že výklad souladný 
s mezinárodními závazky, jež jsou dle čl. 10 Ústavy součástí právního řádu České 
republiky a jež je třeba promítat do výkladu a aplikace vnitrostátních předpisů, bude 
(přinejmenším z hlediska jazykového výkladu) do budoucna znemožněn. Naopak lze 
očekávat, že předkladatel – pokud již do úpravy dopadající svými důsledky do oblasti 
zdravotního pojištění novorozených dětí cizinců na území ČR hodlá zasáhnout – 
předloží namísto toho takovou úpravu, která stávající nevyhovující a kritizovaný 
stav dá do souladu s mezinárodními závazky,36 a nikoli takovou, která existující 
nesoulad ještě zhorší a prostor pro porušení těchto závazků ze strany České republiky 
do budoucna ještě dále rozšíří. 
Jak uvedl Nejvyšší soud v citovaném rozsudku, „[j]e zřejmé, že ani po mnohaletém úsilí 
se zatím v českém právním řádu nepodařilo odstranit dichotomii mezi ‚ideálním‘ stavem 
předjímaným v každoročně aktualizovaných koncepcích integrace cizinců, jehož 
dosažení vláda ve svých četných usneseních (dovolací soud odkazuje jen 
na nejvýznamnější z nich) ukládala ministerstvu zdravotnictví ve spolupráci 
s ministerstvem vnitra, a realitou. V konečném důsledku tak nadále dochází k nerovnosti 
v přístupu ke zdravotní péči a diskriminaci určité skupiny dětí v rozporu s čl. 24 odst. 1 
Úmluvy o právech dítěte.“ 
Za takové situace požaduji, aby stávající znění dotyčného ustanovení bylo 
zachováno do doby, než bude otázka přístupu tzv. nepojistitelných novorozených 
dětí na území České republiky ke zdravotnímu pojištění systémově a uspokojivě 

                                                           
35  Jak uvedl Nejvyšší soud v citovaném rozsudku ze dne 22. září 2016, sp. zn. 33 Cdo 2039/2015: „Dovolací soud si je vědom, že uvedené řešení právního vakua, 

v němž se tzv. nepojistitelné děti nacházejí, není optimální a neposkytuje ochranu v podobě dostupné lékařské péče všem cizincům, kteří se narodili na území České republiky 

zákonným zástupcům s povolením k dlouhodobému pobytu, nýbrž pouze těm, jimž svědčí důvody pro podání žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. a/ 

a b/ zákona o pobytu cizinců. S ohledem na prioritu zajištění ochrany práv dítěte a stávající znění zákona o pobytu cizinců však toto shledává jediným správným řešením.“ 
36  Stávající úpravu zdravotního pojištění dlouhodobě pobývajících cizinců v České republice vyloučených z veřejného zdravotního pojištění mimo jiné opakovaně 

kritizují kontrolní orgány mezinárodních lidskoprávních úmluv, jimiž je Česká republika vázána. Srov. Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen, 47. zasedání, 

4. - 22. října 2010, závěrečná vyjádření (CEDAW/C/CZE/CO/5), odst. 32 - 33. Výbor pro práva dítěte, 57. zasedání, 30. května - 17. června 2011, závěrečná vyjádření 

(CRC/C/CZE/CO/3-4), odst. 53 - 54. Výbor pro ekonomická, sociální a kulturní práva, závěrečná doporučení (E/C.12/CZE/CO/2), 23. května 2014, s. 5 - 6, bod 15. Na rozpor 

s mezinárodními závazky České republiky opakovaně upozornila rovněž Rada vlády pro lidská práva (srov. usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 26. února 2009 a 7. 

října 2013 ke zdravotnímu pojištění cizinců) a také Česká lékařská komora. Srov. Usnesení XXVI. sjezdu delegátů České lékařské komory konaného ve dnech 3. – 4. 

listopadu 2012 v Praze. [cit. 1. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.lkcr.cz/doc/clanky_file/xxvi-sjezd-clk-usneseni-99346.pdf 
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vyřešena odpovídající právní úpravou, která bude v souladu s mezinárodními 
lidskoprávními závazky České republiky v této oblasti. 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

 

76 

12. K bodu 72 [§ 119 odst. 1 písm. b) body 3 a 4] 

Nesouhlasím s navrženou změnou kategorizace skutkových podstat v rámci ukládaného 
správního vyhoštění. Navržené nové znění bodů 3 a 4 § 119 odst. 1 písm. b) zákona 
představuje výrazné zpřísnění oproti stávajícímu stavu, když tyto skutkové podstaty 
přesouvá z kategorie dle písm. c), v rámci níž nelze cizinci umožnit vstup na území 
členských států EU až na 3 roky, do kategorie dle písm. b), v rámci níž nelze cizinci 
umožnit vstup až na 5 let.  
Závažnost uvedených skutků tomuto zpřísnění naprosto neodpovídá. Dotyčné skutkové 
podstaty představují v zásadě nejmírnější (a v praxi také nejčastější) formy porušení 
zákona o pobytu cizinců, jež jsou důvodem pro uložení správního vyhoštění. Konkrétně 
jde o situace, kdy cizinec pobývá na území bez oprávnění k pobytu či bez platného 
cestovního dokladu. Je nelogické, aby tyto svou podstatou mírné skutkové podstaty (v 
kontextu ostatních skutků vymezených v § 119 zákona) byly zařazeny do druhé 
nejpřísněji postihované kategorie. Tím méně pak navržená změna dává smysl ve světle 
další změny předmětného ustanovení v rámci novelizačního bodu č. 74, kdy je skutková 
podstata vymezená ve stávajícím § 119 písm. b) bodu 8 přesouvána do § 119 písm. c) 
bodu 3. Zde je naopak maximální možná doba, po kterou nelze umožnit cizinci vstup 
na území, snižována ze stávajících 5 let na 3 roky. Svou podstatou se přitom jedná o 
v zásadě obdobně závažné provinění cizince, jako jsou skutky nově navrhované jako 
§ 119 písm. b) body 3 a 4, neboť se jedná o cizince, který svým pobytem přesáhl dobu, 
po kterou byl na území oprávněn pobývat na základě krátkodobého pobytu. Tvrzení 
uvedené v důvodové zprávě, podle něhož by v důsledku změny měly být „skutkově 
podobné podstaty pod stejnou kategorií“ tak v tomto ohledu neodpovídá skutečnosti. 
Důvodová zpráva jakkoli uspokojivě nevysvětluje, z jakého důvodu je uvedené zpřísnění 
nezbytné a v čem konkrétně je vyžádáno potřebami praxe. Z důvodové zprávy 
nevyplývá, že by policie v praxi narážela na to, že stávající maximální doba 3 let, 
po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území, by byla ve vztahu ke skutkům nově 
navrhovaným k zařazení do § 119 odst. 1 písm. b) bodů 3 a 4 nedostačující, a bylo by 

Neakceptováno. 

 

Připomínkové místo mění 

připomínku na doporučující. 
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proto nutné její zvýšení na 5 let. Taková potřeba praxe v žádném případě nevyplývá ani 
z mých poznatků v rámci monitoringu rozhodnutí o správním vyhoštění, jež jsou mi jako 
kontrolnímu orgánu dle návratové směrnice zasílána v souladu s § 178d odst. 2 zákona 
o pobytu cizinců.37 Naopak, za dotčené skutkové podstaty, jež dle stávající právní 
úpravy spadají pod § 119 odst. 1 písm. c) body 1 a 2, policie v drtivé většině případů 
ukládá dobu, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území, ve výši 1 roku, nanejvýš 2 
let. Již nynější maximální limit doby 3 let, po kterou nelze cizinci za spáchání těchto 
skutků umožnit vstup na území, se tak prakticky nevyužívá. Není proto jasné, proč by 
mělo být nezbytné tento limit dále zvýšit na téměř dvojnásobek. 
S ohledem na výše uvedené požaduji ponechat dotčené skutkové podstaty ve stávajícím 
zařazení v § 119 odst. 1 písm. c) zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

 

77 

13. K bodu 81 (§ 122 odst. 5) 

Nesouhlasím s navrženým doplněním § 122 odst. 5, podle něhož by nově 
ve vymezených případech policie na žádost cizince mohla nejen zrušit uložené 
rozhodnutí o správním vyhoštění, ale rovněž zkrátit jeho platnost. Doplnění této 
možnosti považuji za nadbytečné a kontraproduktivní z hlediska toho, že právě možnost, 
že rozhodnutí o správním vyhoštění může být zrušeno po uplynutí poloviny doby, 
po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území dle § 122 odst. 5 písm. a) zákona, bývá 
v praxi častým motivem pro rozhodnutí cizinců využít tzv. dobrovolného návratu. 
Navržená změna tento význam daného ustanovení de facto eliminuje. Nestanoví totiž 
žádnou konkrétní dobu, o kterou je možné zkrátit platnost rozhodnutí o správním 
vyhoštění. Je proto na místě předpokládat, že v praxi bude cizincům žádajícím o vydání 
nového rozhodnutí dle § 122 odst. 5 sice formálně vyhověno, avšak benefit z tohoto 
rozhodnutí bude pouze minimální, neboť platnost rozhodnutí o správním vyhoštění jím 
bude nově možno pouze zkrátit např. o několik týdnů či jeden nebo dva měsíce. 
V důsledku se tak smysl uvedeného ustanovení vytratí, resp. navržená změna 
nezakotvuje žádnou garanci, že tomu tak v praxi nebude. 

Částečně vysvětleno. Částečně 

vypořádáno jinak. 

 

Jedná se o zavedení pobídky pro 

dobrovolné návraty, kdy 

cizincům je jasné, že docílit 

zrušení rozhodnutí se daří málo 

početné skupině cizinců. Ze 

zkušeností oddělení 

dobrovolných návratů, kteří 

v ZZC s cizinci pracují, vyplynul 

právě požadavek na umožnění 

zkrácení doby platnosti zákazu 

vstupu – cizinci o to stojí.  

 

Pokud bude přistoupeno ke 

zkrácení doby platnosti zákazu 

                                                           
37  „Policie předává Veřejnému ochránci práv kopie rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění, rozhodnutí 

o přerušení zajištění, rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení, rozhodnutí o umístění zajištěného cizince do části s přísným režimem a rozhodnutí o prodloužení umístění 

zajištěného cizince do části s přísným režimem a informuje jej o rozhodnutích soudu o žalobách podaných proti těmto rozhodnutím.“ 
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Požaduji proto ponechat stávající znění § 122 odst. 5 a novelizační bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

vstupu, půjde vždy o zkrácení o 

nejméně jednu třetinu původní 

doby zákazu. 

 

KVOP 
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14. K bodu 85 (§ 123b odst. 2) 

Nesouhlasím s navrženým rozšířením důvodů pro uložení zvláštních opatření za účelem 
vycestování nad rámec důvodů, pro které zákon umožňuje přistoupit k samotnému 
zajištění. Smyslem zvláštních opatření za účelem vycestování, tedy tzv. alternativ 
k zajištění, je umožnit správnímu orgánu dostát ústavním a mezinárodněprávním 
požadavkům a ke zbavení svobody cizinců přistupovat pouze tehdy, nelze-li využít 
mírnějších opatření. Právě za tímto účelem vymezuje § 123b tato mírnější opatření. 
Navržené ustanovení, které ze stávajících alternativ k zajištěním fakticky činí 
nástroj, jímž policie může omezit svobodu pohybu cizince i v jiných situacích, 
které nespadají pod zákonné důvody pro jeho zajištění, je z tohoto pohledu 
nesystémové a neakceptovatelné. 
Nadto je třeba zdůraznit, že navržené znění je svou formulací velmi vágní a jeho 
interpretace v praxi tudíž může jevit znaky svévole, když umožňuje uložit zvláštní 
opatření mimo jiné cizinci, který „jinak s policií nespolupracuje“. Takto obecně 
formulované ustanovení nemůže být zákonným podkladem pro uložení opatření 
omezujícího svobodu pohybu. Navržené znění je tak v rozporu s čl. 2 Protokolu č. 4 
k EÚLP, který upravuje podmínky omezení svobody pohybu. Jeho požadavkem je totiž 
mj. právě to, aby příslušná ustanovení zákona, na základě nichž k tomuto omezení 
dojde, byla dostatečně přesná a předvídatelná. To navržené ustanovení rozhodně 
nesplňuje.38 
Požaduji proto ponechat stávající znění § 123b odst. 2 zákona a novelizační bod 
vypustit.  
Nad rámec výše uvedeného dále upozorňuji, že navržené ustanovení obsahuje rovněž 
jazykovou nesrovnalost. Vzhledem k tomu, že se stávající znění § 123b odst. 2 
nahrazuje novým, nedává smysl použít v jeho úvodu slovo „dále“. Zatímco § 123b odst. 

Vypořádáno jinak. Částečně 

vysvětleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vkládané ustanovení bylo 

přeformulováno a 

konkretizováno. Současně již 

nepůjde o demonstrativní výčet 

situací. 

 

 

 

 

 

 

 

Stávající § 123b odst. 2 nebude 

vypuštěn.  

                                                           
38  Srov. též rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci De Tommasso proti Itálii ze dne 23. 2. 2017, stížnost č. 43395/09, odst. 106-107, 113 a násl. 
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1 vymezuje typy alternativ k zajištění, § 123b odst. 2 vymezuje, kdy je možné k jejich 
uložení přistoupit. 
Tato připomínka je zásadní. 
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15. K bodu 93 (§ 129a) 

Předkladatel navrhuje nahradit institut žádosti o propuštění ze zařízení, proti rozhodnutí 
o níž je přípustná žaloba ve správním soudnictví, institutem podnětu k propuštění 
ze zařízení, na který by se nevztahovala část druhá a třetí správního řádu. 
Jde o zásadní změnu v přístupu cizince k prostředku, kterým může iniciovat ukončení 
svého zajištění. Tato změna zároveň není v důvodové zprávě uspokojivě vysvětlena. 
Předkladatel se omezuje na konstatování, že žádost o propuštění ze zařízení není 
v současnosti příliš využívána. Tato skutečnost sama o sobě však nečiní ustanovení 
obsoletním a není důvodem pro zrušení stávající právní úpravy. Z jakého důvodu se 
v navrhované úpravě podnětu k propuštění ze zařízení vylučuje aplikace správního řádu, 
není v důvodové zprávě vysvětleno vůbec.  
Domnívám se, že tento krok nenaplní sledovaný cíl zamezit využití opravných 
prostředků zakotvených ve správním řádu, resp. žaloby ve správním soudnictví. 
Při posuzování podnětu bude správní orgán stále (stejně jako v případě dosavadní 
žádosti) rozhodovat o právech a povinnostech zajištěného cizince, přičemž výsledek 
tohoto posouzení bude mít dopad do jeho hmotněprávního postavení. Pokud tedy dojde 
k nahrazení nyní fungujícího transparentního institutu žádosti o propuštění ze zařízení 
zavedením podnětu, jehož vymezení je v navrhovaném znění zcela nejednoznačné, 
dojde v důsledku toho k zatížení soudů, které budou muset posuzovat, zda i proti 
výsledku posouzení podnětu, který bude v materiálním slova smyslu rozhodnutím, je 
přípustná žaloba ve správním soudnictví. Zároveň dojde k zatížení cizinců, kteří se 
k soudu budou nejprve muset s odpovídající žalobní argumentací propracovat. 
Navrhovaná změna se opírá o východisko, podle něhož je zajištěným cizincům 
standardně poskytována včasná právní pomoc, což však v současnosti právní řád 
uspokojivě negarantuje, a ani se tak fakticky vždy neděje. Nadto, financování právní 
pomoci je závislé na fondech EU, v návaznosti na což dochází k výpadkům této právní 
pomoci (jak se stalo např. v roce 2015). Vzhledem k této neuspokojivé situaci může 
docházet k tomu, že zajištěný cizinec nenapadne rozhodnutí o svém zajištění u soudu 

Akceptováno, novelizační bod 

bude vypuštěn a zůstane 

zachován současný § 129a. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWEJKBP9)



73 
 

včas. Riziko vzniku takové situace navíc prudce stoupá ve spojení s novelou 
navrhovaným zněním § 172 odst. 4, který počítá se zkrácením žalobní lhůty na 15 dnů. 
Právě v takových situacích představuje stávající právní úprava žádosti o propuštění 
ze zařízení jedinou skutečnou možnost cizince efektivně se bránit proti zbavení osobní 
svobody a dosáhnout přezkumu zákonnosti zajištění soudem. 
V neposlední řadě považuji za podstatné zdůraznit, že je navrhovaná úprava v rozporu 
s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv, a to ze dvou hledisek. První z nich 
spatřuji v rozporu s čl. 5 odst. 1 Úmluvy, dle kterého musí ke každému zbavení svobody 
dojít v souladu s řízením stanoveným zákonem. Při posouzení požadavku řízení 
stanoveného zákonem Evropský soud pro lidská práva (dále též „ESLP“) zkoumá, zda 
zbavení svobody má podklad ve vnitrostátních procesních a hmotněprávních 
předpisech, zda vnitrostátní orgány postupovaly podle těchto předpisů a zda řízení 
zaručovalo ochranu před svévolí.39 Svévoli přitom ESLP vnímá šířeji než jen jako 
souladnost s vnitrostátními zákony.40 V rámci kritéria „zákonnosti“ ESLP mimo jiné 
zkoumá též kvalitu právní úpravy, tedy zda je dostatečně dostupná a přesná, resp. 
předvídatelná.41 Uvedená kritéria mají zaručit právní jistotu zadržovaných osob 
a zabránit nebezpečí svévole.42 Tyto požadavky nesplňuje navrhovaná úprava, ze které 
není vůbec patrné, jakým způsobem se bude o podnětu cizince rozhodovat, jak bude 
s výsledkem posouzení obeznámen, za jakých okolností může podat nový podnět atp. 
Druhé hledisko, které způsobuje rozpor s Úmluvou, je, že přijetím navrhované právní 
úpravy hrozí narušení periodicity přezkumu trvání důvodů pro zajištění cizince, které 
může sám cizinec svým podnětem iniciovat. Naplnění podmínek pro zajištění se v čase 
vyvíjí (zejména pokud jde o existenci relevantních a dostatečných důvodů zbavení 

                                                           
39  Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. 7. 2013, Suso Musa proti Maltě, stížnost č. 42337/12, odst. 92.  
40  Aby nebyla detence svévolná, musí proběhnout v dobré víře, musí být úzce spjata s důvodem pro zbavení svobody, místo a podmínky zbavení svobody musí být 

přiměřené s ohledem na to, že se jedná o opatření nikoli vůči trestaným osobám, ale vůči cizincům, kteří často opustili svou vlast z obavy o svůj život, a délka zbavení 

svobody by neměla přesáhnout dobu, která je přiměřená pro dosažení sledovaného cíle. Tamtéž, odst. 93. Soud se zde odkazuje také na rozsudek velkého senátu ve věci A. 

a další proti Spojenému království, stížnost č. 3455/05, odst. 164. 
41  Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. 6. 1996, Amuur proti Francii, stížnost č. 19776/92, odst. 50. Někdy se kritérium „přesnosti“ objevuje také 

pod označením „předvídatelnost“, případně se objevují všechna tři kritéria: „sufficiently accessible, clear, previsible“. 
42  Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. 1. 2008, Riad a Idiab proti Belgii, stížnosti č. 29787/03 a 29810/03, odst. 72. Dle ESLP má být právo 

formulováno s dostatečnou přesností tak, aby „jednotlivci umožňovalo – v případě potřeby s příslušnou pomocí – usměrňovat své jednání.“ Rozsudek velkého senátu 

Evropského soudu pro lidská práva ze dne 14. 10. 2010, Sanoma Uigevetes B. V. proti Nizozemsku, stížnost č. 38224/03. 
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svobody), proto by měla být zajištěna možnost domáhat se soudní kontroly opakovaně 
v určitých přiměřených intervalech.43 ESLP uvedl, že čl. 5 odst. 4 Úmluvy zakotvuje 
procesní záruku zejména proti pokračování zbavení svobody, které – ačkoli bylo 
původně nařízeno zákonným způsobem – se poté mohlo stát nezákonným a ztratit 
veškeré ospravedlnění. Zejména požadavky urychlenosti a periodické soudní kontroly 
v přiměřených intervalech, ve smyslu čl. 5 odst. 4 a judikatury ESLP, mají své 
opodstatnění v tom, že zajišťují, že zadržená osoba nemusí být vystavena nebezpečí, 
že zůstane zadržována i dlouho poté, co její zbavení svobody přestalo být 
ospravedlnitelné.44 
Podle dosavadního znění §129a, které působnost správního řádu nevylučuje, může 
cizinec proti zamítnutí žádosti o propuštění ze zařízení podat žalobu ve správním 
soudnictví. Po rozhodnutí soudu může v případě, že se změnily okolnosti, podat novou 
žádost o propouštění, proti jejímuž zamítnutí je opět přípustná obrana žalobou. Touto 
úpravou je periodicita přezkumu tak, jak ji vykládá ESLP, zajištěna. Předkladatelem 
navrhovaná změna ustanovení tyto požadavky nenaplňuje. 
S ohledem na výše uvedené proto požaduji zachovat stávající úpravu § 129a zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 
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16. K bodu 96 (§ 155a a § 155b)  

V obecné rovině nelze než uvítat aktivnější roli státu v oblasti integrace cizinců, včetně 
zajištění odpovídajícího finančního zabezpečení aktivit směřujících k naplnění tohoto 
cíle. Navržené ustanovení § 155a zákona je však, s ohledem na poměrně zásadní 
změnu, jakou představuje oproti stávajícímu nastavení fungování integračních center 
a v nich poskytovaných služeb, poměrně nejasně vymezené a nedostatečně 
zdůvodněné. V důvodové zprávě postrádám zejména hlubší analýzu stávajícího 
fungování a podrobnější zdůvodnění vhodnosti navržené podoby řešení, stejně jako 
jasnější vymezení toho, jaký budou mít navržené změny dopad na služby, které jsou 
dosud klientům v centrech poskytovány, a to zejména z hlediska výběru aktérů, kteří tyto 
služby mají dle představ předkladatele do budoucna poskytovat. Pozornost je třeba 
věnovat především službám v oblasti právního poradenství, jehož uvedení jako jedné 

Vysvětleno, částečně 

akceptováno.  

Právní poradenství bude 

doplněno. 

 Zůstává zachován současný 

model provozování center. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43  Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 527. 
44  Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 9. 1. 2003, Shishkov proti Bulharsku, stížnost č. 38822/97, odst. 88. 
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ze služeb poskytovaných v centrech v návrhu nového § 155a odst. 2 chybí. Tyto služby 
je zároveň s ohledem na jejich nutnou nezávislost, která podmiňuje důvěru klientů 
v jejich využití a kvalitu, třeba i nadále poptávat od externích poskytovatelů, nikoli např. 
přímo skrze zaměstnance SUZ pracující v jednotlivých centrech.  
Ve vztahu k navrženým adaptačně-integračním kurzům dle § 155b upozorňuji na nutnost 
podrobně vymezit a nastavit jejich podmínky tak, aby nedocházelo ke znevýhodnění 
některých skupin cizinců (např. cizinců hovořících jiným než některým ze sedmi 
výslovně uvedených jazyků, pro něž má být v Frámci kurzu zajištěno tlumočení). 
Považuji rovněž za vhodné do ustanovení § 155b odst. 2 zahrnout možnost zohlednit 
individuální situaci cizince a za výjimečných okolností umožnit takovému cizinci odklad, 
příp. prominutí absolvování kurzu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Situace konkrétního cizince by 

měla být zohledněna 

v případném přestupkovém 

řízení. 
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17. K bodu 111 [§ 167 odst. 1 písm. p)] 

Zásadně nesouhlasím se zavedením oprávnění policie provádět úkony směřující 
ke zjištění informací o zajištěném cizinci ze zadrženého elektronického komunikačního 
zařízení nebo nosiče informací a využívat programové vybavení cizince.  
Samotné odnětí elektronického komunikačního zařízení zde nerozporuji. Zákon o pobytu 
cizinců pravomoc policie odebírat tato zařízení a předávat je do úschovy provozovateli 
zařízení pro zajištění cizinců již zakotvuje.45 Rozporuji však pravomoc policie 
do odebraného zařízení nahlížet, získávat z něj informace a dále s nimi pracovat. 
Navrhované oprávnění představuje významný zásah do ústavně zaručených práv 
zajištěné osoby, do práva na soukromí a ochrany listovního tajemství chráněné v čl. 13 
a čl. 10 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 8 Úmluvy, neboť 
zkoumáním elektronických komunikačních zařízení by police získala přístup i k obsahu 
dopravovaných zpráv (přepravovaných, posílaných a přenášených). Tento zásah by 
směřoval i do práv jiných osob, které s cizincem komunikovaly, komunikují či přišly 

Vypořádáno jinak. 

 

Ministerstvo vnitra navrhuje 

do § 177 odst. 3 vložit právo 

cizince doložit svou totožnost 

pomocí elektronického 

komunikačního zařízení nebo 

nosiče informací.  

Bude plně na rozhodnutí cizince, 

zda této možnosti využije. 

 

S alternativním ustanovením 

 (§ 177 odst. 3) připomínkové 

místo souhlasí. 

                                                           
45  Viz § 136 odst. 3 písm. c) ve spojení s § 137 odst. 4 a 5 zákona o pobytu cizinců 
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do kontaktu elektronickou cestou. Zásah by proto měl sledovat legitimní cíl a naplňovat 
požadavek přiměřenosti a nezbytnosti v demokratické společnosti.46 
Legitimním cílem zde má být zjištění totožnosti zajištěné osoby, tj. zjištění jména, 
příjmení, dne, měsíce a roku narození a státního občanství nebo posledního trvalého 
bydliště mimo území.47 Otázka je, do jaké míry může uvedená pravomoc skutečně 
efektivně přispět ke zjištění totožnosti zajištěného cizince. Není zřejmé, z čeho plyne 
konstatování uvedené v důvodové zprávě, že cizinci mají na svých zařízeních fotky 
svých dokladů totožnosti, které ovšem použijí až v cílové zemi. Zdůvodnění v důvodové 
zprávě považuji vzhledem k závažnosti navrhované pravomoci představující natolik 
významný zásah do ústavně zaručených práv za nepřesvědčivé a naprosto 
nedostatečné. Jako logický se může jevit spíše scénář, že cizinec si do svých zařízení 
vyfotí své doklady pro případ, kdyby originál ztratil, nikoli že tak postupuje cizinec 
usilující o to, aby ukryl svou identitu. Považuji proto za sporné již naplnění podmínky, 
zda navržená pravomoc skutečně může účinně přispět k naplnění sledovaného (byť 
legitimního) cíle. 
I pokud přijmeme, že prošetření komunikačních zařízení by v některých případech 
mohlo k ověření a zjištění totožnosti cizince přispět (byť důvodová zpráva 
přesvědčivě nevysvětluje jakým způsobem), domnívám se, že toliko okrajově 
a za cenu zásadního extenzivního průlomu do ústavně zaručených práv, což je 
v rozporu s výše uvedenými kritérii, jimiž je podmíněn zásah do práv chráněných 
Listinou a Úmluvou. 
Takto široce vymezená pravomoc policie ohledně zásahu do práv chráněných čl. 10 
a 13 Listiny a čl. 8 Úmluvy nemá v českém právním řádu obdoby. Jistou analogii lze 
hledat v trestněprávních předpisech, ale ani ony nezakotvují podobně vymezenou 
pravomoc používat zařízení a jeho vybavení (pouze zařízení odebrat, nařídit sledování, 
provádět odposlechy a činit z nich záznamy). Zásahy do listovního tajemství a tajemství 

                                                           
46  Srov. kroky č. 4 a 5 pětistupňového testu aplikovaného ESLP při posuzování stížností na porušení č. 8-11 Úmluvy. Blíže viz KOSAŘ, David, BOBEK, Michal. 

Kapitola IV: Omezení práv a svobod zaručených v Úmluvě. In: KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan a BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech: 

komentář. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 99-116. 
47  Srov. § 177 odst. 1 zákona o pobytu cizinců 
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dopravovaných zpráv jsou v trestním řízení možné jen na základě povolení soudce či 
státního zástupce48 a dále také při kontrole písemného styku a užívání telefonu k tomu 
povolanými orgány za stanovených podmínek49. Podobný zásah do práv, jaký je 
navrhován v dotyčném ustanovení, je tak v rámci českého právního řádu vždy spojen 
s automatickou individuální kontrolou přiměřenosti a nezbytnosti takového 
opatření ze strany nezávislého subjektu. Nadto mají dotčené osoby možnost účinně 
namítat zákonnost získaných důkazů v následném soudním řízení.  
V navrhovaném ustanovení oproti tomu jakákoli kontrola využívání navrhovaného 
oprávnění naprosto absentuje. Pravomoc policie je stanovena velmi vágně, 
ohraničena je pouze účelem zjištění nebo ověření totožnosti. Úprava nezakotvuje princip 
subsidiarity využití pravomoci (tedy přistoupení k jejímu využití až v případě, nelze-li cíle 
dosáhnout jinak). K tomu chybí jakákoli externí kontrola využití této pravomoci 
a nakládání se získanými daty ze strany nezávislého subjektu, a to jak před využitím 
dané pravomoci, tak následně. Stejný orgán, který uplatní tuto pravomoc, následně 
na jejím základě vydává rozhodnutí. Dotčená osoba se proti tomuto zásahu nemůže 
účinně bránit ani následně v řízení o opravných prostředcích proti vydanému rozhodnutí.  
Zároveň je třeba zdůraznit, že význam legitimního cíle ustanovení trestních předpisů, 
kterým je odhalování trestné činnosti a ochrana společnosti před tímto jednáním, je 
nepochybně vyšší, než význam cíle sledovaného navrhovanou pravomocí policie 
v zákoně o pobytu cizinců, kterým je zjištění či ověření několika údajů o totožnosti 
cizince, s nímž je vedeno správní řízení a pobývá na území neoprávněně (tj. spáchal 
přestupek, nikoli trestný čin). Oproti tomu, když srovnáme standard vymezení 
obdobných oprávnění policie v trestněprávních předpisech a jejich kontroly (povolovací 
režim ze strany nezávislého subjektu založený na individuálním posouzení, možnost 
napadnout nezákonnost získání důkazu v trestním řízení), a naopak úplnou absenci 
kontrolních mechanismů a záruk přiměřenosti zásahu do ústavně chráněných práv dle 
předmětného ustanovení, nutně dospějeme k závěru, že navrhovaná pravomoc je 
zcela zjevně nepřiměřená sledovanému cíli. 
Z judikatury ESLP k čl. 8 Úmluvy plyne požadavek, že podobný zásah do tohoto práva 

                                                           
48  Viz § 86 až 87c, § 88 až § 88a, § 158d odst. 3 a 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů 
49  § 17 odst. 2 a 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 13 

odst. 2 a 3 a § 13a odst. 5 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 
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ze strany státních orgánů musí být spojen s poskytnutím přiměřených 
a dostatečných záruk proti zneužití a svévoli.50 Rozsah šetření by měl být vždy 
a priori upřesněn, v opačném případě se jedná o nepřípustný zásah do soukromí 
v podobě tzv. fishing expedition, kdy je šetření odůvodněno až pomocí toho, co se v jeho 
průběhu najde.51 V případě Vinci Construction a GTM Génie Civil et Services proti 
Francii shledal ESLP porušení čl. 8 Úmluvy v souvislosti s místním šetřením ve věcech 
ochrany hospodářské soutěže, kdy vyšetřované osoby neměly možnost se v průběhu 
šetření seznámit s obsahem odebíraných dokumentů a namítat neoprávněnost jejich 
odebrání (ať už z důvodu, že jejich obsah nesouvisel s předmětem šetření, nebo proto, 
že podléhaly důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem), ani následně neměly 
možnost napadnout zákonnost šetření v rámci účinného soudního přezkumu 
a posteriori.52 Ve věci Delta pekárny a. s. proti České republice konstatoval ESLP 
porušení čl. 8 ve spojitosti s postupem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) 
během místního šetření. Při nedostatku předchozího povolení soudu, účinné následné 
soudní kontroly nezbytnosti napadaného opatření a právní úpravy týkající se případného 
zničení získaných kopií nejsou podle ESLP tyto procesní záruky dostatečné k tomu, aby 
zamezily riziku zneužití pravomoci ze strany ÚOHS.53 
Obdobnými nedostatky přitom trpí rovněž navržená úprava. Z textu navrženého 
ustanovení ani z důvodové zprávy nevyplývá, na procházení jakých materiálů 
a informací ze zadržených zařízení se policie v rámci navrhované pravomoci 
zaměří, ani co se získanými daty a informacemi následně učiní. Není ani zakotvena 
úprava toho, jakým způsobem bude zaznamenán průběh a rozsah využití navržené 
pravomoci, ani zda a jakým způsobem o ní bude dotyčný cizinec informován. Úplně 
absentuje zakotvení účinné kontroly zákonnosti a nezbytnosti provedení zásahu. 
Domnívám se, že úprava v této podobě je v rozporu s judikaturou ESLP k čl. 8 

                                                           
50  Srov. bod 48 rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16. 4. 2002, Société Colas Est a ostatní proti Francii, č. 37971/97 a rozsudek Evropského soudu 

pro lidská práva ze dne 2. 10. 2014, Delta pekárny a. s. proti České republice, č. 97/11 
51  Byť u šetření týkajících se digitální sféry vyvstává otázka, zda je vůbec v praxi možné tato šetření omezit pouze na předem vymezené dokumenty (rozsudek 

Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. 4. 2015, Vinci Construction a GTM Génie Civil et Services proti Francii, stížnosti č. 63629/10 a 60567/10, souhlasné stanovisko 

soudců Zupančiče a De Gaetana) 
52  Body 76-79 rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. 4. 2015, Vinci Construction a GTM Génie Civil et Services proti Francii, stížnosti č. 63629/10 

a 60567/10. 
53  Viz bod 92 rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. 10. 2014, Delta pekárny a. s. proti České republice, č. 97/11 
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Úmluvy. 
Pro zahraniční srovnání, v nedávné době byla pravomoc odebírat nosiče dat cizincům 
za účelem ověření zavedena do německého azylového a cizineckého zákona tzv. 
zákonem k lepšímu prosazování povinnosti vycestovat.54 V německé úpravě je výslovně 
stanoveno, že využití datových přístrojů je přípustné jen tehdy, je-li zjištění identity 
a státní příslušnosti nutné (tedy jen pro určité stanovené případy) a nelze-li stanoveného 
účelu dosáhnout mírnějšími prostředky.55 Zároveň platí, že nasvědčuje-li při převzetí 
nosiče něco, že jeho využitím by došlo k zásahu do soukromé sféry cizince, je využití 
tohoto opatření nepřípustné.56 Získaná data mohou být vyhodnocována pouze 
úředníkem se způsobilostí k výkonu úřadu soudce.57 Získané poznatky náležející 
do soukromé sféry cizince nesmějí být využity a záznamy takových dat musí být 
neprodleně smazány. Je-li dosaženo účelu opatření, musí být data neprodleně 
smazána. O všech úkonech je třeba učinit protokol.58 Přestože je německá úprava této 
pravomoci mnohem rozsáhlejší a podrobnější, než navržené ustanovení, a zakotvuje 
i některé prvky kontroly zákonnosti a nezbytnosti provedení zásahu, stala se i ona 
terčem kritiky části odborné veřejnosti pro svůj rozpor se zásahem do základních 
lidských práv (mimo jiné i čl. 8 Úmluvy). I ve světle tohoto srovnání tak navržená úprava 
§ 167 odst. 1 písm. p) nemůže obstát. 
S ohledem na výše uvedené požaduji navržený novelizační bod vypustit bez náhrady. 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

 

82 

18. K bodu 113 a 119 (§ 169h odst. 3 a § 181b) 

Novela počítá se zavedením kvót za účelem regulace ekonomické migrace. Předkladatel 
předpokládá vydání nařízení vlády, kterým budou stanoveny transparentní kvantitativní 
kvóty pro náběr žádostí o povolení k pobytu za výdělečnými účely, které budou blíže 
rozčleněny do kategorií odpovídajících kvantitativnímu vymezení migračních potřeb 

Vysvětleno. 

Doplnění důvodové zprávy. 

 

Do textu zákona bude doplněno, 

že aktuální počet čerpání kvóty 

bude na webových stránkách 

                                                           
54  Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht z 19.5.2017, Drucksache 390/17, dostupný na http://www.bundesrat.de/ 
55  Srov. § 15a německého azylového zákona (Asylgesetz) a § 48a odst. 3 a 3a německého cizineckého zákona (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die 

Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz)  
56  §48a odst. 3a německého cizineckého zákona 
57  Befähigung zum Richteramt, tamtéž. 
58  Tamtéž. 
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státu. Podle navrhovaného znění § 169h odst. 3 a § 181b budou kvóty stanoveny 
na počet žádostí. 
Takovou úpravu nepovažuji za vhodnou. Stěžejní argumenty předkladatele, kterými 
zdůvodňuje potřebnost zavedení systému kvót, jsou tyto: (1) kapacity zastupitelských 
úřadů nejsou nastaveny podle cílového počtu cizinců, kterým je český stát ročně 
připraven povolit vstup na své území, (2) při dlouhodobějším ekonomickém růstu a nízké 
míře nezaměstnanosti v České republice vždy dochází k výraznému zvýšení poptávky 
po zahraniční pracovní síle, a to i ze třetích zemí. Samotné kvóty mají být dle důvodové 
zprávy stanovovány na základě prognóz vývoje ekonomiky a trhu práce, a poté flexibilně 
přehodnocovány v závislosti na vývoji ekonomického cyklu.  
Systém kvót tak, jak je nyní navrhován, však s ekonomickými důvody pro jeho zavedení 
nekoresponduje. Není totiž odvozen od reálných ekonomických potřeb České republiky, 
ale od kapacity zastupitelských úřadů a jejich schopnosti zpracovat podané žádosti. 
Vhodnějším a z ekonomického hlediska příznivějším řešením se jeví stanovení kvót 
nikoliv na maximální počet žádostí, které zastupitelský úřad v daném období přijme, ale 
na maximální počet pobytových oprávnění, která budou v daném období udělena. 
Po naplnění tohoto limitu by další žádosti, kterým již s ohledem na vyčerpání kvóty 
udělených oprávnění nebude možné vyhovět, mohly být navrhovaným § 169h odst. 3 
odmítnuty jako nepřijatelné. 
Důvodová zpráva se blíže nevěnuje požadavkům kladeným na nařízení, k jehož vydání 
bude vláda na základě novely zmocněna a kterým dojde ke konkrétnímu stanovení kvót. 
Tento nedostatek navrhuji přinejmenším v textu důvodové zprávy odstranit. Je třeba, 
aby nařízení, jímž se stanoví kvóty, bylo veřejné a transparentní a aby byl jeho obsah 
srozumitelně zprostředkován cizincům ze třetích zemí, jejichž žádostí (nebo úvah, jestli 
žádost v daném období podají) se bude týkat. Mechanismus, jakým budou zastupitelské 
úřady zprostředkovávat informaci o plnění stanovených kvót veřejnosti a potenciálním 
žadatelům o příslušná pobytová oprávnění, považuji za velmi významnou součást 
navrženého mechanismu z hlediska jeho srozumitelnosti a ochrany práv cizinců, 
na jejichž (potenciální) žádosti by mohl dopadat. Je nezbytné, aby byl tento aspekt 
v rámci návrhu jasně vymezen. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstva zahraničních věcí, 

resp. zastupitelského úřadu. 
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KVOP 

 

  83 

19. Návrh vložit do § 169t odst. 6 písm. a) bod 7 

Ustanovení čl. 26 odst. 4 směrnice č. 2016/801 stanoví odchylně od čl. 5 odst. 4 prvního 
pododstavce směrnice 2003/86/ES lhůtu 90 dnů pro udělení povolení k pobytu rodinným 
příslušníkům výzkumných pracovníků. Zákon o pobytu cizinců nicméně v ustanovení 
§ 169t odst. 6 písm. a) bodu 6 upravuje pouze obecnou lhůtu 270 dnů na vydání 
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.  
Navrhuji proto transponovat čl. 26 odst. 4 směrnice č. 2016/801/EU a do ustanovení 
§ 169t odst. 6 písm. a) doplnit bod 7 následujícího znění: 
„7. ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému 
pobytu za účelem společného soužití rodiny, kterou cizinec podal za účelem 
sloučení s výzkumným pracovníkem.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 

Ustanovení § 169t odst. 6 písm. 

a) bod 2 explicitně uvádí, že 

žádost o vydání povolení 

k dlouhodobému pobytu 

rodinného příslušníka 

výzkumného pracovníka bude 

rozhodnuta ve lhůtě 60 dnů. 

Tedy v ještě kratší lhůtě než 

požaduje směrnice a KVOP. 

KVOP 

 

84 

20. K bodu 115 (§ 172 odst. 4) 

Nesouhlasím se zkrácením žalobní lhůty v případech podání žaloby proti rozhodnutí 
o zajištění a proti prodloužení doby trvání zajištění z 30 na 15 dnů. Obecná lhůta 
pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu činí podle soudního řádu 
správního59 2 měsíce. Další zkrácení již tak zkrácené lhůty považuji za zcela 
nepřiměřené zejména s ohledem na situaci cizinců, kteří jsou omezeni na svobodě 
a odkázáni na právní poradenství v zařízeních pro zajištění cizinců, jehož dostupnost je 
v čase značně kolísavá v závislosti na financování právní pomoci z příslušných fondů 
EU. 
Zdůvodnění v důvodové zprávě k této závažné změně považuji za nepřesvědčivé 
a nedostatečné. V zákoně o pobytu cizinců je stanovená lhůta 7 dní pro rozhodnutí 
soudu o těchto žalobách ode dne doručení správního spisu soudu. Správní spis má být 
dle zákona soudu předložen do 5 dnů. Argumentaci reálnými délkami soudního 
přezkumu považuji v případě zákonných lhůt za lichou. S ohledem na omezení cizinců 
na svobodě je v jejich nejlepším zájmu uplatnit opravný prostředek co nejdříve, jakmile 
to bude možné a dostane se k nim odpovídající právní pomoc, nikoli zdržovat podání 

Akceptováno.  

Novelizační bod byl z návrhu 

vypuštěn. 

                                                           
59  Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
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žaloby a rozhodnutí soudu. Delší žalobní lhůta slouží tedy pouze k ochraně práv 
zajištěných cizinců a nehrozí zde žádné riziko zneužití (ani praxe toto nepotvrzuje). Není 
proto žádný relevantní důvod ji omezovat. Naopak nově navrhovaná krátká lhůta může 
v případech byť i jen dočasné nedostupnosti právního poradenství v zařízeních 
pro zajištění cizinců reálně vést ke zbavení cizince možnosti podání účinného 
opravného prostředku (obzvláště pak v kombinaci s navrhovanou změnou § 129a 
zákona o pobytu cizinců, jež má de facto eliminovat přístup zajištěného cizince 
k soudnímu přezkumu zákonnosti zbavení svobody mimo případy, kdy podá žalobu proti 
rozhodnutí o zajištění či prodloužení jeho doby). 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 
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K části druhé (Změna zákona o azylu) 

21. K bodu 1 (§ 46a odst. 7 a § 73 odst. 6) 

Nesouhlasím se zkrácením žalobní lhůty v případech podání žaloby proti rozhodnutí 
o zajištění a proti prodloužení doby trvání zajištění na 15 dnů a proti rozhodnutí 
o nepovolení vstupu na území a o prodloužení doby, po kterou nelze vstup na území 
žadateli o udělení mezinárodní ochrany povolit. Obecná lhůta pro podání žaloby proti 
rozhodnutí správního orgánu činí podle soudního řádu správního56 2 měsíce. Další 
zkrácení již tak zkrácené lhůty považuji za zcela nepřiměřené zejména s ohledem 
na situaci cizinců, kteří jsou omezeni na svobodě a odkázáni na právní poradenství 
v zařízeních pro zajištění cizinců či přijímacím středisku, jehož dostupnost je v čase 
značně kolísavá v závislosti na financování právní pomoci z příslušných fondů EU.  
Zdůvodnění v důvodové zprávě k této závažné změně považuji za nepřesvědčivé 
a nedostatečné. V azylovém zákoně je stanovená lhůta 7 dní pro rozhodnutí soudu 
o těchto žalobách ode dne doručení správního spisu soudu. Správní spis má být dle 
zákona soudu předložen do 5 dnů. Argumentaci reálnými délkami soudního přezkumu 
považuji v případě zákonných lhůt za lichou. S ohledem na omezení cizinců na svobodě 
je v jejich nejlepším zájmu uplatnit opravný prostředek co nejdříve, jakmile to bude 
možné a dostane se k nim odpovídající právní pomoc, nikoli zdržovat podání žaloby 
a rozhodnutí soudu. Delší žalobní lhůta slouží tedy pouze k ochraně práv zajištěných 
cizinců a nehrozí zde žádné riziko zneužití. Není proto žádný relevantní důvod ji 
omezovat. Naopak nově navrhovaná krátká lhůta může v případech i dočasné 

Akceptováno.  

Novelizační bod vypuštěn. 
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nedostupnosti právního poradenství reálně vést ke zbavení cizince možnosti podání 
účinného opravného prostředku. 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

 

86 

PŘIPOMÍNKY KE ZMĚNÁM PROVEDENÝM ZÁKONEM Č. 222/2017 SB. 

22. K § 172 odst. 6 zákona o pobytu cizinců a § 46a odst. 9 zákona o azylu 
(omezení soudního přezkumu zajištění) 

Přijatá změna, podle níž soud zastaví soudní řízení ve věci zajištění, jakmile bylo 
zajištění cizince ukončeno, zbavuje cizince práva na soudní přezkum zákonnosti 
omezení na svobodě, a je tak v příkrém rozporu s čl. 13 Úmluvy, jenž stanoví právo 
na účinný opravný prostředek, ve spojení s čl. 5 odst. 1 Úmluvy.60 Vedle toho jsou 
dotyčná ustanovení zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu v rozporu rovněž s čl. 5 
odst. 5 Úmluvy 61 a čl. 36 odst. 3 Listiny62 (ve spojení s čl. 8 Listiny) upravujícími 
nárok na odškodnění v případě nezákonného zbavení svobody. 
Čl. 13 Úmluvy se vztahuje na situaci osob, jež byly dříve zajištěny a následně 
propuštěny na svobodu. Jím zakotvené právo na účinný opravný prostředek vyžaduje, 
aby osoba měla možnost napadnout soulad svého dřívějšího zbavení svobody 
s Úmluvou, i pokud toto zbavení svobody již dále netrvá.63 Toto právo provedená změna 
dotyčných ustanovení popírá. Omezení na svobodě je zásahem do základního lidského 
práva, které nesmí být vyňato ze soudní kontroly. Značná část rozhodnutí ve věci 
zajištění u Nejvyššího správního soudu (a v některých případech rovněž krajských 
soudů) byla vydávána po propuštění cizince na svobodu, někdy například z toho 
důvodu, že cizinec byl v mezidobí vyhoštěn či předán do jiné země Evropské unie. 
Soudní přezkum představuje kontrolu nad praxí policie při omezování osob 

ROZPOR 

                                                           
60  „Každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem, i když se porušení 

dopustily osoby při plnění úředních povinností.“ 
61  „Každý, kdo byl obětí zatčení nebo zadržení v rozporu s ustanoveními tohoto článku, má nárok na odškodnění.“ 
62  „Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním 

postupem.“ 
63  Srov. HARRIS, David, et al. Law of the European Convention on Human Rights. 3. vyd. 2014: Oxford University Press, Oxford, s. 366. 
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na svobodě, tedy při zásahu do základního lidského práva. Provedená změna proto 
zásadně odporuje garanci obsažené v čl. 13 Úmluvy. Stejně tak z čl. 36 odst. 2 Listiny64 
plyne, že „mimo rámec soudního přezkumu se nesmí dostat rozhodnutí, jimiž je 
zasahováno do základních práv uvedených v Listině.“65  
Provedená změna ustanovení také fakticky zamezuje možnosti cizinců domáhat se 
náhrady škody za nezákonné omezení na svobodě, ačkoli jde o právo zaručené čl. 
36 odst. 3 Listiny a čl. 5 odst. 5 Úmluvy. V případě, že k ukončení zajištění cizince dojde 
dříve, než soud posoudil zákonnost zajištění, a soudní řízení je tudíž zastaveno, cizinec 
již nemá možnost se před nezávislým soudem domoci posouzení zákonnosti zbavení 
svobody. Konstatování nezákonnosti zajištění je přitom podmínkou pro to, aby osoba 
mohla za tento akt státu požadovat odškodnění,66 neboť předpokladem vzniku 
odpovědnosti je existence nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu 
a vznik škody v příčinné souvislosti s ním. 
Navrhuji proto, aby byla dotyčná ustanovení omezující soudní přezkum zajištění z textu 
zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu vypuštěna. 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

 

87 

23. K § 174a odst. 3 zákona o pobytu cizinců (proporcionalita) 

Zásada proporcionality je explicitně obsažena v čl. 27 odst. 2 směrnice 2004/38/ES. 
Dokonce ještě před přijetím zákona č. 222/2017 Sb. byla zásada proporcionality 
ve vztahu k občanům EU a jejich rodinným příslušníkům promítnuta do zákona o pobytu 
cizinců nedostatečným a zavádějícím způsobem. Ve vztahu k občanům EU je výslovně 
promítnuta pouze do zrušení přechodného pobytu,67 nikoli už ve vztahu k zamítnutí 
žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu.68 Ve vztahu k rodinným příslušníkům 

ROZPOR 

                                                           
64  „Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, 

nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.“ 
65  POSPÍŠIL, Ivo. ČL. 36 Právo na spravedlivý proces. In: WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních 

práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2012, s. 744. 
66  Srov. komentář k čl. 5 odst. Úmluvy. KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan a BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. Praha: 

C.H. Beck, 2012, s. 560. 
67  Viz § 87d odst. 2 zákona o pobytu cizinců. V tomto případě se uplatní na všechny důvody zrušení přechodného pobytu, včetně výhrady veřejného pořádku [písm. b)].  
68  Srov. § 87d odst. 1) téhož zákona. Výhrada veřejného pořádku je obsažena pod písm. b).  
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občana EU není zásada proporcionality promítnuta do udělení krátkodobého víza.69 
Při rozhodování o žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je zásada 
proporcionality promítnuta pouze ve vztahu k výhradě veřejného zdraví,70 nikoli 
ve vztahu k dalším důvodům pro zamítnutí, včetně výhrady veřejného pořádku. Pokud 
jde o ukončení přechodného pobytu, objevuje se zásada přiměřenosti u § 87f odst. 1 
a 371 (nikoli ve vztahu k odst. 2 zákona o pobytu cizinců).72 Totéž platí pro důvody 
neprodloužení pobytové karty rodinného příslušníka občana EU, osvědčující jeho 
přechodný pobyt.73 Hodnocení proporcionality se neobjevuje u vydání povolení 
k trvalému pobytu občanu EU ani jeho rodinného příslušníka.74 Totéž platí i pro odepření 
vstupu.75 Ve vztahu k oběma kategoriím se naopak objevuje u zrušení povolení 
k trvalému pobytu76 a u vyhoštění.77 Ve všech uvedených případech je navíc posouzení 
přiměřenosti zúženo na hledisko „zásahu do soukromého nebo rodinného života“. 
Ustanovení § 174a odst. 1 demonstrativním způsobem („zejména“) stanoví okolnosti, 
které by měl správní orgán zohlednit „[p]ři posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí 
podle tohoto zákona“.78 Nepoužívá tedy stejnou terminologii jako shora uvedená 
ustanovení týkající se občanů EU a jejich rodinných příslušníků.79 I před přijetím zákona 
č. 222/2017 Sb. nebylo na první pohled zřejmé, zda se posouzení přiměřenosti uplatní 

                                                           
69  Viz § 20 odst. 5 zákona o pobytu cizinců. Výhrada veřejného pořádku je obsažena pod písm. c). 
70  Viz § 87e odst. 1, jehož návětí odkazuje na § 87d odst. 1 a 2 zákona o pobytu cizinců.  
71  V tomto případě i ve vztahu k výhradě veřejného pořádku, srov. ustanovení písm. d).  
72  V tomto případě se tak zásada přiměřenosti aplikuje i ve vztahu k výhradě veřejného pořádku, viz § 87f odst. 3 písm. d).  
73  § 87p odst. 2 odkazuje, pokud jde o důvody neprodloužení, na důvody pro ukončení přechodného pobytu dle § 87f. 
74  Srov. § 87k zákona o pobytu cizinců. 
75  Viz § 9 odst. 3 zákona o pobytu cizinců.  
76  Srov. § 87l odst. 1 zákona o pobytu cizinců. 
77  Srov. § 119 odst. 2 a § 119a odst. 2 zákona o pobytu cizinců ve vztahu k vyhoštění z přechodného pobytu (kam spadá i nelegální pobyt, viz § 118 odst. 5), a § 120 

odst. 2 a 4 téhož zákona ve vztahu k vyhoštění z trvalého pobytu.  
78  Srov. odst. 1 tohoto ustanovení: „Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh 

protiprávního jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a kulturní vazby 

navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, ke státu jeho posledního trvalého 

bydliště.“ 
79  Viz např. ustanovení §87d odst. 2 zákona o pobytu cizinců: „Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu Evropské unie, jestliže [...] b) 

ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo [...] za podmínky, že rozhodnutí o zrušení 

přechodného pobytu na území bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života občana Evropské unie.“ 
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i v těch případech, kdy zvláštní úprava v zákoně o pobytu cizinců odkaz na posouzení 
přiměřenosti neobsahuje.80 Novela provedená zákonem č. 222/2017 Sb. vložila do 
§ 174a nový odstavec 3 následujícího znění: „Přiměřenost dopadů rozhodnutí podle 
tohoto zákona správní orgán posuzuje pouze v případech, kdy to tento zákon výslovně 
stanoví.“81 
Pokud jde o zásadu proporcionality, ta vychází přímo ze Smlouvy o fungování Evropské 
unie (dále jen „SFEU“) a platí pro všechny základní svobody, včetně svobody volného 
pohybu.82 SDEU zároveň potvrdil, že omezení, které SFEU, popř. směrnice 2004/38/ES 
stanoví pro volný pohyb osob z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti 
a veřejného zdraví, nesmí být vnímány tak, že stanoví další podmínky nutné k získání 
práva na vstup a pobyt, ale jako možnost, v individuálních případech, kde pro to existují 
dostatečné důvody, omezit výkon práva vyplývajícího přímo z SFEU.83 Jinými slovy, 
„[p]okud se týče práva pobývat na území členských států upraveného v čl. 18 odst. 1 ES 
[nyní čl. 21 SFEU, pozn. A. Š.], je třeba uvést, že toto právo je přiznáno přímo každému 

                                                           
80  Toto ustanovení se do zákona o pobytu cizinců dostalo novelou č. 427/2010 Sb., s účinností od 1. 1. 2011. Tento novelizační bod byl přijat až v rámci druhého čtení 

novely v Poslanecké sněmovně poslaneckým návrhem. Neexistuje k němu tedy žádná dostupná důvodová zpráva (v podrobnostech viz Parlament ČR, Poslanecká sněmovna, 

2010, 6. volební období, sněmovní tisk 70/2, Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 70).  
81  Novelizační bod 227. Jde o jedno z mnoha sporných ustanovení, které „načetl“ v Poslanecké sněmovně při projednávání novely v rámci druhého čtení dne 22. 2. 

2017 poslanec V. Klučka (z představení pozměňovacího návrhu ve sněmovně vyplynulo, že jej připravilo ministerstvo vnitra). V odůvodnění svého pozměňovacího návrhu 

ke sněmovnímu tisku č. 990 uvedl: „Zákon o pobytu cizinců v ustanoveních o rušení pobytových oprávnění a o zamítání žádosti o pobytová oprávnění diferencuje důvody, 

které jsou méně závažné, a je proto nutno posuzovat přiměřenost zásahu rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince, a důvody vyšší závažnosti, které 

s nutností posuzovat přiměřenost zásahu rozhodnutí nejsou. V případech, kdy zákon výslovně nestanoví povinnost posuzovat přiměřenost dopadů rozhodnutí, se má 

obecně za to, že správní orgán přiměřenost dopadů rozhodnutí neposuzuje, protože posouzení nutnosti takového postupu provedl již předem zákonodárce. Judikatura soudů 

České republiky však dochází střídavě k tomuto i k opačnému závěru, a proto je žádoucí doplnit úpravu § 174a zákona o pobytu cizinců o ustanovení, podle kterého se 

přiměřenost dopadů rozhodnutí posuzuje pouze v případech, kdy tak zákon výslovně stanoví. Současně se ustanovení o rušení pobytových oprávnění a o zamítání žádostí 

o pobytová oprávnění navrhuje upravit tak, aby případy, kdy cizinec předkládá padělané nebo pozměněné doklady nebo uvádí nepravdivé skutečnosti nebo kdy byl cizinec 

pravomocně odsouzen, navrhují upravit takovým způsobem, aby se v jejich případech přiměřenost dopadů rozhodnutí neposuzovala, protože se jedná o tak závažné nežádoucí 

důvody spočívající v jednání cizince, u kterých nepřichází v úvahu pobytové oprávnění cizinci udělit. V případě trvalého pobytu se pak také navrhuje neposuzovat 

přiměřenost rozhodnutí o zamítnutí žádosti, pokud nejsou doloženy dostatečné prostředky k trvalému pobytu na území České republiky, stejně jako se z tohoto důvodu již 

podle platného znění zákona o pobytu cizinců přiměřenost neposuzuje při zamítnutí žádosti o dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu.“ (zdůraznění doplněno).  
82  Viz stanovisko generálního advokáta Y. Bota ve věci C-145/09 Tsakouridis, bod 37. Obdobně Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Volný pohyb občanů EU a jejich rodin: Pět rozhodujících opatření, COM/2013/0837 final, kapitola 3.2.  
83  Viz rozsudky SDEU ve věci C-157/79 Pieck, bod 9 a 321/87 Komise v. Belgie, bod 10. Lze doplnit, že „[z] ustálené judikatury vyplývá, že výhrada veřejného 

pořádku představuje výjimku z práva pobytu občanů Unie či jejich rodinných příslušníků, kterou je třeba vykládat restriktivně a jejíž rozsah nemohou členské státy určovat 

jednostranně (…).“ Rozsudek SDEU ve věci C-165/14 Rendón Marín, bod 58 a tam citovaná judikatura. 
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občanu Unie jasným a přesným ustanovením Smlouvy. Catherine již pouze coby státní 
příslušník členského státu, a tudíž občan Unie, má právo dovolat se čl. 18 odst. 1 ES 
[nyní čl. 21 SFEU, pozn. A. Š.]. Toto právo občanů Unie pobývat na území jiného 
členského státu je přiznáno s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvě 
a v opatřeních přijatých k jejímu provedení (…).“84 V rozsudku ve věci C-100/01 
Olazabal, bod 43, SDEU s odkazem na rozsudek ve věci C-55/94 Gebhard uvedl: „Je 
zároveň třeba připomenout, že opatření omezující některou ze základních svobod 
zaručených Smlouvou lze odůvodnit pouze v případě, že je dodržena zásada 
proporcionality. V tomto ohledu je třeba, aby takové opatření bylo způsobilé zaručit 
uskutečnění cíle, který sleduje, a nepřekračovalo meze toho, co je k dosažení 
tohoto cíle nezbytné [...].“85 (zdůraznění doplněno). Jinými slovy, „[o]patření omezující 
základní svobodu mohou být odůvodněna důvody veřejného pořádku, jen pokud jsou 
vhodná k dosažení cílů, které sledují, a nezbytná pro ochranu zájmů, které mají zaručit, 
a jen pokud tyto cíle nemohou být dosaženy méně omezujícími opatřeními.“86 
A do třetice, „mají-li být splněny podmínky uvedené v čl. 27 odst. 2 směrnice 2004/38, 
musí se opatření, které se žalobce v původním řízení týká, jevit jako vhodné a nezbytné 
k dosažení sledovaného cíle. Mimoto musí být v úvahu rovněž vzata soudržnost 
a soustavnost právní úpravy, která je pro omezující opatření základem.“87 Zásada 
proporcionality je navíc výslovně uvedena v čl. 27 odst. 2 směrnice 2004/38/ES: „Z čl. 27 
odst. 2 směrnice 2004/38, jakož i z ustálené judikatury Soudního dvora totiž vyplývá, 
že opatření omezující právo na svobodný pohyb může být odůvodněné, pouze pokud je 
v souladu se zásadou proporcionality.“88  
Co je zároveň důležité si uvědomit, čl. 27 odst. 1 (a v návaznosti na něho i odst. 2 

                                                           
84  Rozsudek SDEU ve věci C-200/02 Zhu a Chen, bod 26. 
85  Shodně i rozsudek SDEU ve věci C-430/10 Gajdarov, bod 42 a C-249/11 Bjankov, bod 43. 
86  Viz rozsudek SDEU ve věci C-438/14 von Wolffersdorff, bod 72 a tam citovaná judikatura.  
87  Stanovisko generálního advokáta P. Mengozziho ve věci C-434/10 Aladžov, bod 40. 
88  Viz rozsudek SDEU ve věci C-33/07 Jipa, bod 29 a tam zmíněná judikatura. Shodně i rozsudek SDEU ve věci C-430/10 Gajdarov, bod 41 a C-165/14 Rendón 

Marín, body 45 a 59 („Jak vyplývá z čl. 27 odst. 2 prvního pododstavce směrnice 2004/38, opatření omezující právo pobytu občana Unie nebo jeho rodinného příslušníka, 

zejména opatření přijatá z důvodů veřejného pořádku, mohou být odůvodněná jen tehdy, jsou-li v souladu se zásadou proporcionality a založena výlučně na osobním chování 

dotyčné osoby.“). 
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včetně zohlednění zásady proporcionality) směrnice 2004/38, se použije na všechny 
typy rozhodnutí, kterými se omezuje svoboda pohybu či pobytu.89 Původní návrh 
Komise odkazoval pouze na rozhodnutí o odmítnutí vstupu a vyhoštění.90 Komise 
následně přijala změny navržené Evropským parlamentem,91 který navrhl rozšířit 
původní znění na všechny typy rozhodnutí.92 Návrh Evropského parlamentu byl přijat 
rovněž Radou ve společném postoji k návrhu směrnice,93 přestože konečné znění se 
formulačně (nikoli obsahově) od návrhu Evropského parlamentu liší. Shodný průběh 
mělo i přijetí zásady proporcionality.94 

                                                           
89  GUILD, E., PEERS, S., TOMKIN, J. The EU Citizenship Directive. A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 250. CONDINANZI, M., LANG, A., 

NASCIMBENE, B. Citizenship of the Union and Free Movement of Persons. Leiden – Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, s. 97, 98. ROGERS, N., SCANNELL, R., 

WALSH, J. Free movement of persons in the enlarged European Union. Second edition. London: Sweet & Maxwell, 2012, s. 250. 
90  Proposal for a European Parliament and Council Directive on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the 
territory of the Member States. COM/2001/257, původně čl. 25 (General principles): „(1) This Chapter shall apply to decisions whereby Union citizens and their family 

members, irrespective of nationality, are refused entry or expelled on grounds of public policy, public security or public health. These grounds may not be cited to serve 

economic ends.” 
91  European Parliament. Session document. A5-0009/2003. 23 January 2003. Report on the proposal for a European Parliament and Council directive on the right of 

citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States (COM(2001) 257 . C5-0336/2001 . 2001/0111(COD)). 

Committee on Citizens’ Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs. Rapporteur: Giacomo Santini. Amendment 71. Article 25, paragraph 1: „(1) This Chapter shall apply 

to all decisions which restrict the freedom of movement of Union citizens and their family members, irrespective of nationality, on grounds of public policy, public security 

or public health. These grounds shall not be invoked to serve economic ends.“ (zdůraznění převzato). V odůvodnění výbor uvedl: „The new definition given in paragraph 1 is 

broader; Article 25 must refer to all decisions that restrict freedom of movement.“ Tento návrh se pak objevuje i v legislativním usnesení k návrhu Komise [European 

Parliament legislative resolution on the proposal for a European Parliament and Council directive on the right of citizens of the Union and their family members to move and 

reside freely within the territory of the Member States. COM(2001) 257 _ C5-0336/2001 _ 2001/0111(COD)]. 
92  V pozměněném návrhu směrnice Komise (COM/2003/199) návrh Evropského parlamentu akceptovala s následujícím komentářem: „Article 25(1) (amendment 71): 

this amendment makes a more general reference to all types of decision restricting freedom of movement. The new wording is preferable as it covers all types of measure - 

removal, refusal of leave to enter the territory and refusal to leave.” (zdůraznění doplněno). 
93  Common Position (EC) No 6/2004 of 5 December 2003 adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty 
establishing the European Community, with a view to adopting a directive of the European Parliament and of the Council on the right of citizens of the Union and their 
family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 
68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC (Text with EEA relevance), část III, bod A. 
94  V prvotním návrhu Komise (COM/2001/257) zásada proporcionality v původním čl. 25 odst. 2 zahrnuta nebyla. Do směrnice se dostala až na návrh Evropského 

parlamentu (pozměňovací návrh č. 72, viz dokument cit. výše v pozn. č. 64), který navrhl následující úpravu (původně první věta čl. 25 odst. 2): „Measures taken on grounds 

of public policy or public security shall comply with the principle of proportionality and shall be based exclusively on the personal conduct of the individual concerned.“ 

(důraz a kurzíva převzaty). Dle odůvodnění, „[j]e zásadní, aby všechna přijatá opatření zachovávala zásadu proporcionality.“ Toto znění bylo přijato Komisí do pozměněného 

návrhu směrnice (COM/2003/0199) a přijato Radou (dokument cit. v pozn. č. 62) ve společném postoji k návrhu směrnice. Doslovně se pak promítlo do konečného čl. 27 

odst. 2, věta první.  
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Pokud jde o aplikaci zásady proporcionality při posuzování konkrétních případů, lze si 
pomoci Sdělením Komise 2009.95 „Jakmile orgány zjistí, že osobní chování 
jednotlivce představuje hrozbu, která je dostatečně závažná na to, aby bylo nutno 
přijmout omezující opatření, musí provést hodnocení proporcionality, aby rozhodly, 
zda může být dotyčné osobě odepřen přístup nebo zda může být vyhoštěna 
z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti. Vnitrostátní orgány musí určit 
chráněné zájmy. Ve světle těchto zájmů pak musí provést analýzu povahy hrozby. 
V úvahu by měly být vzaty tyto faktory: 
stupeň nebezpečí pro společnost vyplývající z přítomnosti dotyčné osoby na území členského 

státu, 

povaha protiprávních jednání, jejich četnost, kumulativní nebezpečí a způsobená škoda,96 

čas, který uplynul od spáchání činu a chování dotyčné osoby (poznámka: zohlednit lze také dobré 

chování ve vězení a možné podmínečné propuštění). 

Osobní a rodinná situace dotyčného jednotlivce musí být posuzována pečlivě, aby bylo 
možné určit, zda je zamýšlené opatření vhodné a nepřesahuje meze toho, co je 
nezbytně nutné k dosažení sledovaného cíle, a zda tohoto cíle nelze dosáhnout 
za použití méně přísných opatření. Měly by se vzít v úvahu následující faktory, uvedené 
jako indikativní97 seznam v čl. 28 odst. 1: 
vliv vyhoštění na ekonomický, osobní a rodinný život jednotlivce (včetně vlivu na ostatní rodinné 

příslušníky, kteří by jinak měli právo zůstat v hostitelském členském státě),98 

                                                           
95  To ostatně činí i odborná literatura, srov. GUILD, E., PEERS, S., TOMKIN, J. The EU Citizenship Directive. A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2014, 

s. 258, 259 či ROGERS, N., SCANNELL, R., WALSH, J. Free movement of persons in the enlarged European Union. Second edition. London: Sweet & Maxwell, 2012, s. 

254, 255.  
96  Viz v tomto ohledu stanovisko generálního advokáta M. Szpunara ve věci C-165/14 Rendón Marín: „102. Pro účely posouzení, zda je vyhoštění opatřením 

přiměřeným sledovanému cíli, v projednávané věci ochraně veřejného pořádku či veřejné bezpečnosti, je tudíž nutno vzít v úvahu kritéria stanovená v čl. 28 odst. 1 směrnice 

2004/38, a to délku pobytu dotyčné osoby na území hostitelského členského státu, její věk, zdravotní stav, rodinné a ekonomické poměry, společenskou a kulturní integraci 

v hostitelském členském státě a intenzitu vazeb na zemi původu. V rámci zásady proporcionality považuji také za důležité posoudit stupeň závažnosti protiprávního 

jednání.“ (zdůraznění doplněno). 
97  Faktory uvedené v čl. 28 odst. 1 nejsou taxativní, vyčerpávající.  
98  SDEU v řadě rozsudků kromě obecného odkazu na respektování soukromého a rodinného života klade důraz na zohlednění zájmu dětí. Viz např. rozsudek SDEU 

ve věci C-304/14 CS: „36 Je nutno podotknout, že článek 20 SFEU nemá vliv na možnost členských států dovolávat se výhrady související s ochranou veřejného pořádku 

a veřejné bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že situace CS spadá do působnosti unijního práva, je ovšem její situaci nutno posuzovat s ohledem na právo na respektování 

soukromého a rodinného života stanovené v článku 7 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), přičemž tento článek musí být vykládán ve spojení 

s povinností zohlednit nejvlastnější zájem dítěte, uznaný v čl. 24 odst. 2 Listiny (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 23. prosince 2009, Detiček, C-403/09 PPU, 
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závažnost obtíží, které hrozí manželovi/partnerovi a jejich dítěti nebo dětem v zemi původu 

dotyčné osoby, 

intenzita vazeb (příbuzní, návštěvy, jazykové znalosti) – nebo nedostatek vazeb – na členský stát 

původu a na hostitelský členský stát (například, zda se dotyčná osoba narodila v hostitelském 

členském státě nebo zde žila od raného věku), 

délka pobytu v hostitelském členském státě (postavení turisty je odlišné od postavení osoby, která 

v hostitelském členském státě žila po mnoho let),  

věk a zdravotní stav.“99 (zdůraznění doplněno) 

Z citovaného textu je patrné, že Komise vztahuje všechna uvedená kritéria, včetně 
indikativních kritérií obsažených v čl. 28 odst. 1100 směrnice 2004/38/ES, na všechny 
situace související s omezením svobody pohybu/pobytu, nikoli pouze na vyhoštění.101 
Domnívám se, že to plyne i z logiky věci. Materiálně není rozdílu mezi neudělením 
krátkodobého víza rodinnému příslušníkovi, odepřením vstupu, neudělením pobytu, 
neprodloužením pobytové karty, zrušením pobytu na straně jedné či vyhoštěním 
na straně druhé. Ve všech případech má takové rozhodnutí za následek, že občan EU, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
EU:C:2009:810, body 53 a 54).“ Zároveň lze odkázat i na stanovisko generálního advokáta M. Szpunara ve věcech C-165/14 Rendón Marín a C-304/14 CS, v němž s odkazy 

na judikaturu ESLP uvedl: „174. V tomto ohledu je podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva zapotřebí posoudit, zda jsou dány mimořádné okolnosti odůvodňující 

závěr, že vnitrostátní orgány nenastolily spravedlivou rovnováhu mezi protichůdnými zájmy, zejména zájmem dítěte na pokračování rodinného života v dotčeném státě, a že 

tyto orgány tudíž neposkytly ochranu základnímu právu na respektování rodinného života, jež je zaručeno článkem 8 EÚLP, mimo jiné v případě rozhodnutí o vyhoštění, jako 

je tomu v projednávané věci. Je tudíž nutno vzít v úvahu dopady, které může mít takové rozhodnutí na děti. Při vyvažování dotčených zájmů je namístě zohlednit nejvyšší 

zájem dítěte. Zvláštní pozornost je nutno věnovat jejich věku, jejich situaci v dotčených členských státech či dotyčných zemích a stupni jejich závislosti na rodičích.“  
99  Sdělení Komise 2009, s. 12, 13. Pokud jde o zmíněná kritéria obsažená ve Sdělení Komise 2009, resp. v čl. 28 odst. 1 směrnice 2004/38/ES, lze odkázat na rozsudek 

SDEU ve spojených věcech C-482/01 a C-493/01 Orfanopoulos a Oliveri. V něm SDEU ještě ve vztahu k původní směrnici 64/221, která žádná podobná kritéria 

neobsahovala, s odkazem na judikaturu ESLP k zásadě proporcionality uvedl (bod 99): „Finally, the necessity of observing the principle of proportionality must be 

emphasised. To assess whether the interference envisaged is proportionate to the legitimate aim pursued, in this instance the protection of public policy, account must be 

taken, particularly, of the nature and seriousness of the offences committed by the person concerned, the length of his residence in the host Member State, the period which 

has elapsed since the commission of the offence, the family circumstances of the person concerned and the seriousness of the difficulties which the spouse and any of their 

children risk facing in the country of origin of the person concerned (see, as regards Article 8 of the ECHR, Boultif v Switzerland (54273/00) [2001] ECHR 493, paragraph 

48).” 
100  „Před přijetím rozhodnutí o vyhoštění z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti vezme hostitelský členský stát v úvahu skutečnosti, jako je délka pobytu 

dotyčné osoby na jeho území, věk, zdravotní stav, rodinné a ekonomické poměry, společenská a kulturní integrace v hostitelském členském státě a intenzita vazeb na zemi 

původu.“ 
101  Shodně i Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Volný pohyb občanů EU a jejich 
rodin: Pět rozhodujících opatření, COM/2013/0837 final, kapitola 3.2.: „Jakékoli opatření, které omezuje volný pohyb, může být odůvodněné, pouze pokud je v souladu se 

zásadou proporcionality.“  
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popř. jeho rodinný příslušník je fakticky donucen opustit území státu (popř. mu není 
umožněno na jeho území ani vstoupit), a dochází tak k omezení jeho svobody 
pohybu/pobytu. Všechny uvedené případy představují nepochybně omezení svobody 
pohybu/pobytu ve smyslu čl. 27 odst. 1 směrnice 2004/38/ES. Vyhoštěna zároveň může 
být osoba, která na území státu pobývá několik měsíců (v krajním případě i po několika 
málo dnech), naopak ke zrušení pobytu (neprodloužení pobytové karty) může dojít 
po mnoha letech (v extrémních případech desetiletích) pobytu občana EU či jeho 
rodinného příslušníka na území. Zároveň se takové rozhodnutí bezprostředně dotýká 
jeho případných rodinných příslušníků, kteří s ním na území mohou opět pobývat 
dlouhou dobu (včetně dětí narozených na území, které zde chodí do školy a nikdy 
v zemi původu nežily). Jestliže se v souladu s čl. 27 odst. 1 směrnice 2004/38/ES 
povinnost testu proporcionality promítá do všech uvedených rozhodnutí a jestliže tento 
test v sobě zahrnuje v zásadě třístupňové schéma přezkumu, při němž je zapotřebí 
dodržet 1) vhodnost, 2) nezbytnost a 3) přiměřenost dotčeného opatření zasahujícího 
do svobody pohybu,102 nutně to znamená zohlednit faktory uvedené ve Sdělení Komise 
2009, resp. v čl. 28 odst. 1 směrnice 2004/38/ES.  
První tři faktory uvedené ve Sdělení Komise 2009 souvisí s povinností posoudit, zda 
osobní chování dotyčného představuje „skutečné, aktuální a dostatečně závažné 
ohrožení některého ze základních zájmů společnosti“.103 Zohlednění dalších faktorů 
převzatých z čl. 28 odst. 1 je pak nezbytným předpokladem k tomu, aby mohla být 
s ohledem na individuální okolnosti každého jedince posouzena vhodnost, nezbytnost 
a přiměřenost přijímaného opatření omezujícího svobodu pohybu/pobytu (odepření 
vstupu, zrušení pobytu apod.). Aby bylo možné posledně uvedená kritéria zohlednit, 
z povahy věci musí být vzata do úvahy délka pobytu dotyčného na území (jiná bude 
u osoby zdržující se na území několik málo dnů, jiná u osoby pobývající na území 20 
let), věk (vyšší zranitelnost nezletilců a starších osob), zdravotní stav (opět vyšší 
zranitelnost vážně či dlouhodobě nemocných osob), rodinné a ekonomické poměry 
(situace se bude lišit v závislosti na tom, zda, popř. jak dlouho s dotčenou osobou 
pobývají, či nikoli, jeho nejbližší rodinní příslušníci, resp. zda přijaté opatření může vést 
k rozdělení rodiny), společenská a kulturní integrace (rozdílná situace bude u osob, 

                                                           
102  Srov. stanovisko generální advokátky V. Trstenjak ve věci C-539/09 Evropská komise proti Spolkové republice Německo, bod 91. 
103  Čl. 27 odst. 2 druhý pododstavec směrnice 2004/38/ES. 
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které např. dlouhodobým zaměstnáním, podnikáním, osvojením si jazyka, studiem, 
předchozím bezproblémovým pobytem prokázaly skutečnou integraci do hostitelského 
státu, a mezi osobami, které nejsou integrované, nejsou výdělečně činné, dopouští se 
opakované trestné činnosti apod.104) a intenzita vazeb na zemi původu (zde se bude 
situace v krajních případech odlišovat mezi osobami, které mají nadále intenzivní vazby 
na zemi původu, hovoří svým domovským jazykem, mají v zemi původu příbuzné atp., 
s ohledem např. na krátkou dobu pobytu v hostitelském členském státě, a mezi 
osobami, které vyrůstaly v hostitelském státě, nehovoří jazykem své domovské země, 
popř. tam nemají žádné příbuzné). Bez zohlednění uvedených kritérií nelze zásadě 
proporcionality dostát. 
Jako příklad dobré praxe explicitního promítnutí zásady proporcionality do všech 
rozhodnutí založených na výhradě veřejného pořádku lze poukázat (pokud pominu 
budoucí změny v souvislosti s tzv. Brexitem) na právní úpravu ve Spojeném království, 
konkrétně na nařízení z roku 2006 o přistěhovalectví (Evropský hospodářský prostor), 
ve znění pozdějších změn.105 Obdobně portugalská právní úprava převzala do článku 22 
odst. 1 až 4 zákona č. 37/2006 doslovně znění článku 27 odst. 1 a 2 směrnice 
2004/38/ES, včetně zásady proporcionality.106 Taktéž litevský zákon o právním 
postavení cizinců výslovně uvádí, že každé rozhodnutí o odmítnutí vstupu či odnětí 

                                                           
104  Zde by v souladu s čl. 24 odůvodnění směrnice 2004/38/ES mělo obecně platit, že čím vyšší je stupeň skutečné integrace do hostitelské země, tím vyšší ochranu před 

omezením svobody pohybu/pobytu by dotyčný měl mít.  
105  V § 21 (Rozhodnutí přijatá z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví) odst. 5 a 6 je ke všem rozhodnutím přijatým z uvedených důvodů 

uvedeno: „(5) Where a relevant decision is taken on grounds of public policy or public security it shall, in addition to complying with the preceding paragraphs of this 

regulation, be taken in accordance with the following principles - (a) the decision must comply with the principle of proportionality; (b) the decision must be based 
exclusively on the personal conduct of the person concerned; (c) the personal conduct of the person concerned must represent a genuine, present and sufficiently serious 
threat affecting one of the fundamental interests of society; (d) matters isolated from the particulars of the case or which relate to considerations of general prevention 
do not justify the decision; (e) a person's previous criminal convictions do not in themselves justify the decision. (6) Before taking a relevant decision on the grounds of 

public policy or public security in relation to a person who is resident in the United Kingdom the decision maker must take account of considerations such as the age, state of 

health, family and economic situation of the person, the person's length of residence in the United Kingdom, the person's social and cultural integration into the United 

Kingdom and the extent of the person's links with his country of origin.” (zdůraznění doplněno). V podrobnostech lze odkázat na manuál 1/2013 z 5. února 2013 

pro rozhodce, vydaný ministerstvem vnitra (Home Office, European Operational Policy Team, Assessing applications in accordance with public policy, public security or 

public health). Dostupný z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/309044/30748_-_Annex_1_-_Notice_01-

2013_Public_Policy_and_Public_Security_-_redacted.pdf 
106  Lei nº 37/2006, de 9 de Agosto, Regula o exercício do direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União Europeia e dos membros das suas famílias no 

território nacional e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/38/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril. 
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pobytu týkající se občana EU a jeho rodinného příslušníka musí být založeno 
na objektivních skutečnostech a být přiměřené.107 Promítnutí zásady proporcionality, 
včetně kritérií obsažených v čl. 28 odst. 1 směrnice 2004/38/ES, do ovšech omezení 
výkonu práva na volný pohyb a pobyt, najdeme i v rumunské právní úpravě.108  
Pokud promítneme výše uvedené závěry na stávající vnitrostátní právní úpravu, správně 
by se měla zásada proporcionality uplatnit ve všech případech, kdy zákon o pobytu 
cizinců omezuje svobodu pohybu/pobytu: v řízení o odepření vstupu,109 neudělení 
krátkodobého víza rodinnému příslušníkovi,110 vydání potvrzení o přechodném pobytu 
občanu EU,111 zrušení přechodného pobytu občanu EU,112 vydání povolení 
k přechodnému pobytu rodinnému příslušníkovi,113 ukončení přechodného pobytu 
rodinného příslušníka,114 neprodloužení pobytové karty rodinného příslušníka,115 
zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu občana EU a rodinného příslušníka116 
a jeho zrušení,117 a samozřejmě u vyhoštění.118 Zásada proporcionality se promítá 
i do těch ustanovení zákona, která v sobě přímo neobsahují odkaz na výhrady veřejného 
pořádku, bezpečnosti a zdraví. Platí totiž, že tyto výhrady představují výlučné, taxativní 
důvody pro omezení svobody pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků.119 
Jedinou výjimku představuje využití článku 35 (Zneužití práv), dle něhož „[č]lenské státy 

                                                           
107  Čl. 981 odst. 2 litevského zákona ze dne 29. dubna 2004 o právním postavení cizinců, ve znění pozdějších předpisů, No IX-2206 (v originálním znění Lietuvos 

Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX-2206). 
108  Čl. 27 odst. 4 a 5 mimořádného nařízení vlády č. 102/2005, o volném pohybu státních příslušníků členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru 
a občanů Švýcarské konfederace, ve znění pozdějších změn (Ordonanţă de urgenţă nr. 102 din 14 iulie 2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor 

statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene). Viz rovněž VERESS, E. Report on the Free Movement of 

Workers in Romania in 2011-2012. November 2012, s. 13, 14. Dostupné z: www.ru.nl/publish/pages/608499/romania_2011-12_def_1.pdf 
109  § 9 odst. 3.  
110  § 20 odst. 5.  
111  § 87d odst. 1.  
112  § 87d odst. 2.  
113  § 87e odst. 1.  
114  § 87f odst. 1 až 3.  
115  § 87p odst. 2. 
116  § 87k. 
117  § 87l. 
118  § 119 odst. 2 a § 120 odst. 2.  
119  ROGERS, N., SCANNELL, R., WALSH, J. Free movement of persons in the enlarged European Union. Second edition. London: Sweet & Maxwell, 2012, s. 251, 252. 
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mohou přijmout potřebná opatření k odepření, pozastavení nebo odnětí jakéhokoliv 
práva přiznaného touto směrnicí v případě zneužití práv nebo podvodu, například 
účelových sňatků“. Zároveň však platí, že „[v]eškerá taková opatření musí být přiměřená 
a spojená s procesními zárukami stanovenými v článcích 30 a 31“.120 I při uplatnění čl. 
35 musí tedy členské státy dodržovat zásadu proporcionality.121  
Navrhuji tak, aby bylo ustanovení § 174a zákona o pobytu cizinců uvedeno do souladu 
s čl. 27 odst. 2 směrnice 2004/38/ES a zásada proporcionality promítnuta do všech 
řízení uvedených v předchozím odstavci. 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

 

88 

24. K § 87d odst. 2 písm. c), § 87f odst. 3 písm. e), § 87l odst. 1 písm. f) a g) a § 87p 
odst. 2 zákona o pobytu cizinců (Automatická spojitost mezi odsouzením 
za trestný čin a výhradou veřejného pořádku) 

Novela provedená zákonem č. 222/2017 Sb. přinesla několik ustanovení, která vytvářejí 
automatickou spojitost mezi odsouzením za trestný čin a ukončením pobytu občana EU 
a jeho rodinného příslušníka. Jde o ustanovení § 87d odst. 2 písm. c),122 § 87f odst. 3 
písm. e),123 § 87l odst. 1 písm. f) a g)124 a § 87p odst. 2125 zákona o pobytu cizinců. Již 

ROZPOR 

                                                           
120  Čl. 35 věta druhá směrnice 2004/38/ES. 
121  Toto explicitně potvrdil SDEU v rozsudku ve věci C-127/08 Metock a další, bod 75. Shodně i PEERS, S. Free Movement, Immigration Control and Constitutional 

Conflict. European Constitutional Law Review. Vol. 5. Issue 2. 2009, s. 189. Zásada proporcionality se tak uplatní např. i ve vztahu k ustanovení § 87e odst. 1 písm. c) a d) 

zákona o pobytu cizinců. Ve vztahu k písm. c) to explicitně potvrdil Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 7 Azs 80/2015-31 ze dne 23. dubna 2015.  
122  § 87d obsahuje důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a důvody pro zrušení a zánik přechodného pobytu občana Evropské 

unie. Dle odst. 2 písm. c): „Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu Evropské unie, jestliže [...] byl cizinec pravomocně odsouzen soudem České 

republiky za spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce přesahující 3 roky anebo byl cizinec opakovaně pravomocně odsouzen 

soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody,“.  
123  § 87f vyjmenovává důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie. Dle odst. 3 písm. e): „Ministerstvo dále ukončí rodinnému 

příslušníkovi občana Evropské unie přechodný pobyt na území, pokud [...] cizinec byl pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce přesahující 3 roky anebo byl cizinec opakovaně pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného 

trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody,“.  
124  § 87l uvádí důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu. Dle odst. 1 písm. f) a g): „Ministerstvo rozhodnutím zruší povolení k trvalému pobytu, 

jestliže držitel tohoto povolení [...] f) byl soudem České republiky pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

v délce převyšující 3 roky anebo byl soudem České republiky opakovaně pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody, nebo g) byl soudem České republiky v nejméně 5 případech pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu k podmíněnému trestu odnětí svobody, 

za podmínky, že od posledního odsouzení neuplynula doba delší než jeden rok,“. 
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právní úprava účinná před uvedenou novelou obsahovala v ustanovení § 87l odst. 1 
písm. e) znění, které bylo v rozporu s čl. 27 odst. 2 směrnice 2004/38/ES. Umožňovala 
zrušit povolení k trvalému pobytu občanu EU a jeho rodinnému příslušníkovi, pokud „byl 
pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu 
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody“.126 V této souvislosti připomínám, co jsem 
uvedla výše, že čl. 27 odst. 2 směrnice 2004/38/ES se použije na všechny typy 
rozhodnutí, kterými se omezuje svoboda pohybu, tedy i na zrušení povolení k trvalému 
pobytu občana EU a jeho rodinného příslušníka ve smyslu § 87l zákona o pobytu 
cizinců.  
Uvedená ustanovení představují flagrantní porušení čl. 27 odst. 2 směrnice 2004/38/ES, 
které explicitně zakotvuje, že „[p]ředchozí odsouzení pro trestný čin samo o sobě“ 
neodůvodňuje přijetí opatření z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti. To 
opakovaně ve své judikatuře potvrdil rovněž SDEU. Tak např. v rozsudku ve věci C-
165/14 Rendón Marín velký senát uvedl: „60 Je nutno podotknout, že v čl. 27 odst. 2 této 
směrnice je kladen důraz na to, že předchozí odsouzení pro trestný čin neodůvodňuje 
samo o sobě přijetí opatření z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti, 
že osobní chování dotyčného jednotlivce musí představovat skutečné, aktuální 
a dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů společnosti nebo 
dotyčného členského státu a že odůvodnění, která přímo nesouvisí s dotyčnou osobou 
nebo souvisejí s generální prevencí, nejsou přípustná (v tomto smyslu viz rozsudky 
ze dne 10. července 2008, Jipa, C-33/07, EU:C:2008:396, body 23 a 24, jakož i ze dne 
23. listopadu 2010, Tsakouridis, C-145/09, EU:C:2010:708, bod 48). Z toho plyne, 
že unijní právo brání omezení práva pobytu založenému na důvodech obecné 
prevence, o kterém je rozhodnuto s cílem odradit ostatní cizince, obzvláště pokud 
bylo takové opatření přijato automaticky v důsledku odsouzení pro trestný čin, 
aniž bylo přihlédnuto k osobnímu chování pachatele trestného činu nebo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
125  § 87p se týká prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie a (po novele 222/2017 Sb.) průkazu o povolení k pobytu 

pro cizince (pro rodinné příslušníky občanů Švýcarska a států EHP). Odst. 2 odkazuje, pokud jde o důvody pro neprodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného 

příslušníka občana EU, na důvody pro ukončení přechodného pobytu na území podle § 87f [tedy včetně nově navrženého odst. 3 písm. e)].  
126  Novela č. 222/2017 Sb. vkládá na konec tohoto ustanovení dovětek „v délce nepřevyšující tři roky“. Přiznám se, že mi není zřejmá logika tohoto ustanovení po zavedení 

nového písm. e), resp. jeho první skutkové podstaty. Písm. e) po novele umožňuje zrušit trvalý pobyt v případě pravomocného odsouzení za spáchání úmyslného trestného 

činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu tři roky. Písm. f) bude umožňovat totéž s tím, že trest odnětí svobody převyšuje 3 roky.  
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k nebezpečí, které představuje pro veřejný pořádek (v tomto smyslu viz rozsudek 
ze dne 27. dubna 2006, Komise v. Německo, C-441/02, EU:C:2006:253 bod 93 
a citovaná judikatura).“127 Platí, že „[z] existence odsouzení pro trestný čin tak lze 
vycházet pouze tehdy, pokud okolnosti, které vedly k takovému odsouzení, ukazují 
na osobní chování, které představuje trvající ohrožení veřejného pořádku“.128  
Specifické posouzení zájmů, které jsou vlastní zachování veřejného pořádku ve smyslu 
čl. 27 odst. 1 a 2 směrnice 2004/38/ES, není nutně shodné s posouzeními, na nichž je 
založeno odsouzení v trestním řízení.129 Osobní chování dotyčného musí vyvolávat 
„konkrétní nebezpečí nových závažných porušení veřejného pořádku“.130 „Je tedy 
na dotyčných vnitrostátních orgánech, aby posuzovaly případ od případu osobní chování 
toho, jenž se porušení dopustil, jakož i trvající, skutečný a dostatečně závažný charakter 
nebezpečí, které představuje pro veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost, tyto orgány 
přitom musí navíc dbát jak na dodržování zásady proporcionality, tak i základních práv 
dotyčné osoby.“131 Jinými slovy, v rámci konkrétního posouzení musí být vzaty do úvahy 
všechny aktuální okolnosti relevantní pro daný případ z hlediska zásady proporcionality, 
případného zájmu dítěte a základních práv.132 Slovy Sdělení Komise 2009: „Orgány 
členských států musí při svém rozhodování vycházet z posouzení budoucího chování 
dotyčného jednotlivce. Povaha a počet předchozích odsouzení musí tvořit podstatný 
prvek tohoto rozhodování a zvláštní ohled je třeba věnovat závažnosti a frekvenci 
spáchaných trestných činů. Zatímco nebezpečí opětovného spáchání trestného činu je 

                                                           
127  V dané případě španělská právní úprava bez jakékoli možnosti odchýlení podmiňovala získání práva pobytu neexistencí záznamu v rejstříku trestů ve Španělsku či 

v zemích, v nichž dotčená osoba dříve pobývala (viz body 63 a 64 rozsudku).  
128  Bod 32 rozsudku SDEU ve věci C-349/06 Polat a tam citovaná judikatura. 
129  Viz rozsudek SDEU ve věci 30/77 Bouchereau, bod 27.  
130  Bod 35 rozsudku SDEU ve věci C-349/06 Polat. Viz též stanovisko generálního advokáta M. Szpunara ve věci C-165/14 Rendón Marín, v němž s odkazem na rozsudek 

SDEU ve věci 30/77 Bouchereau (bod 29) uvedl: „71. V této souvislosti musí být jakékoli ohrožení veřejného pořádku či veřejné bezpečnosti členského státu skutečné 

a aktuální. Proto musí být do posuzování chování dotčené osoby zahrnuto i nebezpečí opakování trestné činnosti.“ V pozn. č. 162 doplnil: „Soudní dvůr v tomto ohledu 

rozhodl, že ačkoli konstatování hrozby takovéto povahy „předpokládá u dotčeného jednotlivce sklon k pokračování v takovém chování v budoucnosti, může se také stát, 

že pouhá existence minulého chování naplní podmínky podobné hrozby pro veřejný pořádek““.  
131  Rozsudek SDEU ve věci C-303/08 Bozkurt, bod 60. 
132  Rozsudek SDEU ve věci C-304/14 CS, bod 41. 
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velmi důležité, nepatrná možnost opakovaného spáchání trestného činu není 
postačující.“133 Komise dále dodává, že „[z]a určitých okolností může přetrvávající 
drobná kriminalita představovat hrozbu veřejnému pořádku, přestože by jednotlivě 
posuzovaný trestný čin nebo přestupek nebyl dostačující k tomu, aby představovaly 
dostatečně závažnou hrozbu, jak je definována výše.134 Vnitrostátní orgány musí 
prokázat, že osobní chování dotyčného jednotlivce představuje hrozbu pro požadavky 
veřejného pořádku. Při posuzování existence hrozby pro veřejný pořádek v těchto 
případech mohou vnitrostátní orgány zejména zohlednit následující faktory:  
povahu trestných činů,  

jejich četnost,  

způsobenou škodu nebo újmu.  

Existence mnohačetných odsouzení není sama o sobě dostačující.“135 
Kromě shora uvedeného rozsudku SDEU ve věci C-441/02 Komise v. Německo a tam 
zmíněné judikatury136 najdeme odmítnutí automatické spojitosti mezi odsouzením 
za trestný čin a aplikací veřejného pořádku i v řadě dalších rozhodnutí.137 Shodně 
judikují i české správní soudy.138  

                                                           
133  S. 11. Tyto úvahy Komise vychází z bodu 50 stanoviska generální advokátky Ch. Stix-Hackl ve spojených věcech C-482/01 a C-493/01 Orfanopoulos a Oliveri. Ta 

doplňuje, že nebezpečí recidivy bude vyšší u drogově závislých, u nichž existuje nebezpečí, že k opakovanému páchání trestné činnosti dojde za účelem financování uvedené 

závislosti. 
134  Tento závěr Komise ovšem nemá výslovnou oporu v judikatuře SDEU. Viz GUILD, E., PEERS, S., TOMKIN, J. The EU Citizenship Directive. A Commentary. Oxford: 

Oxford University Press, 2014, s. 263.  
135  Sdělení Komise 2009, s. 12. Pro přehlednost lze rovněž odkázat na rozsudek SDEU věci C-145/09 Tsakouridis, body 49 až 53. Ten se týká uplatnění naléhavých důvodů 

veřejné bezpečnosti při vyhoštění dle čl. 28 odst. 3 směrnice 2004/38/ES (viz v podrobnostech dále). Úvahy soudu s hojnými odkazy na předchozí judikaturu jsou však 

uplatnitelné i při aplikaci výhrady veřejného pořádku při jakémkoli omezení volného pohybu osob.  
136  „Podle judikatury Soudního dvora brání právo Společenství vyhoštění státního příslušníka členského státu založenému na důvodech obecné prevence, a sice vyhoštění, 

o kterém bylo rozhodnuto s cílem odradit ostatní cizince (viz zejména rozsudek ze dne 26. února 1975, Bonsignore, 67/74, Recueil, s. 297, bod 7, a výše uvedený rozsudek 

Nazli, bod 59), obzvláště pokud bylo takové opatření vysloveno automaticky v důsledku odsouzení pro trestný čin, aniž by bylo přihlédnuto k osobnímu chování pachatele 

trestného činu nebo nebezpečí, které představuje pro veřejný pořádek (výše uvedený rozsudek Calfa, bod 27).“ (bod 93 rozsudku). 
137  Tak např. v rozsudku ve věci C-430/10 Gajdarov SDEU s odkazem na znění čl. 27 odst. 2 směrnice 2004/38/ES uvedl, že „předchozí odsouzení pro trestný čin samo 

o sobě neodůvodňuje přijetí automatických opatření omezujících výkon práva na volný pohyb.“ (bod 34). Viz rovněž rozsudky SDEU ve věci C-303/08 Bozkurt, bod 58 a C-

349/06 Polat, body 31 a 35. Obdobně viz rozsudek SDEU ve spojených věcech C-482/01 a C-493/01 Orfanopoulos a Oliveri. V něm SDEU odsoudil jako neslučitelnou s čl. 

3 tehdejší směrnice 64/221 německou právní úpravu, která stanovila automatické vyhoštění státních příslušníků jiných členských států, kteří byli odsouzeni kvůli určitým 

deliktům k určitým trestům, bez posouzení osobního chování pachatele trestného činu a nebezpečí, které představuje pro veřejný pořádek (v podrobnostech viz body 67 až 

71). V rozsudku ve věci C-304/14 CS SDEU uvedl, že „40 [...] pokud se rozhodnutí o správním vyhoštění zakládá - s ohledem na trestnou činnost páchanou státním 
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Považuji za skutečně alarmující, že zákonodárce přijal právní úpravu, za kterou již 
v minulosti SDEU odsoudil jiný členský stát (konkrétně Nizozemské království) 
pro nesplnění povinností vyplývajících tehdy ze směrnice 64/221. V rozsudku ve věci 
C-50/06 Komise Evropských společenství proti Nizozemskému království SDEU došel 
k závěru, že „obecné nizozemské právní předpisy týkající se cizích státních příslušníků 
umožňují vytvořit systematickou a automatickou spojitost mezi odsouzením pro trestný 
čin a opatřením k ukončení pobytu, pokud jde o občany Unie.“139 Nizozemské království 
tak „tím, že na občany Unie neuplatňovalo směrnici 64/221, ale že na ně uplatňovalo 
obecné právní předpisy týkající se cizích státních příslušníků, které umožňují vytvořit 
systematickou a automatickou spojitost mezi odsouzením pro trestný čin a opatřením 
k ukončení pobytu, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z této směrnice.“140 
Domácí právní úprava je v tomto ohledu nedostatečná i při srovnání s jinými členskými 
státy EU. Jako příklad dobré praxe lze odkázat na § 6 odst. 2 německého zákona 
o volném pohybu občanů Unie, který explicitně převzal znění čl. 27 odst. 2 směrnice 
2004/38/ES.141 Rovněž slovenský zákon o pobytu cizinců výslovně zakotvuje, 
že předchozí trestná činnost není sama o sobě důvodem pro zamítnutí vstupu občanu 
EU a jeho rodinnému příslušníkovi.142 Obdobně mohu poukázat i na legislativu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
příslušníkem třetího státu, který má ve výlučné péči děti, jež jsou občany Unie - na skutečném, aktuálním a dostatečně závažném ohrožení veřejného pořádku či veřejné 

bezpečnosti, může takové rozhodnutí být v souladu s unijním právem. 41 Tento závěr nelze ovšem dovodit automaticky jen na základě toho, že dotyčná osoba má záznam 

v rejstříku trestů. Vyplynout případně může jen z konkrétního posouzení vnitrostátního soudu, týkajícího se všech aktuálních okolností relevantních pro daný případ, 

z hlediska zásady proporcionality, zájmu dítěte a základních práv, jejichž dodržování zajišťuje Soudní dvůr. 42 Při tomto posuzování tedy bude třeba vzít v úvahu zejména 

osobní chování dotyčné osoby, délku a legálnost pobytu dotyčné osoby na území dotčeného členského státu, povahu a závažnost spáchaného trestného činu, aktuální stupeň 

společenské nebezpečnosti dotyčné osoby pro společnost, věk a zdravotní stav dotyčného dítěte, jakož i jeho rodinné a ekonomické poměry.“  
138  Viz např. rozsudek NSS č. j. 8 As 46/2013-55 ze dne 30. srpna 2013, bod 41.  
139  Bod 46 rozsudku. 
140  Bod 51 rozsudku. V podrobnostech odkazuji dále na body 28 a 35-45 rozsudku. V případě České republiky je při srovnání s daným případem porušení unijního práva 

ještě flagrantnější, neboť pro občany EU a jejich rodinné příslušníky vytvořila samostatné kategorie zavádějící automatismus mezi spácháním trestného činu a ukončením 

pobytu.  
141  V podrobnostech viz dále pozn. č. 263.  
142  Viz § 11 (Zamietnutie vstupu a vycestovania občanovi Únie a rodinnému príslušníkovi občana Únie) odst. 2 slovenského zákona č. 404/2011 Z. z., o pobyte cudzincov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů: „Rozhodnutie o zamietnutí vstupu občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie 

z dôvodu ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku musí vychádzať výlučne z osobného správania tejto osoby, pričom osobné správanie musí predstavovať 

bezprostrednú a dostatočne vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok. Trestné činy spáchané v minulosti občanom Únie alebo rodinným príslušníkom 
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ve Spojeném království, konkrétně na § 21 odst. 5 písm. e) nařízení z roku 2006 
o přistěhovalectví (Evropský hospodářský prostor), ve znění pozdějších změn.143 Druhá 
věta prvního pododstavce čl. 27 odst. 2 směrnice 2004/38/ES se explicitně promítla 
i do čl. 22 odst. 5 portugalského zákona upravujícího výkon práva volného pohybu 
a pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků.144 Totéž platí i pro lotyšskou právní 
úpravu.145 Rovněž tak litevský zákon o právním postavení cizinců stanoví, že hodnocení 
hrozby pro veřejný pořáden nesmí být mimo jiné založeno výlučně na spáchání 
trestného činu.146 I finský cizinecký zákon (č. 301/2004) v § 156 odst. 2 upravuje, 
že uplatnění výhrady veřejného pořádku při zabránění vstupu či vyhoštění občana EU 
a jeho rodinného příslušníka musí být založeno výlučně na chování dotyčného (které 
musí představovat skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení základního zájmu 
společnosti) a nikoli pouze na předchozích odsouzeních.147 
Navrhuji tak, aby byly skutkové podstaty obsažené v ustanoveních § 87d odst. 2 písm. 
c), § 87f odst. 3 písm. e), § 87l odst. 1 písm. f) a g), a § 87p odst. 2 zákona o pobytu 
cizinců vypuštěny. 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

 

89 

25. K § 169r písm. j) zákona o pobytu cizinců (Znemožnění podat žádost 
o povolení k přechodnému pobytu bez oprávnění k pobytu či z výjezdního příkazu 
rodinnému příslušníkovi občana České republiky) 

Dle ustanovení § 169r písm. j) zákona o pobytu cizinců ministerstvo vnitra usnesením 
zastaví řízení, pokud rodinný příslušník občana České republiky podal žádost o vydání 
povolení k přechodnému pobytu nebo k trvalému pobytu podle hlavy IVa zákona 

ROZPOR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
občana Únie nie sú bez spojenia s dôvodným podozrením zo závažného ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku dôvodom na zamietnutie vstupu.“ 

(zdůraznění doplněno). 
143  V podrobnostech viz pozn. č. 39. 
144  Lei nº 37/2006, de 9 de Agosto. 
145  Nařízení vlády č. 675 ze dne 30. srpna 2011, postupy pro vstup a pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků na území Lotyšské republiky, čl. 59, věta druhá 

(originální název Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr. 675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas 
Republikā"). 
146  Čl. 981 odst. 2 litevského zákona ze dne 29. dubna 2004 o právním postavení cizinců, ve znění pozdějších předpisů, No IX-2206. 
147  Ulkomaalaislaki 301/2004. 
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o pobytu cizinců v době, kdy „není oprávněn pobývat na území, nebo v době platnosti 
výjezdního příkazu;“148 Je zajímavé, že jde fakticky o jediné ustanovení v zákoně 
o pobytu cizinců, které formulačně rozlišuje mezi rodinnými příslušníky migrujících 
občanů EU a nemigrujících občanů ČR. Na prvně uvedenou kategorii uvedené 
ustanovení nedopadá. Zároveň ovšem připomínám, že v určitých případech se i rodinný 
příslušník občana ČR může dovolat přímého účinku primárního práva.149 Půjde 
o situace, kdy se občan ČR se svým rodinným příslušníkem vrací do svého domovského 
státu poté, co s ním rozvíjel nebo upevnil rodinný život během skutečného pobytu 
v jiném členském státě. Na tyto situace se dle SDEU vztahují pravidla týkající se 
volného pohybu osob ve smyslu čl. 21 SFEU. Dále se bude jednat o rodinné příslušníky 
občanů ČR, kteří využili svého práva volného pohybu v jiném členském státě, aniž by 
v něm pobývali. V tomto ohledu lze z judikatury SDEU dovodit, že půjde minimálně 
o situace, kdy občan ČR využívá práva volného poskytování služeb ve smyslu čl. 56 
SFEU v jiných členských státech, přestože se v žádném z nich neusadil, nebo pokud 
bude za určitých okolností přeshraničním pracovníkem (tzv. pendlerem). V posledně 
uvedeném případě se může občan ČR dovolat ochrany čl. 45 SFEU.150 Nesmíme 
zapomenout ani na rodinné příslušníky, kteří pečují o dítě nízkého věku, které je 
občanem ČR a v ČR pobývá od narození, aniž využilo práva volného pohybu, jestliže by 
toto dítě muselo v důsledku správního vyhoštění dotyčné osoby opustit území EU, čímž 
by bylo zbaveno možnosti skutečně využívat podstatné části práv plynoucích ze statusu 
unijního občana. Tyto osoby, resp. jejich dítě, se mohou dovolat přímého účinku čl. 20 
SFEU.151  
Připomínám, že vydání pobytové karty, kterou je završeno řízení o udělení přechodného 
pobytu s rodinným příslušníkem, je pouze deklaratorním rozhodnutím. Nezakládá 

                                                           
148  Pro podání žádosti z výjezdního příkazu platí dvě výjimky: „[T]o neplatí, pokud je žádost podána v době platnosti výjezdního příkazu vydaného poté, co cizinci uplynula 

doba oprávnění k pobytu na území uděleného osobě požívající doplňkové ochrany, nebo poté, co se svým prohlášením vzdal azylu“.  
149  V podrobnostech k těmto kategoriím rodinných příslušníků viz POŘÍZEK, P. Postavení občana EU (ČR) v řízení o povolení k přechodnému pobytu. In: JÍLEK, D., 

POŘÍZEK, P. (Eds.) Pobyt cizinců: vybrané právní problémy II. Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 26. června 2014 v Kanceláři veřejného ochránce práv. 

Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2015, s. 62–66. 
150  Viz v tomto ohledu rozsudek SDEU ve věci C-457/12 S. a G.  
151  Vymezení této kategorie třetizemců SDEU zpřesnil v čerstvém rozsudku ve věci C-133/15 Chavez-Vilchez a další. 
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pobytová práva, ale slouží pouze k osvědčení stávajících práv přiznaných přímo unijním 
právem.152 Podmínky, které může členský stát pro vydání povolení k pobytu po dobu 
delší než tři měsíce (v podmínkách ČR pro přechodný pobyt) vyžadovat, jsou stanoveny 
čl. 7 směrnice 2004/38/ES. Jejich výčet je taxativní.153 Zároveň, „[j]akmile státnímu 
příslušníkovi třetí země, který je rodinným příslušníkem občana Unie, přísluší na základě 
směrnice 2004/38 právo na vstup a právo pobytu v hostitelském členském státě, tento 
hostitelský členský stát může toto právo omezit pouze při dodržení článků 27 a 35“ 
směrnice 2004/38/ES.154 SDEU již v rozsudku ve věci 48/75 Royer konstatoval, 
že nedodržení podmínek stanovených členským státem pro vstup, pohyb a pobyt není 
takové povahy, aby samo o sobě představovalo hrozbu pro veřejný pořádek 
a bezpečnost.155 V rozsudku ve věci C-459/99 Mrax s odkazem na bod 40 předchozího 
rozsudku uvedl, že „rozhodnutím o nevydání povolení k pobytu, a tím spíše opatřením 
o vyhoštění založeným pouze na odůvodnění, že ze strany dotčené osoby nebyly 
splněny právní formality týkající se kontroly cizinců, by byla ohrožena samotná podstata 
práva pobytu, které je přímo přiznané právem Společenství, a tato rozhodnutí by byla 
zjevně nepřiměřená závažnosti porušení předpisů.“ Dále doplnil, že článek 4 směrnice 
68/360 a článek 6 směrnice 73/148 (jejichž znění bylo převzato do směrnice 
2004/38/ES156) „musí být vykládány v tom smyslu, že neopravňují členský stát 
odmítnout vydat povolení k pobytu a přijmout opatření o vyhoštění vůči státnímu 
příslušníkovi třetího státu, který je schopen prokázat svou totožnost a svůj sňatek se 

                                                           
152  Srov. např. rozsudek SDEU ve věci C-157/03 Komise Evropských společenství v. Španělské království, v němž s odkazem na dřívější judikaturu (C-459/99 Mrax, bod 

74) uvedl (bod 28): „V tomto ohledu vyplývá právo vstupu na území členského státu poskytované státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou manželi nebo manželkami 

státních příslušníků členského státu, z pouhého rodinného vztahu. Vydání povolení k pobytu státnímu příslušníkovi třetí země, který je manželem nebo manželkou státního 

příslušníka členského státu, tak musí být považováno nikoliv za úkon zakládající práva, ale za úkon ze strany členského státu určený ke konstatování osobního stavu státního 

příslušníka s ohledem na předpisy práva Společenství.“ Shodně např. i rozsudek SDEU ve věci C-215/03 Oulane, bod 18. V podrobnostech viz POŘÍZEK, P., op. cit., s. 35, 

36.  
153  Srov. mutatis mutandis body 29 a 30 rozsudku ve věci C-157/03 Komise Evropských společenství v. Španělské království. 
154  Rozsudek SDEU ve věci C-127/08 Metock a další, bod 95.  
155  Bod 51 rozsudku. Shodně i rozsudek SDEU ve věci 459/99 Mrax, bod 79 či C-215/03 Oulane, bod 42. 
156  Srov. v tomto ohledu čl. 38 odst. 3 směrnice 2004/38/ES: „Odkazy na zrušená ustanovení a směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici.“ 
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státním příslušníkem členského státu, pouze z toho důvodu, že vstoupil protiprávně 
na území dotčeného členského státu.“157 (zdůraznění doplněno). A do třetice 
konstatoval, že články 3 a 4 odst. 3 směrnice 68/360, články 3 a 6 směrnice 73/148 
a článek 3 odst. 3 směrnice 64/221 (které byly opět obsahově převzaty do směrnice 
2004/38/ES) „musí být vykládány v tom smyslu, že členský stát nemůže odmítnout 
vydat povolení k pobytu ani vyhostit státního příslušníka třetího státu, který je 
manželem nebo manželkou státního příslušníka členského státu a který vstoupil řádně 
na území tohoto členského státu, pouze z důvodu, že před tím, nežli požádal 
o povolení k pobytu, již uplynula doba platnosti jeho víza.“158 (zdůraznění 
doplněno). Platí tak, že nelegální vstup či pobyt rodinného příslušníka občana EU (a 
za určitých podmínek tedy i rodinnému příslušníkovi občana ČR) není sám o sobě 
důvodem pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu, resp. 
zastavení řízení o takové žádosti.159 Uvedené zároveň nebrání tomu, aby vůči takovému 
rodinnému příslušníkovi členský stát za porušení migračních pravidel uplatnil „jiné 
sankce, které nenarušují svobodu pohybu a pobytu, jako je pokuta, za podmínky, 
že jsou přiměřené“.160  
S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby bylo ustanovení § 169r písm. j) zákona 
o pobytu cizinců vypuštěno. 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

 

90 

PŘIPOMÍNKY NAD RÁMEC ZMĚN NAVRŽENÝCH PŘEDKLÁDANOU NOVELOU 
Akceptováno jinak. 

§ 124 odst. 6 a 7 

§ 129 odst. 5 a 6 

                                                           
157  Bod 80 rozsudku. Viz rovněž rozsudek SDEU ve věci C-127/08 Metock a další, bod 99, dle něhož „čl. 3 odst. 1 směrnice 2004/38 musí být vykládán v tom smyslu, 

že na státního příslušníka třetí země, který je manželem nebo manželkou občana Unie pobývajícího v členském státě, jehož není státním příslušníkem, jenž tohoto občana 

Unie doprovází nebo následuje, se vztahují ustanovení uvedené směrnice bez ohledu na místo a datum uzavření jejich manželství, jakož i způsob, jakým tento státní 

příslušník třetí země vstoupil na území hostitelského členského státu.“ (zdůraznění doplněno).  
158  Bod 91 rozsudku. Viz rovněž bod 54 rozsudku SDEU ve věci C-325/09 Dias, dle něhož „deklaratorní povaha povolení k pobytu znamená, že povolení pouze potvrzuje 

již existující právo. [...] [N]elze z důvodu deklaratorní povahy povolení k pobytu považovat pobyt občana za ilegální ve smyslu práva Unie pouze proto, že tento občan nemá 

povolení k pobytu“. 
159  I judikatura domácích správních soudů počínaje usnesením rozšířeného senátu NSS č. j. 3 As 4/2010-151 ze dne 26. 7. 2011 (bod 56) opakovaně potvrdila, že vůči 

občanům EU a jejich rodinným příslušníkům nelze výhradu veřejného pořádku uplatnit v důsledku nelegálního vstupu či pobytu (viz např. rozsudky NSS č. j. 3 As 75/2012-

28 ze dne 6. února 2013, č. j. 8 As 46/2013-55 ze dne 30. srpna 2013, bod 40 a č. j. 9 As 57/2011-84 ze dne 7. prosince 2011).  
160  Viz výše bod 97 rozsudku. Shodně i rozsudek SDEU ve věci 459/99 Mrax, bod 77 a tam citovaná judikatura. 
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26. Návrh na změnu § 119 odst. 9, § 124 odst. 5 a § 129 odst. 5 zákona o pobytu 
cizinců a § 89 odst. 3 zákona o azylu 

Předmětná ustanovení obsahují úpravu určování věku v případě nezletilých bez 
doprovodu, u nichž je pochybnost o jimi udávaném věku. Úprava v § 89 odst. 3 zákona 
o azylu výslovně stanoví, že v takovém případě se provede lékařské vyšetření 
za účelem zjištění věku.161 Úprava v zákoně o pobytu cizinců je ještě stručnější, kdy 
otázku určování věku v případě pochybností výslovně upravuje pouze ve vztahu 
k situacím, kdy je takový cizinec zajištěn. Pro tento případ pak pouze stanoví, 
že „[p]olicie zahájí úkony ke zjištění věku nezletilého cizince bez doprovodu 
bezodkladně po jeho zajištění“. V praxi se pak rovněž v tomto kontextu vždy přistupuje 
k lékařskému vyšetření za účelem zjištění věku. Toto vyšetření má zpravidla podobu 
rentgenového vyšetření kostního věku metodou TW3. 
Uvedenou úpravu shledávám nedostatečnou ve světle mezinárodních doporučení 
týkajících se určování věku nezletilých cizinců bez doprovodu a závazků, které 
pro Českou republiku plynou z Úmluvy o právech dítěte. Zásadní problém spatřuji v tom, 
že stávající úprava předpokládá jako první (a jedinou) metodu určení věku v případě 
pochybností lékařské vyšetření. Zákon o azylu to stanoví explicitně, úprava v zákoně 
o pobytu cizinců (byť v tomto ohledu nevýslovná) je interpretována obdobně. 
Z mezinárodních doporučení však jednoznačně vyplývá, že v případě, kdy je přikročeno 
ke zjišťování věku nezletilého bez doprovodu, je třeba uplatnit holistický přístup 
spočívající ve využití více metod (zahrnujících např. podrobný rozhovor za účelem 
zjištění věku, posudek dětského psychologa, sociálního pracovníka apod.).162 Případné 

                                                           
161  „Je-li žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nezletilá osoba bez doprovodu a jsou-li důvodné pochybnosti o jí udávaném věku, provede se za účelem zjištění jejího 
věku lékařské vyšetření. Odmítne-li nezletilá osoba bez doprovodu provedení lékařského vyšetření, bude na ni ministerstvo pohlížet jako na zletilého žadatele o udělení 
mezinárodní ochrany. Pokud lékařské vyšetření za účelem zjištění věku podle věty první není průkazné, ministerstvo pohlíží na žadatele o udělení mezinárodní ochrany jako 
na nezletilou osobu bez doprovodu“ 
162  Výbor OSN pro práva dítěte tento princip výslovně zakotvuje ve svém obecném komentáři č. 6, kde zdůrazňuje, že zjišťování věku musí zohledňovat nejen fyzický 

vývoj osoby, ale rovněž její psychickou vyspělost. UN Committee on the Rights of the Child. General comment No. 6 (2005): Treatment of Unaccompanied and Separated 

Children Outside their Country of Origin. 2005, CRC/GC/2005/6, odst. 31. Dostupné z: http://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html. Rovněž dle doporučení UNHCR 

musí být zjišťování věku součástí komplexního posouzení zahrnujícího jak fyzický, tak psychologický vývoj a vyspělost jedince. UNHCR. Guidelines on International 

Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. 2009, HCR/GIP/09/08, 

odst. 75. Dostupné z: http://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html. Dle stanoviska UNICEF musí být jedním ze standardů pro provádění určování věku uplatnění 
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využití lékařského vyšetření je vymezováno až jako poslední možnost pro případ, 
že ostatní, méně invazivní metody určení věku nejsou postačující k odstranění 
pochybnosti o věku,163 v některých právních úpravách je jejich využití zapovězeno 
úplně.164 Důvodem je kromě ochrany práv nezletilé osoby rovněž skutečnost, 
že lékařská vyšetření jsou svým výsledkem značně nepřesná a sama o sobě tak 
zpravidla nemohou účinně odstranit pochybnosti o udávaném kalendářním věku.165 To 
platí i v případě metody rentgenového vyšetření kostního věku metodou TW3 
uplatňované v České republice, při níž je odchylka u osob starších 15 let až dva roky (v 
případě příslušníků jiné než bělošské populace potenciálně ještě více).166  
S ohledem na výše uvedené proto navrhuji provést následující změnu v § 89 odst. 3 
zákona o azylu: 
„Je-li žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nezletilá osoba bez doprovodu a jsou-li 
důvodné pochybnosti o jí udávaném věku, provede se opatření za účelem zjištění jejího 
věku lékařské vyšetření. Toto opatření zahrnuje komplexní odborné posouzení 
předpokládaného věku osoby za využití rozhovoru, psychologického posudku či 
dalších vhodných metod, v případě nezbytnosti pak rovněž případného 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
holistického přístupu, který vyžaduje zohlednit celou řadu faktorů, mj. posouzení fyzického i psychologického stupně vývoje, prostředí, z něhož osoba pochází a kulturní 

faktory. UNICEF. Age Assessment: A Technical Note, 2013, s. 16 (Standard 8). Dostupné z: http://www.refworld.org/docid/5130659f2.html. Srov. též např. manuál EASO, 
který rovněž zdůrazňuje nezbytnost holistického přístupu zohledňujícího více metod než pouhé fyzické (lékařské) posouzení a uvádí příkladmý výčet relevantních aktérů 
v tomto procesu, zahrnující sociální pracovníky, dětské psychology či pediatry. EASO. Age Assessment Practice in Europe. 2013, s. 13, 24 a násl. Dostupné z: 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Age-assessment-practice-in-Europe1.pdf 
163  Srov. např. stanovisko UNICEF, podle něhož procedury k zjištění věku musí vždy zahrnovat co nejméně invazivní metody, které respektují důstojnost a tělesnou 
integritu, UNICEF. Age Assessment: A Technical Note, 2013, s. 15 (Standard 6). Dostupné z: http://www.refworld.org/docid/5130659f2.html. Srov. též. Separated Children in 

Europe Programe. Position Paper on Age Assessment in the Context of Separated Children in Europe, 2012, s. 9. Dostupné z: http://www.refworld.org/docid/4ff535f52.html. 
164  Např. Velká Británie. 
165  Kupř. zpráva organizace Doctors of the World s odvoláním na závěry britské královské akademie pediatrů a zdraví dětí (UK Royall College of Paediatrics and Child 
Helath) uvádí, že v současnosti neexistuje žádná spolehlivá lékařská metoda pro určení kalendářního věku. Jejich využití pro účel správních řízení s nezletilými cizinci bez 
doprovodu je proto sporné, neboť dítě vystavují lékařským zásahům, aniž by to přineslo reálnou přidanou hodnotu do procesu zjišťování věku. Specificky k metodě vyšetření 
kostního věku přitom uvádí, že tento test je pro daný účel zcela nespolehlivý a k jeho použití by proto nemělo být v praxi přistupováno. Srov. Doctors of the World. Age 
Assessment for Unaccompanied Minors, 2015, s. 4-7. https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/01/age-determination-def.pdf. Srov. též FRA. Separated, asylum-
seeking children in European Union Member States, 2010, s. 53. Dostupné z: http://fra.europa.eu/en/publication/2012/separated-asylum-seeking-children-european-
union-member-states-0 
166  Stanovisko doc. Krásničanové, hlavní expertky v ČR na využití této metody ve FN Motol. 
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lékařského vyšetření. Odmítne-li nezletilá osoba bez doprovodu provedení lékařského 
vyšetření takového opatření, bude na ni ministerstvo pohlížet jako na zletilého žadatele 
o udělení mezinárodní ochrany. Pokud lékařské vyšetření výsledek provedených 
opatření za účelem zjištění věku podle věty první druhé není průkaznýé, ministerstvo 
pohlíží na žadatele o udělení mezinárodní ochrany jako na nezletilou osobu bez 
doprovodu.“ 
Ve vztahu k zákonu o pobytu cizinců navrhuji, aby byla úprava týkající se pochybností 
o určení věku obecně zakotvena již ve vztahu k řízení o správním vyhoštění. Rovněž 
tam může vyvstat pochybnost o uváděném věku, která má dopad na postavení dotyčné 
osoby během řízení, včetně případné možnosti jejího zajištění.  
Navrhuji proto doplnit § 119 odst. 9 takto: 
„Jde-li o nezletilého cizince bez doprovodu (§ 180c), ustanoví mu neprodleně policie 
pro řízení o správním vyhoštění opatrovníka. Policie o ustanovení opatrovníka 
nezletilého cizince bez doprovodu vyrozumí a poučí jej o úkolech opatrovníka. Jsou-li 
důvodné pochybnosti, že jde o nezletilého cizince bez doprovodu, policie zahájí 
úkony k provedení opatření za účelem zjištění jeho věku. Toto opatření zahrnuje 
komplexní odborné posouzení předpokládaného věku osoby za využití rozhovoru, 
psychologického posudku či dalších vhodných metod, v případě nezbytnosti pak 
rovněž případného lékařského vyšetření. Odmítne-li nezletilý cizinec provedení 
takového opatření, bude na něj policie pohlížet jako na zletilého. Pokud výsledek 
provedených opatření za účelem zjištění věku není průkazný, policie pohlíží 
na cizince jako na nezletilého bez doprovodu.“ 
V § 124 odst. 5 zákona o pobytu cizinců navrhuji provést následující změnu: 
„Policie je oprávněna zajistit nezletilého cizince bez doprovodu pouze je-li důvodné 
nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit 
veřejný pořádek. V případě důvodné pochybnosti, že jde o nezletilého cizince bez 
doprovodu, je policie oprávněna cizince zajistit z důvodů uvedených v odstavci 1 
do doby, než je zjištěn jeho skutečný věk. Policie zahájí úkony k provedení opatření 
za účeleme zjištění věku nezletilého cizince bez doprovodu, v souladu s vymezením 
těchto opatření v § 119 odst. 9, bezodkladně po jeho zajištění.“ 
V § 129 odst. 5 zákona o pobytu cizinců navrhuji provést následující změnu: 
„Policie je oprávněna zajistit nezletilého cizince bez doprovodu, pouze je-li důvodné 
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nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost státu či závažným způsobem narušit veřejný 
pořádek, a je-li to v jeho zájmu v souladu s Úmluvou o právech dítěte. Policie je 
oprávněna v případě důvodné pochybnosti, že jde o nezletilého cizince bez doprovodu, 
takového cizince zajistit do doby, než je zjištěn jeho skutečný věk. Policie zahájí úkony 
k provedení opatření za účelemke zjištění věku nezletilého cizince bez doprovodu, 
v souladu s vymezením těchto opatření v § 119 odst. 9, bezodkladně po jeho 
zajištění.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 
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27. Návrh na doplnění § 50 odst. 3 zákona o pobytu cizinců 

Podle tohoto ustanovení výjezdní příkaz opravňuje cizince k přechodnému pobytu 
na území po dobu, která je nezbytná k provedení neodkladných úkonů, a k vycestování 
z území. Dále stanoví, že až na určité výjimky není cizinec v době platnosti výjezdního 
příkazu oprávněn podat na území žádost o udělení dlouhodobého víza nebo povolení 
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.  
Navrhuji dané ustanovení upravit tak, aby umožňovalo nezletilým dětem cizince 
s trvalým pobytem požádat o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. 
d) zákona z výjezdního příkazu. V praxi totiž dochází k situacím, kdy nezletilé děti 
cizinců s trvalým pobytem pobývají na území na základě výjezdního příkazu. Přestože je 
zřejmé, že toto dítě splňuje podmínky pro vydání povolení k trvalému pobytu, musí 
vycestovat z území České republiky za účelem podání této žádosti na příslušném 
zastupitelském úřadě. Domnívám se, že nemožnost podání žádosti o trvalý pobyt 
nezletilým cizincem z území má za cíl přinutit jeho rodiče, aby tuto žádost podávali 
na zastupitelském úřadě nebo aby ji podali na území v době platnosti jiného víza či 
povolení k pobytu. Následky jednání rodičů však negativně postihují především nezletilé 
dítě, které je buď opět odloučeno alespoň od jednoho svého rodiče, případně se 
na území České republiky ocitne v postavení bez povolení k pobytu. 
Domnívám se, že by bylo v nejlepším zájmu dítěte, pokud by mohlo žádost o vydání 
povolení k trvalému pobytu podat z území České republiky také v případě, že zde 
pobývá na základě výjezdního příkazu. 
Navrhuji proto doplnit § 50 odst. 3 takto: 
„Výjezdní příkaz opravňuje cizince k přechodnému pobytu na území po dobu, která je 

Připomínkové místo od 

připomínky ustoupilo. 
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nezbytná k provedení neodkladných úkonů a k vycestování z území; v době jeho 
platnosti není cizinec za pobytu na území oprávněn podat žádost o udělení 
dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, s výjimkou 
žádosti podané podle § 33 odst. 1 a, § 42e a § 66 odst. 1 písm. d). Platnost výjezdního 
příkazu zaniká vycestováním cizince z území.“  
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 
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28. Návrh na změnu ustanovení § 65 odst. 2 zákona o pobytu cizinců 

Ustanovení § 65 odst. 2 stanoví, že ustanovení hlavy IV se nevztahuje na občana 
Evropské unie a s výjimkou § 83 až 85 na jeho rodinného příslušníka. Následkem 
daného ustanovení může nastat situace, kdy státní příslušník třetí země podá žádost 
o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 68 a v průběhu řízení se stane rodinným 
příslušníkem občana Evropské unie a podá také žádost o povolení k přechodnému 
pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie. Cizinec přitom podáním žádosti 
o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 68 podává de facto také žádost o přiznání 
postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta. Na přiznání tohoto právního postavení 
má za splnění podmínek stanovených směrnicí 2003/109/ES právní nárok a směrnice 
neumožňuje, aby byla žádost o přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího 
rezidenta zamítnuta z toho důvodu, že cizinec se stal rodinným příslušníkem občana 
Evropské unie.  
Navrhuji proto upravit ustanovení § 65 odst. 2 zákona takto: 
„Ustanovení této hlavy se nevztahuje na občana Evropské unie a s výjimkou § 83 až 85 
ani na jeho rodinného příslušníka. Na rodinného příslušníka občana Evropské unie 
se vztahuje § 68 a s ním související ustanovení, pokud podmínky pro vydání 
povolení k trvalému pobytu podle tohoto ustanovení splní dříve, než by mohl 
splnit podmínky pro vydání povolení k trvalému pobytu podle § 87h.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno a úprava § 87h 

odst. 4 na základě připomínky 

č. 93. 

KVOP 
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29. Návrh na doplnění ustanovení § 83 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců 

Podle § 83 odst. 1 ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná cizinci 
právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta. Cizinec musí mimo jiné podle odst. 
a) tohoto ustanovení ke dni podání žádosti splnit podmínku 5 let nepřetržitého pobytu 

Akceptováno jinak. 

 

Nový odstavec 4 v § 87h. 
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na území. Ustanovení § 83 písm. a) přitom odkazuje na § 68, který stanoví, doby pobytů 
na základě jakého povolení se započítávají do doby nepřetržitého pobytu pro vydání 
povolení k trvalému pobytu a přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího 
rezidenta.  
Vzhledem k tomu, že i rodinní příslušníci občanů Evropské unie jsou oprávněni získat 
postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta (bez toho, aby jim muselo být ukončeno 
povolení k pobytu rodinného příslušníka), navrhuji, aby i rodinní příslušníci občanů 
Evropské unie měli možnost požádat o přiznání právního postavení dlouhodobě 
pobývajícího rezidenta.  
Navrhuji proto doplnit ustanovení § 83 odst. 1 písm. a) zákona takto: 

„(1) Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu přizná cizinci právní postavení 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území (dále jen „rezident 

na území“), jestliže cizinec 

a) splnil ke dni podání žádosti podmínku 5 let nepřetržitého pobytu na území (§ 68 nebo 
§ 87h), […]” 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 
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30. Návrh na změnu § 87u odst. 1 a § 117b odst. 1 zákona o pobytu cizinců 

Dle původní právní úpravy platné do 31. března 2011, pokud byl vydán osobě matriční 
doklad v ČR (např. oddací list), uvedlo se v průkazech povolení k pobytu jméno 
a příjmení ve tvaru uvedeném v tomto matričním dokladu. Novelou provedenou 
zákonem č. 427/2010 Sb. byla úprava (z důvodu sjednocení údajů s cizineckým 
informačním systémem) změněna tak, že se uvede přepis jména a příjmení latinkou 
z cestovního dokladu. Tato úprava však způsobila nesoulad zákona o pobytu cizinců 
a zákona o matrikách (resp. nesoulad registrů vedených dle těchto zákonů), což v praxi 
přinášelo problémy. Následně tak byla úprava zákona o pobytu cizinců doplněna 
novelou provedenou zákonem č. 312/2013 Sb. tak, že tvar jména a příjmení dle 
matričního dokladu se v průkazech povolení k pobytu vyznačí alespoň jako záznam. 
Dle mých poznatků z praxe nicméně ani tato stávající úprava dle zákona o pobytu 
cizinců není vyhovující a cizincům v praxi působí problémy. Tvar jména a příjmení 
cizince dle matričního dokladu vydaného v ČR (např. zmíněný oddací list, pokud zde 
cizinec uzavřel sňatek) se do průkazu povolení k pobytu uvádí pouze formou záznamu 

Připomínkové místo 

od připomínky ustupuje.  
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poznačeného na jedné ze zadních stran průkazu, není však nijak promítnut do hlavní 
části průkazu, kde jsou údaje o cizinci, jimiž se běžně prokazuje v každodenním styku – 
zde je i nadále uváděna pouze transkripce latinkou z cestovního dokladu. V praxi to 
znamená, že například cizinka z Ukrajiny, která zde žije již řadu let a vdala se zde, bude 
mít v novém průkazu k trvalému pobytu vydaném dle současné právní úpravy jiný tvar 
příjmení (transkripce z ukrajinštiny), než jaké má ve všech ostatních dokladech (řidičský 
průkaz, univerzitní diplom apod.) a jaké mají ve svých dokladech uvedeny její děti a její 
manžel.  
Průkaz o povolení k pobytu slouží primárně k identifikaci cizince před českými úřady. 
Jestliže byl cizinci vydán český matriční doklad, je povinen před českými úřady užívat 
jméno a příjmení, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu (ustanovení § 61 
odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Uvedení této podoby 
jména a příjmení formou ručního záznamu v průkazu o povolení k pobytu tak může 
způsobovat problémy v jednoznačné a rychlé identifikaci cizince před českými úřady. 
Navrhuji proto, aby se do hlavní části dokladu uváděly oba tvary jména a příjmení 
cizince, např. přes lomítko.167 Tím by byl odstraněn výše popsaný nesoulad a praktické 
problémy, na které dotčení cizinci narážejí. Tento návrh je rovněž v souladu s mými 
doporučeními ze šetření, které jsem v této věci vedla ve věci podnětu sp. zn. 
1033/2015/VOP.168 
Ustanovení § 87u odst. 1 zákona tak navrhuji doplnit takto: 
„(1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení občana Evropské unie nebo jeho rodinného 
příslušníka se v potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové kartě rodinného 
příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo 
v průkazu o povolení k trvalému pobytu uvedou podle tvaru uvedeného latinkou 
v cestovním dokladu. Pokud byl občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému 
příslušníkovi vydán matričním úřadem České republiky matriční doklad znějící na jméno, 
popřípadě jména, a příjmení v jiném tvaru, vyznačí ministerstvo uvede tuto skutečnost 
formou záznamu v potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové kartě rodinného 
příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo 

                                                           
167  Inspirací by případně mohly být cestovní doklady vydávané státy, které neužívají latinku. 
168  Viz mé dopisy adresované ministru vnitra ze dne 29. dubna 2016 a 4. října 2016. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWEJKBP9)



110 
 

v průkazu o povolení k trvalému pobytu včetně uvedení rovněž jménoa, popřípadě 
jménaen, a příjmení cizince ve tvaru uvedeném v matričním dokladu.“ 
Ustanovení § 117b odst. 1 zákona navrhuji doplnit takto: 
„(1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení cizince se v průkazu o povolení k pobytu 
uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním dokladu. Pokud byl cizinci vydán 
matričním úřadem České republiky matriční doklad znějící na jméno, popřípadě jména, 
a příjmení v jiném tvaru, vyznačí ministerstvo uvede tuto skutečnost formou záznamu 
v průkazu o povolení k pobytu rovněž včetně uvedení jménoa, popřípadě jménaen, 
a příjmení cizince ve tvaru uvedeném v matričním dokladu.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

 

95 

31. Návrh na doplnění § 113 odst. 6 zákona o pobytu cizinců 

V praxi dochází k situaci, kdy držitel povolení k trvalému pobytu pobývá mimo území 
České republiky a ztratí cestovní doklad nebo jeho doklad pozbyde platnosti, přičemž si 
nezávisle na své vůli nemůže doklad opatřit. Pro tyto případy by bylo vhodné doplnit do 
§ 113 možnost požádat o vydání cizineckého pasu na zastupitelském úřadě. 
Navrhuji proto do § 113 vložit nový odstavec 7 následujícího znění: 
„(7) Cizinec podle odstavce 6 může žádost o vydání cizineckého pasu podat také 
na zastupitelském úřadě České republiky.” 
Stávající odstavce 7 a 8 navrhuji přečíslovat (na odstavce 8 a 9). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

 

Úprava § 109 odst. 2. 

KVOP 
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32. Návrh na změnu ustanovení § 114 odst. 5 a odst. 6 písm. b) a f) zákona 
o pobytu cizinců 

Podle uvedených ustanovení ministerstvo vydá cestovní průkaz totožnosti na žádost 
cizince, kterému bylo uděleno vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 
strpění pobytu na území podle § 33 odst. 1 písm. a) nebo b), pokud pobývá na území 
bez platného cestovního dokladu. Jsou to tedy případy udělení dlouhodobého víza nebo 
dlouhodobého pobytu, kdy cizinci ve vycestování brání překážka na jeho vůli nezávislá, 
nebo jsou-li splněny podmínky podle § 179 odst. 5, a případy, kdy cizinec je svědkem 
nebo poškozeným v trestním řízení a jeho účast na řízení je nezbytná. Navrhuji § 114 
odst. 5 písm. b) a c) přesunout do odstavce 6, neboť v těchto případech se cestovní 

Připomínkové místo mění 

připomínku na doporučující.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWEJKBP9)



111 
 

průkaz totožnosti nevydává za tím účelem, aby cizinec vycestoval, ale aby vzhledem 
k nemožnosti vycestování pobýval na území s platným dokladem. 
Zároveň navrhuji, aby byl cestovní průkaz totožnosti vydáván také cizincům, kterým bylo 
vydáno vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu 
na území z důvodu § 33 odst. 1 písm. c), pokud pobývají na území bez platného 
cestovního dokladu. Ve většině případů cizinci disponují cestovním dokladem, když 
žádají o vydání povolení k trvalému pobytu a následně o udělení dlouhodobého víza 
za účelem strpění pobytu na území podle § 33 odst. 1 písm. c). Mohou však nastat 
případy, kdy o povolení k trvalému pobytu žádají podle § 67 zákona o pobytu cizinců 
po skončeném řízení o žádosti o udělení mezinárodní ochrany a nemají možnost získat 
cestovní doklad od orgánů země původu. Může tedy dojít k situacím, kdy cizinec požádá 
o vydání povolení k trvalému pobytu a o vydání dlouhodobého víza podle § 33 odst. 1 
písm. c), v průběhu řízení však jeho cestovní doklad pozbude platnosti. Ani cestovní 
průkaz totožnosti vydaný cizinci s vízem nad 90 dnů za účelem strpění pobytu z důvodu 
§ 33 odst. 1 písm. c) by přitom neměl sloužit pouze k vycestování. Takový cizinec již má 
podanou žádost o vydání povolení k trvalému pobytu a v případě jeho vydání má 
možnost požádat o vydání cizineckého pasu. Cizinecký pas se nevydává pouze 
za účelem vycestování z území, ale také za účelem pobytu na území s platným 
cestovním dokladem. 
Navrhuji proto upravit § 114 odst. 5 zákona takto:  
„(5) Cestovní průkaz totožnosti k vycestování vydá ministerstvo na žádost cizince, 
a) který nemá platný cestovní doklad a nemůže si z důvodů nezávislých na jeho vůli 
opatřit cestovní doklad jiným způsobem, byl-li mu na území povolen dlouhodobý pobyt, 
nebo přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie,  
b) kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území 
podle § 33 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění 
pobytu na území podle zvláštního právního předpisu, pokud pobývá na území bez 
platného cestovního dokladu, nebo který nemá platný cestovní doklad a nemůže si 
z důvodů nezávislých na jeho vůli opatřit cestovní doklad jiným způsobem, bylo-li 
mu uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle 
§ 33 odst. 1 písm. c). 
c) kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu 
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na území z důvodů podle § 33 odst. 1 písm. a) nebo b), pokud pobývá na území bez 
platného cestovního dokladu. 
Cizinci podle písmene a) se cestovní průkaz totožnosti vydá k vycestování s dobou 
platnosti nejdéle na 180 dnů a s územní platností do všech států světa; cizinci podle 
písmene b) a c) s dobou platnosti nejdéle na 365 dnů a s územní platností do všech 
států světa.“ 
Dále navrhuji upravit § 114 odst. 6 písm. b) a f) takto:  
„(6) Ministerstvo vydá cestovní průkaz totožnosti cizinci, který pobývá na území bez 
platného cestovního dokladu, po 
… 
b) udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle § 33 
odst. 1 písm. a), b) a § 33 odst. 3 nebo víza za účelem strpění pobytu na území 
podle zvláštního právního předpisu; doba platnosti tohoto průkazu se stanoví podle 
doby platnosti uděleného víza, 
… 
f) vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území z důvodů 
podle § 33 odst. 1 písm. a), b) a § 33 odst. 3; doba platnosti tohoto průkazu se stanoví 
podle doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

 

97 

33. Návrh na změnu § 11a odst. 3 první věty zákona o azylu 

Uvedené ustanovení nepamatuje na případy, kdy se od podání poslední žádosti 
cizincem, který podal další opakovanou žádost o udělení mezinárodní ochrany, změnily 
okolnosti jeho případu tak, že již splňuje podmínky pro přiznání azylu za účelem 
sloučení rodiny podle § 13 nebo pro udělení doplňkové ochrany za účelem sloučení 
rodiny podle § 14b.  
Navrhuji proto změnit znění § 11a odst. 3 první věty takto: 
„(3) Podal-li cizinec další opakovanou žádost o udělení mezinárodní ochrany a nelze-li 
se s ohledem na předchozí řízení nebo podstatnou změnu okolností vztahujících se 
k možnému pronásledování z důvodů uvedených v § 12 nebo k hrozbě vážné újmy 
podle § 14a důvodně domnívat, že by cizinec mohl být vystaven pronásledování nebo že 
mu hrozí vážná újma, nebo že cizinec již splňuje podmínky pro udělení azylu nebo 

Akceptováno. 
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doplňkové ochrany za účelem sloučení rodiny podle § 13 a § 14a, ministerstvo 
řízení usnesením zastaví.“  
Tato připomínka je zásadní. 

 

Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR 

KOM 

 

98 Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s 
právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném 
znění. 

Pokud jde o část druhou až čtvrtou návrhu, není zpracováno výkaznictví. Požadujeme v tomto 
směru výkaznictví (podtrhávání, celexová čísla, rozdílovou tabulku) doplnit.  

Ustanovení § 42b odst. 1 písm. d) (ve znění ČÁSTI PRVNÍ, čl. I bodu 8 návrhu) je transpoziční 
vůči čl. 7 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/86/ES. Ustanovení § 42c odst. 3 písm. c) a § 42c odst. 
6 (ve znění ČÁSTI PRVNÍ, čl. I bodu 10 návrhu) představují transpozici čl. 15 odst. 2 písm. a) 
resp. čl. 16 odst. 4 písm. c) směrnice 2003/109/ES. Ustanovení § 42d odst. 1 předposlední věta 
(ve znění ČÁSTI PRVNÍ, čl. I bodu 11 návrhu) představuje podle našeho názoru transpozici čl. 2 
odst. 2 písm. b) směrnice (EU) 2016/801. Ustanovení § 71 odst. 1 věta první (ve znění ČÁSTI I, 
čl. I bodu 50 návrhu) je transpoziční vůči čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2003/109/ES. 
Ustanovení § 131 (ve znění ČÁSTI PRVNÍ, čl. I bodu 94 návrhu) je transpoziční vůči článku 13 
směrnice 2008/115.  
Předkladatel výše uvedená ustanovení nevykazuje jako implementační. Požadujeme proto 
doplnit v tomto směru výkaznictví (podtrhávání, celexová čísla, rozdílovou i srovnávací tabulku). 
 

Ustanovení § 42 odst. 3 (ve znění ČÁSTI PRVNÍ, čl. I bodu 4 návrhu) je transpoziční mj. i vůči čl. 

Akceptováno. 

 

 

Úpravy výkaznictví provedeny. 
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25 odst. 3 směrnice (EU) 2016/801. Požadujeme doplnit v tomto směru rozdílovou tabulku (dále 
jen „RT“).  

Ustanovení § 42d odst. 1 - ve znění ČÁSTI PRVNÍ, čl. I bodu 11 návrhu (část podtrženou 
v návrhu) požadujeme vykazovat jako transpoziční k čl. 31 odst. 1 pododstavec druhý směrnice 
(EU) 2016/801, nikoli k celému odstavci prvnímu. 
 
V RT je dále u § 44 odst. 4 (ve znění ČÁSTI PRVNÍ, čl. I bodu 16 návrhu) jako ustanovení 
předpisu EU uveden mj. i čl. 26 odst. 5 směrnice (EU) 2016/801, avšak samotný text ustanovení 
je z  čl. 26 odst. 6 téže směrnice. Požadujeme uvést text čl. 26 odst. 5 směrnice (EU) 2016/801. 

K vykázání změn v § 44 a § 44a cizineckého zákona v RT uvádíme, že v RT nelze uvádět celý 
článek 18 směrnice 2016/801 (týkající se doby platnosti povolení) bez konkretizace. Je nutno 
rozepsat, neboť v předložené podobě nemá vypovídací hodnotu. Obdobně u stanovení forem 
studia v § 64 cizineckého zákona nelze uvádět celý definiční aparát směrnice 2016/801, tj. 
článek 3. 
 

Dále upozorňujeme, že RT neodpovídá srovnávací tabulce směrnice (EU) 2016/801. Mnoho 
článků směrnice (EU) 2016/801 má být podle srovnávací tabulky transponováno návrhem (je u 
nich uvedeno ID návrhu), nicméně jejich transpozici a vykázání v RT postrádáme. Jedná se 
např. o článek 3 odst. 12, 14, 15, 18, 19, 20, článek 5 odst. 1 písm. b), článek 8 odst. 3, článek 
18 odst. 9, článek 26 odst. 6, článek 27 odst. 2 atd. Požadujeme uvést, kde budou tyto články 
směrnice promítnuty a případně upravit výkaznictví ve srovnávací tabulce. 

KOM 
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I. K návrhu obecně: 
 
Obdobné úpravy, jaké provádí ČÁST TŘETÍ v zákoně o uznávání odborných kvalifikací, je nutno 
provést i v dalších zákonech (jako je např. živnostenský zákon (§ 70), zákon č. 95/2004 Sb.  
(§ 24), zákon č. 96/2004 Sb. (§ 73), atd.). Požadujeme v tomto směru návrh doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Změny uváděných zákonů byly 

doplněny. 

KOM 
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II. k novele zákona o pobytu cizinců: 
 
Obecně k ČÁSTI I: 

Akceptováno. 

Poznámky pod čarou byly 

aktualizovány. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWEJKBP9)



115 
 

V úpravě ČÁSTI I (novelizující cizinecký zákon) postrádáme referenční odkaz na směrnici 
2016/801 (viz čl. 40 odst. 1). Požadujeme doplnit, přičemž v této souvislosti bude nutno 
přistoupit k úpravě znění poznámek pod čarou č. 29 a č. 9f. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

KOM 
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K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I bodu 1 (§ 18 písm. f) a g)): 

Pokud jde o pobyt za účelem studia na území ve smyslu § 18 písm. g), nemůže jít o libovolné 
studium ve smyslu § 64 zákona o pobytu o cizinců. Postrádáme v tomto ohledu v návrhu 
požadavky vyplývající z čl. 27 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 směrnice (EU) 2016/801, aby se jednalo o 
realizaci části svého studia v rámci programu Unie nebo mnohostranného programu, 
zahrnujícího opatření v oblasti mobility nebo v rámci dohody mezi dvěma nebo více 
vysokoškolskými institucemi, a to ve vysokoškolské instituci. Požadujeme proto § 18 písm. g) 
v tomto směru upravit, nebo vysvětlit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo od 

připomínky ustupuje. 

 

 

KOM 

 

102 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I bodu 4 (§ 42 odst. 3): 

Podle čl. 25 odst. 1 směrnice (EU) 2016/801 mají po dokončení výzkumu resp. studia výzkumní 
pracovníci resp. studenti možnost pobývat na základě povolení k pobytu uvedeného v čl. 25 
odstavci 3 na území členského státu, který jim předtím vydal povolení podle čl. 17 (za účelem 
vědeckého výzkumu resp. studia), a to po dobu nejméně devíti měsíců s cílem hledat 
zaměstnání nebo zahájit podnikání.  
 
Máme v této souvislosti zaprvé pochybnosti, zda úprava v § 42 odst. 3 sama o sobě dostatečně 
zaručí hladký přechod z pobytu na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého 
výzkumu na pobyt na povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 odst. 3. Dokončí-li totiž 
výzkumný pracovník výzkum výrazně dříve, než uplyne doba platnosti jeho povolení 
k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, a bude chtít využít možnosti, které mu 
dává § 42 odst. 3, může úspěch jeho žádosti zhatit omezení pro podávání žádosti o vydání 
povolení k dlouhodobému pobytu (kdy nejdříve lze podat žádost) podle § 47 odst. 1 zákona. 
Požadujeme proto návrh doplnit tak, aby uvedené omezení podle § 47 odst. 1 nebránilo 
možnosti dosáhnout na povolení podle § 42 odst. 3, jestliže výzkumný pracovník dokončil 
výzkum na území. 
 

Připomínkové místo 

od připomínky ustupuje. 

Částečně akceptováno. 

 

 

 

 

 

Úprava § 107 odst. 5 a 6 

zákona o pobytu cizinců. 

 

 

 

 

Úprava § 42d odst. 2 písm. c) 

a § 42 odst. 3 zákona o pobytu 

cizinců. 
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S obdobného důvodu (omezení vyplývající z § 47 odst. 1) máme pochybnosti o tom, zda bude 
zajištěno, aby během doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 odst. 3 mohli 
cizinci s tímto povolením co nejdříve po tom, co si najdou práci, podat žádost o příslušné 
povolení k pobytu, aniž by jim v tom bránilo omezení ohledně toho, kdy nejdříve lze podat žádost 
o povolení k dlouhodobému pobytu podle § 47 odst. 1. Požadujeme proto návrh doplnit tak, aby 
uvedené omezení podle § 47 odst. 1 nebránilo cizincům s povolením k dlouhodobému pobytu 
podle § 42 odst. 3 v podání žádosti o jiné příslušné povolení k dlouhodobému pobytu, najdou-li 
si práci.  
 
K žádosti podle § 42 odst. 3 je žadatel povinen předložit mimo jiné náležitost podle § 31 odst. 1 
písm. c), tj. prostředky k pobytu na území (§ 13). Máme za to, že odkaz na § 31 odst. 1 písm. c) 
nepředstavuje správnou transpozici čl. 25 odst. 3 směrnice (EU) 2016/801. Z uvedeného 
ustanovení směrnice vyplývá, že po dokončení výzkumu nebo studia vydají členské státy na 
žádost výzkumného pracovníka nebo studenta tomuto cizinci povolení k pobytu za účelem 
hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání, 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. Čl. 7 odst. 1 písm. 
e) směrnice (EU) 2016/801 pak stanoví, že cizinec „v souladu s požadavky dotčeného členského 
státu doloží, že během plánovaného pobytu bude mít 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“. Máme za to, že stanovení pevné a závazné výše peněžních prostředků, které je nutno 
předložit v smyslu § 13 odst. 1 písm. a), a to i v kombinaci s připouštěním dokladu podle § 13 
odst. 1 písm. b) zákona případně závazku a dokladu o vlastnictví peněžních prostředků 
uvedených v § 13 odst. 3 zákona, neumožňuje provést posouzení dostatečnosti prostředků na 
individuální bázi a přihlédnout tak ke všem relevantním okolnostem individuálního případu, ani 
zohlednit všechny zdroje, které by mohly přicházet v úvahu (ze směrnicí vyjmenovaných např. 
zdroje, které vyplývají z platné pracovní smlouvy nebo závazné pracovní nabídky).  
Požadujeme proto § 42 odst. 3 upravit tak, aby byl v souladu s čl. 25 odst. 3 směrnice (EU) 
2016/801. 
 
Dále slova „výzkumný projekt“ navrhujeme nahradit slovy „výzkumná činnost“, a to v souladu 

V souvislosti s úpravou § 42d 

bude zrušen třetí odstavec  

v § 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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s upravovanou terminologií zákona o veřejných výzkumných institucích. 
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

KOM 

 

103 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I bodům 6 a 7 (§ 42a odst. 3 a 7 písm. d)): 

Podle čl. 25 odst. 3 směrnice (EU) 2016/801 je nutné v návaznosti na vydání povolení za účelem 
hledání zaměstnání nebo podnikání osobám, kterým dříve pobývaly jako výzkumní pracovníci, 
prodloužit odpovídajícím způsobem povolení pobytu pro rodinné příslušníky těchto osob (jsou-li 
splněny podmínky podle čl. 26).  
 
V této souvislosti zaprvé postrádáme v § 42a úpravu, ze které by jasně vyplývala možnost žádat 
o povolení za účelem společného soužití s osobou s povolením k dlouhodobému pobytu podle § 
42 odst. 3 pro rodinného příslušníka cizince, který žádá o povolení k dlouhodobému pobytu 
podle § 42 odst. 3 nebo již na toto povolení na území pobývá. To by jednak zajistilo, aby rodinní 
příslušníci výzkumného pracovníka mohli hladce přejít (aniž by během toho ztratili titul k pobytu) 
z povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s osobou s povolením 
k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu na povolení k dlouhodobému pobytu za 
účelem společného soužití rodiny s osobou s povolením k dlouhodobému pobytu podle § 42 
odst. 3, a jednak by to umožnilo žádat o sloučení rodiny i po tom, co nositeli oprávnění ke 
sloučení rodiny (dříve výzkumnímu pracovníkovi) bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu 
podle § 42 odst. 3 (§ 42a odst. 3 tuto situaci nepokrývá). Požadujeme návrh v tomto směru 
upravit. 
 
Zadruhé máme za to, že předkladatel opomněl doplnit do ustanovení § 42a odst. 7 písm. d) 
odkaz na § 42 odst. 3 zákona. Rodinní příslušníci osob s povolením k dlouhodobému pobytu za 
účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti ve smyslu § 42 odst. 3 by měli 
mít právo na vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny 
s takovou osobou, aniž by se uplatnila podmínka pobytu na území nejméně po dobu 15 měsíců 
uvedená v § 42a odst. 7 písm. a). Bez uvedení „§ 42 odst. 3“ v § 42a odst. 7 písm. d) se však 
bude v případě rodinných příslušníků osob s uděleným povolením k pobytu podle § 42 odst. 3 
postupovat podle § 42a odst. 7 písm. a), včetně podmínky pobytu na území nejméně po dobu 15 
měsíců. Požadujeme proto doplnit před slova „§ 42f“ slova „§ 42 odst. 3, „ a tato slova vykázat 
jako implementační vůči čl. 25 odst. 3 směrnice (EU) 2016/801, nebo vysvětlit. 
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Akceptováno. 

Po úpravě § 42a odst. 3 spadají 

mezi oprávněné osoby i osoby 

uvedené v § 42a odst. 1 

písm. c). 

 

 

Úprava § 42a odst. 3 zákona o 

pobytu cizinců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno.  

V § 42a odst. 7 bylo doplněno 

písmeno e), které odkazuje 

na § 42 odst. 3. 
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KOM 

 

104 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I bodu 9 (§ 42b odst. 1 písm. e)): 

Uvnitř § 42b odst. 1 je mezi písm. d) a e) rozpor (obdobný rozpor je i v § 42c odst. 3 písm. c) 
zákona). Není jasné, jak může vzniknout potřeba vyžádání si předložení prohlášení o zproštění 
povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu (kterého?), když podle § 42b odst. 1 písm. d) je vždy 
nutné k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny 
předložit doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny převyšuje stanovenou výši. Jestliže 
cizinec předloží doklad, který prokazuje skutečnost uvedenou v § 42b odst. 1 písm. d), není 
třeba nic ověřovat (mimoto není jasné, které všechny finanční úřady má v prohlášení zprostit 
mlčenlivosti, chybí úprava, která by jasně stanovila, kdy si ministerstvo může takové prohlášení 
vyžádat, není upraveno, jak by případné ověření úhrnného měsíčního příjmu mělo „spravit“ to, 
že nebyl předložen doklad podle písm. d), tj. „doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem 
rodiny po sloučení nebude nižší…“).  
Vzhledem na výše uvedené požadujeme ustanovení § 42b odst. 1 písm. e) vypustit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, zůstane 

zachován stávající stav.  

KOM 

 

105 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I bodu 12 (§ 42d odst. 2): 

Ustanovení § 42d odst. 2 cizineckého zákona dle našeho názoru nedostatečně transponuje 
úpravu v čl. 12 odst. 1 písm. a), d) a e) směrnice 2016/801. Problematiku podmínek pro přijetí u 
žáků je nutno v zákoně upravit podrobněji, případně vysvětlit.  
Dále navrhujeme v rámci cizineckého zákona sjednotit pojmy „hostitelská organizace“ a 
„hostitelský subjekt“, je-li jimi myšleno totéž. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Částečně 

akceptováno.  

 

 

Akceptováno, používáno 

spojení „hostitelská 

organizace“. 

KOM 

 

106 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I bodům 13 a 27 (§ 42d odst. 2 písm. c) a § 44a odst. 6 písm. c)): 

Ustanovení § 42d odst. 2 písm. c) a § 44a odst. 6 písm. c) jsou v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. e) 
resp. s čl. 21 odst. 1 písm. a) směrnice (které mimo jiné odkazuje na čl. 7 odst. 1 písm. e) 
směrnice (EU) 2016/801). Podle ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. e) uvedené směrnice se 
posouzení, zda jsou prostředky dostatečné, „provádí na individuální bázi a zohlední se zdroje, 
které vyplývají mimo jiné z grantu, stipendia, platné pracovní smlouvy nebo závazné pracovní 
nabídky či finančního závazku ze strany organizace…“. Úprava obsažená v § 42d odst. 2 písm. 
c), jakož i v § 44a odst. 6 písm. c), vyžadující prokázání prostředků k pobytu na území ve smyslu 
§ 13 zákona, neumožňují vyhodnotit dostatečnost prostředků s ohledem na všechny okolnosti 

Vysvětleno a částečně 

akceptováno. 

 

Úprava § 42d odst. 2 písm. c) 

a § 44a odst. 6 písm. c) zákona 

o pobytu cizinců. 
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konkrétního případu, které mohou být v tomto směru relevantní (srov. požadavek směrnice na 
posouzení dostatečnosti prostředků na individuální bázi) a rovněž neumožňují zohlednit zdroje 
jiné, než stanovené v § 13 (např. neumožňuje zohlednit zdroje z pracovní smlouvy nebo 
závazné pracovní nabídky, výslovně zmiňované v čl. 7 odst. 1 písm. e) směrnice). Požadujeme 
proto § 42d odst. 2 písm. c) a § 44a odst. 6 písm. c) upravit tak, aby byly v souladu s čl. 7 odst. 1 
písm. e) a čl. 21 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/801. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

KOM 

 

107 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I bodu 14 (§ 42d odst. 3): 

Formulace „(N)amísto náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. b)“ vyvolává dojem, že jde o 
speciální úpravu pro případy studia podle § 64 písm. e) a f) vůči obecnější úpravě, ze které by 
jinak vyplývala povinnost k žádosti předložit náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. b). Máme však 
za to, že žádná taková obecnější úprava, která by se uplatnila, není (§ 42d odst. 2 písm. a) na 
případy studia podle § 64 písm. e) a f) nedopadá, § 46 odst. 1 se nepoužije, protože platí lex 
specialis – ustanovení § 46 odst. 5). Požadujeme vyjasnit. 
 
Jsme dále názoru, že navrhovanou úpravu v § 42d odst. 3 písm. b) bod 1 cizineckého zákona 
lze chápat jako rozpornou s čl. 14 odst. 3 směrnice 2016/801, dle kterého dobrovolníci účastnící 
se Evropské dobrovolné služby nemusí předkládat doklad uvedený v čl. 14 odstavci 1 písm. c) 
směrnice, tedy doklad o sjednání pojištění odpovědnosti za škodu. Navrhujeme upravit.  
 
Tyto připomínky jsou zásadní.  

Akceptováno. 

 

Formulace byla upravena. 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

Evropská dobrovolná služba 

byla z tohoto bodu vypuštěna. 

KOM 

 

108 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I bodům 16 až 19 a 21 až 24 (k § 44 a 44a) 

Navrhujeme objasnit, pod která písmena § 44 odst. 4 – jež stanoví dobu platnosti povolení 
k dlouhodobému pobytu - budou podřaditelné formy studia dle § 64 písm. c), d) e) a g). Je nutno 
vzít v potaz úpravu doby platnosti povolení v čl. 18 směrnice 2016/801. Směrnicová úprava 
stanoví podrobněji také možnosti prodloužení doby platnosti.  
 
Dále máme za to, že ustanovení § 44 odst. 4 písm. f) neodpovídá čl. 18 odst. 1 druhý 
pododstavec a čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec směrnice (EU) 2016/801.  

Doba platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia resp. za účelem vědeckého 
výzkumu má být podle shora uvedených ustanovení směrnice v případě studentů nebo 

Vysvětleno/akceptováno. 

 

Vysvětleno. Vše je v návrhu 

obsaženo a explicitně upraveno 

v § 44 odst. 4.  

 

Vysvětleno. Návrh je 

v pořádku. Doba platnosti má 

být min. 2 roky, nebo na dobu 

prokázání účelu. Pokud bude 

povolení vydáno vždy na 2 
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výzkumných pracovníků, „kteří jsou zapojeni do programů Unie nebo mnohostranných programů 
…“ nejméně 2 roky, ale v případě, že studium resp. výzkum mají trvat kratší dobu než 2 roky, má 
doba platnosti příslušného povolení odpovídat době trvání studia resp. době trvání dohody o 
hostování. Transpozici tohoto požadavku v návrhu postrádáme. Požadujeme návrh v tomto 
směru doplnit.  

Dále postrádáme stanovení doby platnosti povolení v souladu s čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec 
druhá věta a čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec druhá věta směrnice (EU) 2016/801 v případě 
výzkumných pracovníků a studentů, zmiňovaných v odstavci výše, neprokážou-li splnění 
obecných podmínek stanovených v článku 7 na dobu nejméně 2 let nebo na celou dobu trvání 
dohody o hostování/ dobu trvání studia. Požadujeme návrh v tomto směru doplnit, nebo 
vysvětlit. 

 

 

 

 

Dále v § 44 odst. 4 písm. f) chybí zmínka o studentech, na které se vztahuje dohoda mezi 
dvěma nebo více vysokoškolskými institucemi, pro které má podle čl. 18 odst. 2 druhého 
pododstavce směrnice (EU) 2016/801 platit totéž, co pro studenty, kteří jsou zapojeni do 
programů Unie nebo mnohostranných programů zahrnujících opatření v oblasti mobility. 
Požadujeme proto ustanovení § 44 odst. 4 písm. f) náležitě upravit. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

roky, jedná se o postup 

směrnicí dovolený a dokonce 

předvídaný. 

 

Vysvětleno. V případě, že 

nebudou splněny obecné 

podmínky, jedná se o důvod 

pro zrušení vydaného povolení. 

V praxi tak je právně ošetřeno, 

aby měl správní orgán možnost 

zrušit povolení k pobytu, 

pokud cizinec již nesplňuje 

požadavky. 

 

Úprava § 44 odst. 4 písm. f) a § 

44a odst. 2 zákona o pobytu 

cizinců. 

 

 

Akceptováno.   

§ 44 odst. 4 písm. f) upraven. 

 

KOM 

 

109 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I bodu 28 (§ 44a odst. 8 cizineckého zákona) 

Ustanovení § 44a odst. 8 cizineckého zákona je vykazováno také jako transpozice čl. 8 
směrnice 2016/801. Tento článek v odstavci 3 stanoví osvobození cizince mimo jiné od 
povinnosti předkládat doklad o zdravotním pojištění či písemný závazek dle čl. 8 odst. 2 
směrnice. Znění v § 44a odst. 8 zákona toto nezajišťuje. Uvedená směrnicová úprava by nadto 
měla být respektována také v případě vydání „prvotního“ povolení k dlouhodobému pobytu za 
účelem vědeckého výzkumu (viz § 42f zákona), nejen v případě prodloužení platnosti tohoto 

Připomínkové místo od 

připomínky ustoupilo. 
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povolení.  
 
Tato připomínka je zásadní.  

KOM 

 

110 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I bodům 34, 40 a 42 (§ 50a): 

Úprava v navrhovaném znění dává policii možnost rozhodnout o povinnosti opustit území 
(myšleno ČR) nebo území členských států EU. Nejsou zřejmá bližší kritéria, v jakých skutkových 
situacích bude rozhodnuto o povinnosti opustit „pouze“ území ČR a v jakých případech bude 
rozhodnuto o povinnosti opustit území EU.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno jinak. 

 

Zcela nová podoba § 50a. 

KOM 

 

111 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I bodům 45 až 47 (§ 64): 

V ustanovení § 64 jsou stanoveny jednotlivé formy, které jsou pro účely cizineckého zákona 
chápány jako studium. Je nutno zajistit, aby nedocházelo k překryvu jednotlivých forem studia, 
neboť s nimi se pojí určitá práva a povinnosti (jak je také konstatováno na str. 18 důvodové 
zprávy). Jsme názoru, že úprava v písm. a) [studium v akreditovaných studijních programech na 
vysoké škole] se může překrývat s úpravou v písm. e) [stanoví, co je pro potřeby cizineckého 
zákona rozuměno stáží]. Dle směrnice 2016/801 – čl. 3 odst. 5 – nelze stáž uskutečňovat v době 
studia na tuzemské vysoké škole, je naopak předpokládáno studium ve třetí zemi.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Z textu § 64 písm. e) byla 

vypuštěna slova „tuzemské 

nebo“. O stáž tak může jít 

pouze v případě studia na 

zahraniční vysoké škole, ne již 

na tuzemské vysoké škole. 

KOM 

 

112 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I  bodu 93 (§129a): 

Nově má dojít k nahrazení institutu žádosti o propuštění ze zařízení, o níž se rozhodovalo 
v rámci správního řízení, institutem podnětu k propuštění ze zařízení. Na postup posouzení 
důvodů pro propuštění ze zařízení se dále nemají vztahovat části druhá a třetí správního řádu. 
Z výše uvedeného plyne, že zajištěný cizinec nebude mít žádné rozhodnutí, které by mohl 
napadnout žalobou u soudu. 

V této souvislosti je relevantní čl. 15 odst. 3 směrnice 2008/115/ES, podle kterého je v každém 
případě zajištění (za účelem vyhoštění ve smyslu směrnice) přezkoumáváno v přiměřených 
časových odstupech na žádost dotčeného státního příslušníka třetí země nebo z moci úřední a 
v případě dlouhodobého zajištění podléhá tento přezkum soudnímu dohledu. 

Akceptováno, novelizační bod 

bude vypuštěn a zůstane 

zachován současný § 129a. 
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Máme za to, že navrhovaná úprava nezajišťuje účinný soudní dohled na přezkoumáváním 
zajištění ve smyslu shora uvedeného ustanovení návratové směrnice a požadujeme proto 
institut podnětu a posouzení důvodů pro propuštění ze zařízení nezavádět. 

Tato připomínka je zásadní. 

KOM 

 

113 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. ,  bodu 113 (§ 169h odst. 3) 

Podle v návrhu obsaženého § 181b může vláda nařízením stanovit maximální počet žádostí 
podaných v rámci určitého časového období na jednotlivých zastupitelských úřadech, jde-li o 
vyjmenované typy žádostí. Dále podle nově navrhovaného 169h odst. 3 je žádost nepřijatelná, 
pokud byl v určeném časovém období na příslušném zastupitelském úřadu podán maximální 
počet žádostí o pobytové oprávnění tohoto typu stanovený nařízením vlády podle ustanovení § 
181b. V návaznosti na to z § 169h odst. 4 věta druhá (číslování odstavců podle návrhu) plyne, 
že je-li žádost nepřijatelná, řízení není zahájeno, a na žádost se hledí, jako by nebyla podána. 
Z toho plyne, že žadatel nebude mít proti čemu podat odvolání. 

V této souvislosti jsou relevantní čl. 6, čl. 8 odst. 3 a čl. 11 odst. 3 směrnice 2009/50/ES, čl. 7 a 
čl. 18 odst. 5 směrnice 2014/36/EU a čl. 6 a čl. 15 odst. 4 směrnice 2014/66/EU.  

Z výše uvedených ustanovení plyne, že žádost může být z důvodu stanovení objemu vstupů 
státních příslušníků třetích zemí posouzena jako nepřijatelná, současně ale je nutné umožnit 
proti prohlášení žádosti za nepřijatelnou opravný prostředek (o tom, komu a v jaké lhůtě lze 
podat opravný prostředek je nutné žadatele informovat v písemném oznámení). 

Výše uvedeným požadavkům § 169h odst. 3 ve spojení s § 169h odst. 4 nevyhovuje. 
Požadujeme návrh upravit tak, aby bylo vyhověno výše uvedeným požadavkům směrnic. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno jinak. 

 

Příslušná pobytová oprávnění, 

která představují implementaci 

připomínkovými místem 

uváděných směrnic, byla 

z § 181b vypuštěna. 

 

 

KOM 

 

114 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I  bodu 115 (§ 172 odst. 4 věta první): 

Uvedené ustanovení upravuje lhůtu pro podání žaloby proti rozhodnutí o zajištění resp. o 
prodloužení doby trvání zajištění a zavádí nemožnost prominutí zmeškání lhůty. 

V této souvislosti je relevantní čl. 15 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/115/ES, ze kterého vyplývá, 
že členské státy mají umožnit dotčeným cizincům podat u soudu žádost o přezkum zákonnosti 

Akceptováno.  

Novelizační bod byl z návrhu 

vypuštěn. 
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zajištění. Právní úprava takového práva by měla respektovat cíl a účel směrnice a též by měla 
být v souladu s Listinu základních práv EU (zajištění je omezením práva na svobodu podle čl. 6 
Listiny základních práv EU).  

S ohledem na výše uvedené máme za to, že nově stanovená lhůta (navíc ve spojení 
s nemožností prominutí zmeškání lhůty) ohrožuje efektivní soudní přezkum, protože je extrémně 
krátká (když zohledníme jednak fakt, že osoba je během zajištění významně omezena možnosti 
zařizovat si právní pomoc a jednak fakt, že správní soudnictví ovládá zásada dispoziční a 
zásada koncentrace řízení).  

Požadujeme proto výše uvedený novelizační bod vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

KOM 

 

115 

III. k novele zákona o azylu : 
 
K ČÁSTI DRUHÉ, Čl. III  bodu 1 (§ 46a odst. 7): 

Ustanovení zkracuje lhůtu pro podání žaloby proti rozhodnutí o zajištění resp. o prodloužení 
doby trvání zajištění. V této souvislosti je relevantní čl. 9 odst. 3 směrnice 2013/33/EU. Platí 
podobná připomínka jako výše K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I bodu 115. Požadujeme vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Novelizační bod vypuštěn. 

KOM 

 

116 

IV. k novele zákona o uznávání odborných kvalifikací: 
 

K ČÁSTI TŘETÍ, Čl. IV bodu 1 (1 odst. 2 písm. e): 

Po formální stránce navrhujeme ustanovení vykázat jako implementační ke směrnici 2016/801. 
Dále navrhujeme zvolit vhodnou terminologii, a to zejména s poukazem za pojetí studia v § 64 
cizineckého zákona [formy v písm. a) až g)] a úpravu v čl. 22 odst. 1, 3 a 4 směrnice 2016/801. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

 

 

Výkaznictví doplněno. 
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Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

KZPS 

 

117 

Obecné připomínky 
Chybí zjednodušení u krátkodobé výdělečné činnosti (zejména výkon umělecké nebo jiné tvůrčí 
činnosti na základě autorskoprávních vztahů)na území České republiky občanů třetích zemí. 
Jedná se o kategorii vysoce kvalifikovaných pracovníků a umělců. U umělců nelze hodnotit jejich 
vzdělání, ale jde o hledisko umělecké kvality a talentu. Aktuální právní úprava nepodporuje, dá 
se říci, že přímo omezuje, mobilitu v kulturním sektoru. 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 

 

 

KZPS 

 

118 

K novým ustanovením § 169h a § 181b 
Případné zavedení kvót pro ekonomickou migraci by si zasloužilo debatu se zástupci 
zaměstnavatelů a dalších aktérů. Zásadně nesouhlasíme se zavedením kvót pro oblast kultury. 
Například baletní a operní soubory a orchestry jsou již dnes velmi mezinárodní a zaměstnávání 
těchto cizinců podléhá pracovnímu povolení, omezení v této oblasti by vedlo ke snížení 
umělecké kvality a k ohrožení fungování těchto těles. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

KZPS 

 

119 

Konkrétní připomínky 
K § 44 b)  
Upozorňujeme na rozpornou situaci, která by vznikla po schválení navrhované úpravy, která pro 
studenty či výzkumné pracovníky po dokončení studia/výzkumné činnosti zavádí možnost 
pobývat v ČR až 9 měsíců na základě dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo 
zahájení podnikatelské činnosti (§ 42 odst. 3). Řada těchto osob však nebude následně moci 
změnit svůj účel pobytu na podnikání, jelikož tato změna je možná až po 5 letech pobytu na 
území. Navrhujeme zvážení možností pro podání žádosti o změnu účelu na podnikání pro tyto 
cizince i dříve, tak aby bylo možné realizovat předpokládanou následnost pobytů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Upravena explicitní výjimka pro 

tuto kategorii cizinců, aby mohli 

změnit účel pobytu na podnikání 

dříve než po 5 letech. 

KZPS 

 

120 

K § 88 odst. 3 (novel. body 53., 54.): 
Nad rámec uvedených změn navrhujeme k zajištění úhrady zdravotních služeb upravit situaci 
dítěte, jehož rodič je cizinec s povoleným trvalým pobytem, dítě se narodilo na území ČR a 
zemřelo krátce po porodu, dříve, než zákonný zástupce podal žádost o povolení jeho trvalého 
pobytu ve lhůtě stanovené v § 88 odst. 1. Nebyla podána žádost a pobyt dítěte proto nelze 

Neakceptováno. 

 

Na základě vypořádání 

připomínky č. 130 mezi MV a 

sekcí lidských práv Úřadu 
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považovat za pobyt trvalý podle poslední věty § 88 odst. 3.  
Odůvodnění: 
Bez navrhované změny jsou cizinci s trvalým pobytem nuceni v dané situaci nést náklady na 
zdravotní služby novorozence (např. pobyt v inkubátoru apod.), čímž je narušen mj. princip 
rovného zacházení s danými osobami. Při formulaci úpravy se lze inspirovat textem návrhu, 
který byl v minulosti MV připravován (viz návrh § 48 odst. 2 písm. b)„…dítě, které se na území 
narodilo cizinci s povoleným trvalým pobytem, a to po dobu 60 dnů ode dne jeho narození a dále 
po dobu řízení o žádosti o povolení trvalého pobytu podané za toto dítě podle § 88.“).   
Tato připomínka je zásadní. 

vlády nebude návrh novely 

zákona obsahovat žádné 

změny § 88 odst. 3 zákona o 

pobytu cizinců. 

 

MV osloví příslušné resorty 

a pokusí se iniciovat obnovení 

legislativních prací na právní 

úpravě zdravotního pojištění 

cizinců. 

 

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 

KML 

 

121 

1. K části první, čl. I, bodu 1. (§ 18 písm. f) a g) Zákona o pobytu cizinců) 

 

ČR zvolila transpozici ustanovení o tzv. mobilitě studentů a výzkumných pracovníků formou až ročního 

bezvízového pobytu na základě povolení k pobytu vydaného jiným členským státem EU. Lze přivítat, že 

se jedná o administrativně nenáročnou variantu namísto schvalovacího nebo oznamovacího procesu. Tím, 

že se v zákoně ale nerozlišuje mezi krátkodobou a dlouhodobou mobilitou, byli omezeni mobilní vědečtí 

pracovníci, kteří dle navrhované úpravy mohou v ČR pobývat max. 1 rok. To je však dle čl. 29 směrnice 

2016/801/EU minimum, které mohly členské státy stanovit jako strop pro dlouhodobou mobilitu vědců. 

Proč byla zvolena takto krátká varianta, není v důvodové zprávě vysvětleno. 

 

Směrnice v čl. 28 odst. 1 definuje krátkodobou mobilitu výzkumných pracovníků jako oprávnění pobývat 

v druhém členském státě po dobu až 180 dnů v kterémkoli období 360 dnů. Nemusí se tedy jednat o jedno 

půlroční období, ale může se jednat o více vstupů s omezeným celkovým počtem dnů pobytu. § 18 písm. 

f) návrhu umožňuje bezvízový pobyt v délce max. 1 roku, není však upraveno, jestli může vědecký 

pracovník pobývat v ČR opakovaně i po kratší období, přičemž postačí, že vždy pouze vycestuje z ČR, a 

následně zde může opět pobývat až 1 rok, anebo je jeho pobyt nějak limitovaný. Důsledky těchto 

nejasností jsou o to závažnější, že zákon nově stanoví za překročení doby oprávněného pobytu sankci 

vyhoštění se zákazem vstupu. Má-li platit nějaké omezení tohoto pobytu (např. na jedno povolení vydané 

jiným členským státem pouze jeden roční pobyt v ČR), ze zákona to jasně nevyplývá.  

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
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Z předloženého návrhu rovněž nevyplývá, jakým způsobem je zajištěna transpozice č. 27 odst. 2 směrnice 

2016/801/EU, tedy že osoby pobývající v ČR v rámci mobility na základě povolení k pobytu vydaného 

jiným členským státem EU, mohou v ČR rovněž vyučovat, popř. pracovat, anebo zda se ČR rozhodla toto 

ustanovení netransponovat, neboť to není zhodnoceno ve variantách v ZZ RIA. Není tedy jasné, zda 

studenti pobývající v ČR v rámci mobility spadají pod § 98 j) ve spojení s § 5 písm. d) zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, popř. mobilní výzkumní pracovníci pod § 98 písm. n) tohoto zákona, a mohou tak 

pracovat pouze na základě povolení k pobytu vydaného jiným členským státem EU.  

 

Není rovněž jasné, zda pokud by mobilní výzkumný pracovník nebo student dokončil svůj 

výzkum nebo studia v ČR, mohl by zde následně využít oprávnění dle směrnice pobývat na 

území členského státu za účelem hledání zaměstnání nebo podnikání (viz čl. 25 odst. 9 směrnice). 

Nejasné zůstává, zda by v ČR mohl požádat o povolení k pobytu v době svého bezvízového 

pobytu na území. 

 

Požaduji prodloužení maximální délky dlouhodobé mobility výzkumných pracovníků na 2 

roky, zpřesnění úpravy délky pobytu vědeckého pracovníka na území ČR a zpřesnění 

možnosti výzkumného pracovníka nebo studenta pobývat na území členského státu za 

účelem hledání zaměstnání a možnosti žádat o povolení k pobytu v době svého bezvízového 

pobytu na území. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

KML 
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2. K části první, čl. I, bodu 4. (§ 42 odst. 3 Zákona o pobytu cizinců) 

 

Navrhované ustanovení odst. 3 věty druhé § 42 neodráží povinnost stanovenou v čl. 25 odst. 6 směrnice 

2016/801/EU, podle kterého mají členské státy zajistit, aby i studentovi nebo výzkumnému pracovníkovi, 

který ještě nemá k dispozici doklad o získání diplomu nebo dokončení výzkumné činnosti (byť mu již 

končí platnost dosavadního povolení za účelem studia nebo vědeckého výzkumu), byla poskytnuta 

přiměřená lhůta k tomu, aby mohl pobývat na území za účelem předložení tohoto dokladu. Podle 

transponovaného ustanovení totiž musí student nebo vědec ještě před koncem platnosti svého dosavadního 

povolení požádat o povolení k pobytu dle § 42 odst. 3, přičemž musí doložit všechny požadované 

náležitosti, včetně potvrzení o úspěšném dokončení studia nebo dokončení výzkumné činnosti. Zákon 

nestanoví žádnou záruku ve smyslu čl. 25 odst. 6 směrnice, že by cizinci k doložení tohoto dokladu byla 

poskytnuta přiměřená lhůta. Lhůty stanovované k odstranění vad dle správního řádu se přitom v praxi 

často liší, přičemž není výjimkou lhůta v délce 5 dnů. Takovou lhůtu by však jistě nebylo možné 

považovat za vyhovující požadavku čl. 25 odst. 6 směrnice. Navrhovaná úprava by tedy v tomto smyslu 

Neakceptováno/vysvětleno 

 

Obecná úprava správního řízení 

je v tomto ohledu zcela 

dostačující. Odchylka od 

správního řádu je v tomto 

případě nedůvodná. V případě 

nedoložení některé z náležitostí 

žádosti dochází k výzvě 

k odstranění vad a k přerušení 

řízení. Lhůty se liší podle 

okolností každého případu, což 

je v souladu se správním řádem. 
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měla být upřesněna tak, aby byla zaručena přiměřená lhůta pro uvedené směrnicí stanovené případy.  

 

Požaduji do ustanovení § 42 doplnit přiměřenou lhůtu pro uvedené případy tak, aby bylo zajištěno 

naplnění čl. 25 odst. 6 směrnice 2016/801/EU. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Pokud chybějící náležitostí je 

například fotografie, není 

důvodné stanovit lhůtu v řádu 

týdnů. 

 

 

KML 
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3. K části první, čl. I, bodům 6. a 7. (§ 42a odst. 3 Zákona o pobytu cizinců) 

 

Kategorie rodinných příslušníků oprávněných žádat o sloučení s výzkumným pracovníkem by měly 

odpovídat směrnici 2003/86/ES (o právu na sloučení rodiny), resp. minimálně jejímu článku 4 odst. 1 (též 

se jedná o čl. 26 a čl. 3 odst. 24 směrnice 2016/801/EU). Navrhované ustanovení § 42a odst. 3 oproti tomu 

zužuje okruh oprávněných osob pouze na manžela cizince, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince 

nebo jeho manžela. Čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/86/ES řadí mezi rodinné příslušníky rovněž osvojené děti, 

děti v náhradní rodinné péči nebo v poručnické péči podle § 42a odst. 1 písm. c) zákoně o pobytu cizinců. 

Do kategorie rodinného příslušníka žádajícího o sloučení s výzkumným pracovníkem by tedy měly být 

zařazeny i tyto osoby. Pak by ostatně odpadl i důvod pro zvláštní vymezování rodinných příslušníků 

vědeckých výzkumníků v odst. 3. 

 

 Jestliže byla zvolena rozšiřující transpozici směrnice 2003/86/ES a obecně umožněno i sloučení s rodičem 

nebo dítětem z důvodu vyššího věku nebo zdravotních důvodů, potom by rovněž stejné kategorii osob 

mělo být umožněno i sloučení s výzkumným pracovníkem. Sám předkladatel zmiňuje v důvodové zprávě, 

že v případě výzkumných pracovníků se jedná o kategorii cizinců, kde ministerstvo vnitra neeviduje žádné 

problémy se zneužíváním zákona. Potom není na místě jejich znevýhodnění oproti jiným cizincům 

pobývajícím v ČR. 

 

V zákoně dále chybí úprava podmínek pro sloučení rodiny s výzkumným pracovníkem, který v ČR 

pobývá již na základě povolení k pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské 

činnosti dle § 42 odst. 3 Zákona o pobytu cizinců. Navrhované ustanovení § 44 odst. 4 písm. i) přitom 

nasvědčuje tomu, že i rodinní příslušníci držitelů povolení k pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo 

zahájení podnikatelské činnosti mají nárok na povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny. 

 

Požaduji tedy nově navrhovaný odst. 3 vypustit a respektovat rozsah kategorie rodinných 

příslušníků oprávněných žádat o sloučení s výzkumným pracovníkem tak, jak jej stanovuje 

směrnice 2003/86/ES.   Požaduji rovněž doplnit úpravu podmínek pro sloučení rodiny s výzkumným 

pracovníkem, který v ČR pobývá na základě povolení k pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo 

 

 

Akceptováno. 

Po úpravě § 42a odst. 3 spadají 

mezi oprávněné osoby i osoby 

uvedené v § 42a odst. 1 písm. c). 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Cílem je čistá transpozice 

požadavků směrnice. Návrh 

KML de facto prosazuje 

goldplating, tedy jinou než 

minimalistickou implementaci. 

 

Akceptováno.  

V § 42a odst. 7 bylo doplněno 

písmeno e). 
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zahájení podnikatelské činnosti. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 

 

124 

4. K části první, čl. I, bodu 8. a souvisejícím bodům (§ 42b odst. 1 písmeno d) Zákona o pobytu 

cizinců a § 71 odst. 1 Zákona o pobytu cizinců) 

 

V současné době je částka úhrnného měsíčního příjmu žadatele o vydání povolení k dlouhodobému pobytu 

za účelem společného soužití rodiny stanovena životním minimem jeho nebo členů jeho rodiny jakožto 

minimální hranicí příjmů nutných pro výživu a zajištění ostatních základních osobních potřeb a nákladů na 

bydlení jakožto druhou nejvýznamnější výdajovou položkou v životě člověka. Tato hranice se má nyní 

zvyšovat na 2, 5 násobek.  

 

Ačkoli důvodová zpráva pro úpravu posuzovaného úhrnného měsíčního příjmu argumentuje potřebou 

praxe, její odůvodnění považuji za nedostatečné. Důvodová zpráva zmiňuje jeden ilustrativní, 

pravděpodobně konkrétní posuzovaný příklad nerealisticky nízkých nákladů na bydlení, a doplňuje, že 

obdobné příklady se dějí „pravidelně“. Bližší podklady pro změnu výpočtu příjmu zde však chybí. Ačkoli 

náležitost doložení měsíčního úhrnného příjmu je již vzhledem k uvedenému argumentu možné závislosti 

na sociálních dávkách důvodná, důvodová zpráva a další dokumenty by měly mimo jiné obsahovat dopad 

na život cizinců, minimálně číselné porovnání stavu současného a stavu po změně, z něhož by bylo možné 

vyhodnotit, zda změna opravdu přinese žádané zjednodušení a zda by se vedle zabránění případů 

zneužívání zároveň v mnoha případech nejednalo o neúměrnou limitaci podání žádosti o vydání povolení 

k dlouhodobému pobytu. 

 

Vedle tohoto je nutné zohlednit smysl doložení úhrnného měsíčního příjmu žadatele, jímž je prokázání 

schopnosti hradit náklady na bydlení a zajistit si základní osobní potřeby. Životní minimum je právě 

částkou, která zajištění oněch základních osobních potřeb umožňuje, a v kombinaci s náklady na bydlení 

(jak to vyžaduje současná úprava) by tedy měla být odpovídající, nabízí se proto otázka, proč po cizinci 

požadovat částku 2,5 x vyšší. Soudní dvůr EU k tomuto judikoval169 povinnost brát při rozhodování o 

povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny zřetel na skutečné životní náklady, kdy rozsah potřeb může 

být u jednotlivců samozřejmě znatelně odlišný, proto je při stanovení výše úhrnného měsíčního příjmu 

žádoucí individualizace, kdy tento požadavek stávající právní úprava reflektuje tím, že umožňuje cizinci 

věrohodně prokázat skutečné náklady na bydlení.170 V případě nesplnění této podmínky má správní orgán 

Akceptováno. 

Bude zachován současný stav. 

                                                           
169 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci Chakroun, spis. zn. C-578/08, ze dne 04. 03. 2012. 
170 § 42b odst. d) bod 2. Zákona o pobytu cizinců. 
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možnost považovat doloženou částku za nevěrohodnou a vycházet ze zákonem stanovené alternativy a tak 

bojovat proti nerealistickým nákladům na bydlení. 

 

Krom změny způsobu výpočtu dokládaného úhrnného měsíčního příjmu má být též upraven způsob 

doložení. Změna přináší vypuštění věty „Pokud nelze prokázat příjem jiným věrohodným způsobem, lze 

jako doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu předložit výpisy z účtu vedeného v bance za 

posledních 6 měsíců, ze kterých vyplývá, že cizinec takovými příjmy disponuje, nebo platební výměr daně 

z příjmu“ s odůvodněním, že ustanovení působí disproporčně, neboť nabízí demonstrativní možnosti 

prokazování příjmu, zatímco jiná ustanovení obsahují pouze definici úhrnného měsíčního příjmu. Je-li 

cílem, aby zákon neupravoval prokázání zajištění prostředků, mela by být vypuštěna i věta předchozí, tedy 

Příjem cizince lze prokázat zejména potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného čistého měsíčního 

výdělku, jde-li o příjmy ze závislé činnosti, nebo daňovým přiznáním platebním výměrem daně z příjmů 

fyzických osob, jde-li o příjmy ze samostatné činnosti. 

 

Vzhledem k nedostatečnému prokázání potřebnosti a vhodnosti změny prokazování úhrnného 

měsíčního příjmu žadatele a vzhledem k vyhovující podobě současné právní úpravy požaduji 

uvedené body vypustit. Požaduji rovněž vypustit z § 71 odst. 1 Zákona o pobytu cizinců možnosti 

prokazování příjmu cizince v souladu s cíli uvedenými v důvodové zprávě. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 
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5. K části první, čl. I, bodu 9. (§ 42b odst. 1 písm. e) Zákona o pobytu cizinců) 

 

Důvodová zpráva neuvádí žádné podklady pro přidání nové povinnosti předložení prohlášení o zproštění 

povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny, včetně 

argumentů pro nutnost takovéhoto zproštění „v plném rozsahu“.  

 

K uložení povinnosti doložit takovéto prohlášení dojde „na požádání“. Tato konstrukce je velmi neobvyklá 

– důkazy by měl předkládat žadatel, nebo si je správní orgán opatří sám. Není tedy jasné, jaký je účel celé 

konstrukce „zproštění mlčenlivosti na požádání“ a jak bude v praxi fungovat. Souhlas se zproštěním 

mlčenlivosti a se zpracováním osobních údajů musí být dán svobodně a dobrovolně. Situaci, kdy by 

subjekt musel tyto údaje poskytnout pod zdáním svobodného a informovaného souhlasu171, ale ve 

skutečnosti je poskytnout musí, aby měl naději na získání určitého oprávnění, považuji za nepřijatelnou, 

Akceptováno. 

Novelizační bod vypuštěn. 

                                                           
171 Viz čl. 4 bod 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
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protože takovýto souhlas nelze považovat za svobodný. Zákon přitom nestanovuje žádné podmínky a 

žádná omezení pro správní orgán při využívání této pravomoci. Přitom takto závažný zásah do soukromí 

by měl mít jasný zákonný podklad a pravidla. 

 

Další problematickou otázkou je celý proces, včetně přezkumu soudem nebo Úřadem pro ochranu 

osobních údajů v případě, že by žadatel s postupem nesouhlasil nebo jej považoval za nepřiměřený. Není 

jasné, jaká je povaha „požádání“ (jednalo by se patrně o zásah správního orgánu). Vůbec pak není jasné, 

jak postupovat, pokud by subjekt žádosti vyhověl, a následně se domáhal ochrany z důvodu, že jeho 

rozhodnutí nebylo svobodné – paradoxně by tak mohla vzniknout situace, kdy by subjekt údajů nesl 

důkazní břemeno, musel by prokázat, že ke zproštění mlčenlivosti byl „donucen,“ místo aby správní úřad 

musel prokazovat oprávněnost svého postupu. 

 

Uvedené údaje lze přitom zcela jistě považovat za osobní údaje s poměrně vysokou mírou citlivosti. Proto 

by pro jejich využívání ze strany státní správy měla platit jasná pravidla a měly by být využívány pouze v 

důvodných případech a minimální nutné míře. Navržené znění však takové záruky neobsahuje. 

 

Požaduji proto uvedené ustanovení vypustit. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 
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6. K části první, čl. I, bodům 12. až 14. (§ 42d odst. 2 písm. a), § 42d odst. 2 písm. c) Zákona o 

pobytu cizinců) 

 

Podle navrhovaného ustanovení § 42d odst. 2 písm. a) je cizinec k žádosti o vydání povolení k 

dlouhodobému pobytu za účelem studia podle § 64 písm. a) až d) a g) povinen předložit náležitosti 

uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), b), d) a e). Zákonodárce zde pouze převzal dosavadní úpravu náležitostí k 

žádosti. Ustanovení § 31 odst. 1 písm. d) Zákona o pobytu cizinců přitom požaduje doložení dokladu o 

zajištění ubytování po dobu pobytu na území, a to ve stanovené formě upravené v § 31 odst. 6 Zákona o 

pobytu cizinců. Navrhovaná úprava § 42d odst. 2 písm. a však nereflektuje změny provedené směrnicí 

2016/801/EU. Směrnice v čl. 7 odst. 2 pouze stanoví, že členské státy mohou vyžadovat, aby žadatel v 

rámci žádosti uvedl adresu na jejich území. Směrnice však neumožňuje členským státům požadovat 

doložení této adresy dokladem o ubytování, natož pak v tak přísně stanovené formě. Kromě toho směrnice 

pro případ požadavku na adresu stanoví povinnost, aby členské státy akceptovaly i jakkoliv doloženou 

dočasnou adresu cizince bez dalších podmínek.  

 

Stejně tak podle navrhovaného ustanovení § 42d odst. 2 písm. c) je cizinec k žádosti o vydání 

Vysvětleno. 

 

Považujeme transpozici za 

řádnou, jedná se o požadavek, 

který je zárukou, že se cizinec 

nestane hrozbou pro veřejný 

pořádek ČR tím, že by neměl 

zajištěno řádné ubytování, které 

bude splňovat základní, zejména 

hygienické, předpisy. Jedná se 

obdobný požadavek, který je 

kladen na občany ČR při změně 

jejich hlášeného místa pobytu.  

Jedná se i o vstřícný krok vůči 

cizincům, kteří z mnoha 
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povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia podle § 64 písm. a) až d) a g) povinen 

prokázat zajištění prostředků k pobytu na území podle § 13 Zákona o pobytu cizinců nebo 

předložit doklad o tom, že náklady na pobyt cizince přebírá tuzemská hostitelská organizace. § 13 

Zákona o pobytu cizinců přitom stanoví fixní částku, jejíž dosažení musí cizinci, kteří zde hodlají 

pobývat za účelem studia, prokázat. Pokud není doloženo, že prostředky k pobytu cizince 

dosahují této pevně stanovené částky, je žádost zamítnuta. Navrhovaná úprava je tak v rozporu se 

směrnicí 2016/801/EU. Ta sice v čl. 7 odst. 1 písm. e) stanoví požadavek, aby žadatel doložil, že 

bude mít dostatečné prostředky na pobyt, ale posouzení, zda jsou prostředky dostatečné, se 

provádí na individuální bázi a zohlední všechny relevantní zdroje. Recitál 24 směrnice přitom 

hovoří pouze o „orientační referenční částce“, nikoli tedy o fixně stanovené částce, kdy 

nedoložení prostředků v takové výši znamená automatické zamítnutí žádosti.  
 

Požaduji, aby v souladu s podmínkami směrnice nebylo vyžadováno doložení dokladu o ubytování a 

aplikovány fixní částky prostředků k pobytu a naopak probíhalo posuzování na individuální bázi s 

přihlédnutím k různým zdrojům, kterými žadatel disponuje. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

praktických důvodů často 

potřebují mít údaj o adrese 

uvedený na průkazu o povolení 

k pobytu. Pokud by však doklad 

nesplňoval požadované 

náležitosti, nemohl by být 

uveden na průkazu. Směrnice 

ICT obsahující obdobné 

ustanovení byla rovněž 

transponována tímto způsobem a 

CZ nikdo špatnou transpozici 

nevyčetl. Považujeme tedy 

požadavek kladený na cizince 

zcela v souladu se směrnicí. 

 

Úprava § 42d odst. 2 písm. c). 

KML 

 

127 

7. K části první, čl. I, bodu 24. (§ 44a odst. 2 Zákona o pobytu cizinců) 

 

Podle navrhovaného § 44a odst. 2 nově nebude možné prodloužit povolení k dlouhodobému pobytu za 

účelem vzdělávání ve vyšší odborné škole. Zúžení studia pouze na studium na vyšší odborné škole v rámci 

výměnného programu uskutečňovaného v tuzemské hostitelské organizaci, stejně tak jako zde zmíněná 

nemožnost prodloužení povolení k pobytu vydaného pro tento účel, je neodůvodněným zpřísněním 

podmínek pobytového oprávnění za účelem studia.  

 

Požaduji ponechání dosavadní úpravy umožňující opakované prodloužení povolení k pobytu 

vydaného za účelem vzdělávání ve vyšší odborné škole. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Transpozice je v pořádku. 

Kategorie, které nově nespadnou 

pod definici studia, budou moci 

žádat o povolení za účelem 

„ostatní“.  

 

Doplněno přechodné ustanovení 

a důvodová zpráva. 

KML 
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8. K části první, čl. I, bodu 33. (§ 50 odst. 3 Zákona o pobytu cizinců) 

 

Doplnění § 50 odst. 3, zákona o pobytu cizinců ve smyslu, že přechodný pobyt na základě výjezdního 

příkazu není oprávněným pobytem na území pro účely zákona o matrikách, jménu a příjmení, je 

v důvodové zprávě stručně vysvětleno jako snaha zabránit cizinci, který je držitelem výjezdního příkazu, a 

Akceptováno. 

 

Novelizační bod vypuštěn. 
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předpokládá se, že se připravuje na vycestování, uzavřít sňatek v ČR, čímž by se stal rodinným 

příslušníkem občana ČR, resp. EU s příslušnými pobytovými oprávněními.172 Uzavření sňatku ve lhůtě 

stanovené k opuštění území ČR je v důvodové zpráva charakterizováno jako „ve velkém procentu 

účelové“, kdy tento poznatek je jednoduše opřen o „praxi“. V důvodové zprávě se neobjevují žádné 

konkrétní údaje či statistiky, které by dokládaly oprávněnost tohoto tvrzení, které tak vyznívá poměrně 

paušálně.  

 

Uzavírání účelových sňatků s cílem narušit zákonný průběh cizincova vycestování je stav nežádoucí. 

Domnívám se však, že takto naformulovaná a nedostatečně odůvodněná změna je přílišným a nevhodným 

zásahem do života cizinců. Je nutné přitom mít na paměti, že právo uzavřít sňatek je jedním 

z mezinárodně uznávaných lidských práv. Nezmiňuje jej sice Listina základních práv a svobod, ale např. 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod v čl. 12, Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech v čl. 23 odst. 2 a Listina základních práv EU v čl. 9. Proto je nutné i tomuto právu 

zajistit maximální respekt k jeho podstatě a smyslu a omezit jej jen z legitimních důvodů a v přiměřené 

míře. Evropský soud pro lidská práva sice připouští omezení práva na sňatek mj. i z důvodů prevence 

nelegální migrace, avšak tento zákaz musí být vždy založen na okolnostech konkrétního případu a nikoliv 

na blanketní presumpci, že sňatek s cizincem je za určité situace vždy účelový.173 Zcela jistě mohou nastat 

situace, kdy cizincům připadne plánovaný sňatek na období vymezené uděleným výjezdním příkazem bez 

přímé souvislosti s touto povinností. Nástroj boje proti účelově uzavíraným sňatkům je navíc již v právní 

úpravě obsažen, konkrétně např. v § 20 odst. 5) písm. e) Zákona o pobytu cizinců jako důvod pro 

neudělení krátkodobého víza rodinnému příslušníku občana EU. Plošný zákaz uzavření sňatku jakožto 

realizaci jednoho z práv na soukromý a rodinný život považuji za nepřiměřený. 

 

Z těchto důvodů požaduji uvedený bod vypustit. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 
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9. K části první, čl. I, bodům 43. a 47. (§ 64 Zákona o pobytu cizinců) 

 

V navrhované úpravě § 64 dochází k zúžení pojetí studia pro účely žádosti o pobytové oprávnění. Nově se 

podle písm. c) do studia řadí pouze střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání … v rámci výměnného 

programu uskutečňovaného v tuzemské hostitelské organizaci. Středoškolské studium nebo studium na 

Vysvětleno. 

 

Nedůvodné, cílem je pouze 

transpozice směrnice. O ostatní 

formy „studia“ lze žádat podle 

                                                           
172 Viz definice rodinného příslušníka v § 15a Zákona o pobytu cizinců.  
173 Viz především rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci O’Donoghue a další proti Spojenému království ze dne 14. 12. 2010, stížnost č. 34848/07. 
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vyšší odborné škole, které tedy není uskutečňováno v rámci výměnného programu uskutečňovaného v 

tuzemské hostitelské organizaci, nově nespadá do studia a nelze tak žádat o pobytové oprávnění za účelem 

studia na tento typ studia. Jedná se o významné zúžení definice studia. Navrhovaná úprava tak sice 

transponuje pojem „žák“ (čl. 3 odst. 4 směrnice), jak uvádí důvodová zpráva, ale zároveň výrazně a bez 

bližšího zdůvodnění zužuje dosavadní úpravu obsahu pojmu studium.  

 

Požaduji, aby i studium na středních školách a VOŠ, které není uskutečňované v rámci výměnných 

programů, nadále spadalo pod pojem studia dle § 64. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

obecné úpravy § 42 za účelem 

„ostatní“. 
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10. K části první, čl. I, bodům 53. a 54. (§ 88 odst. 3 Zákona o pobytu cizinců) 

 

Navrhovaná úprava cílí dle důvodové zprávy na situace, kdy cizinec s povolením k dlouhodobému pobytu 

žádá za své narozené dítě o povolení k trvalému pobytu, neboť je žádoucí, aby dítě následovalo pobytový 

status svého rodiče (podle současného znění zákona není otázka pobytu dítěte jednoznačná). Upravené 

znění však nastoluje rozpor se současnou judikaturou soudů, které se zabývaly otázkou tzv. 

nepojistitelných novorozenců.174 Nejvyšší soud konkrétně vztáhl fikci § 88 odst. 3) Zákona o pobytu 

cizinců175 i na situaci, kdy zákonný zástupce bez ohledu na svůj pobytový stav žádá za narozeného cizince 

o povolení k trvalému pobytu.176 Toto rozhodnutí odráží mezinárodní závazky České republiky a 

zohledňuje nadřazenost ochrany práv dítěte nad nutností sjednotit pobytový stav cizince a narozeného 

dítěte. Ústavní soud toto stanovisko doplnil potvrzením, že fikce trvalého pobytu od narození se vztahuje i 

na děti, jejichž žádající rodiče mají pobyt dlouhodobý.177 Platí obecně, že dítě narozené cizinci za pobytu 

na území České republiky má následovat jeho pobytový status. Z tohoto principu však existují výjimky. 

Otázka tzv. nepojistitelných novorozenců je v současné době řešena judikaturou v souladu s právy dítěte. 

Navrhovaná úprava toto řešení odmítá, neboť naopak zavádí, že narozené dítě vždy sleduje pobytový 

status cizince. 

 

Z těchto důvodů požaduji uvedený bod vypustit, případně upravit znění příslušného paragrafu tak, 

aby bylo v souladu se současnou judikaturou.  

 

Akceptováno. 

                                                           
174 Jedná se o děti, které by byly na základě současné právní úpravy pojištění cizinců prakticky nepojistitelné z důvodu zdravotních problémů. 
175 V případě podání žádosti o povolení trvalého pobytu se pobyt narozeného cizince od okamžiku narození do právní moci rozhodnutí o této žádosti považuje za pobyt trvalý. 
176 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, spis. zn. 33 Cdo 2039/2015 ze dne 22. 9. 2016. 
177 Judikát Ústavního soudu ČR, nález Pl. ÚS 2/15 ze dne 03. 05. 2017. 
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Tato připomínka je zásadní. 

KML 

 

131 

11. K části první, čl. I, bodu 55. (§ 103 písm. n) 

 

Cizinec je podle navrhovaného ustanovení § 103 písm. n) povinen pobývat na území pouze s platným 

cestovním dokladem a oprávněním k pobytu, přičemž za porušení této povinnosti mu dle navrhovaného § 

119 odst. 1 písm. b) hrozí správní vyhoštění se zákazem vstupu až na 5 let. Dle důvodové zprávy se přitom 

má jednat o situace, kdy zde cizinec např. pobývá na stále platné vízum, nicméně překročí povolenou dobu 

pobytu 90 dnů v období 180 dnů bezprostředně předcházejících každému dni pobytu.  

 

Návrh však nezasáhne pouze cizince pobývající zde v rámci těchto schengenských pravidel. Podle 

navrhované zákonné úpravy, která transponuje směrnici 2016/801/EU, bude v ČR nově moci pobývat až 

po dobu 1 roku i držitel povolení k pobytu vydaného jiným členským státem v rámci tzv. mobility 

výzkumných pracovníků a studentů. Uvedená směrnice přitom v čl. 28 odst. 1 hovoří o 180 dnech v 

kterémkoli období 360 dnů, což napovídá tomu, že se nemusí jednat o jedno půlroční období, ale může se 

jednat o více kratších vstupů. Například mobilní výzkumný pracovník pobývající v ČR opakovaně na 

základě povolení k pobytu vydaného jiným členským státem EU však těžko bude vědět, zda doba jeho 

pobytu nepřesáhla oprávněnou dobu pobytu a riskuje tak vyhoštění. Stejně tak v případě pobytu na 

krátkodobá víza s povolenými více vstupy, kdy se počítá, zda cizinec nepřekročil délku pobytu 90 dnů ve 

180 dnech předcházejících každému dni pobytu, je počítání povoleného pobytu složité. V případě 

schengenských pravidel je pak jediným neoficiálním pomocníkem pouze tzv. schengenská kalkulačka.178 

Vzhledem k těmto obtížím je zjevně nepřiměřené trestat cizince s platným vízem či povolením k pobytu, 

který překročí (často nevědomky) dobu oprávněného pobytu, byť jen o několik dní, vyhoštěním se 

zákazem vstupu až na 5 let.  

 

Z uvedených důvodů požaduji dotčený bod vypustit. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 

Neakceptovat. Cizinec je 

povinen prokázat na základě 

čeho na území pobývá. Cizinec 

je povinen doložit, že na území 

pobývá oprávněně. Pokud dobu 

pobytu překročí o pár je tato 

skutečnost zohledněna 

v rozhodnutí o opuštění území.  

Pojem vízum jen velice úzký, 

širší pojem oprávnění k pobytu 

je vhodnější. 

KML 
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12. K části první, čl. I, bodům 72. až 74. (§ 119 odst. 1 Zákona o pobytu cizinců) 

 

Změnou § 119 odst. 1 dochází k úpravě délky trvání správního vyhoštění z přechodného pobytu na území, 

kdy některé důvody byly přesunuty do kategorie přísnějšího postihu (až pět let správního vyhoštění) a 

některé naopak do kategorie s méně přísným postihem (až tři roky správního vyhoštění). Konkrétně postih 

pobytu bez jakéhokoliv oprávnění či úmyslné uvádění nepravdivých skutečnosti se zpřísňuje a naopak 

Připomínkové místo mění 

připomínku na doporučující. 

 

 

                                                           
178 https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm  
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postih neoprávněného zaměstnání či podnikání anebo bezvízového pobytu se zjemňuje. V praxi se však 

jedná především o zpřísnění, neboť za frekventovaný důvod neoprávněného pobytu bývá standardně 

ukládáno vyhoštění na 1 až 2 roky, hranice 3 let se naopak objevuje minimálně. K tomu je vhodné doplnit, 

že o pobytové oprávnění, případně o cestovní doklad, může cizinec často přijít bez vlastního zavinění. 

 

Rozhodnutí o správním vyhoštění je jedním z nejsilnějších zásahů státu do života cizince pobývajícího na 

území státu. Správní vyhoštění se dotýká veškerých forem přechodného pobytu, jde tedy i o případy 

cizinců dlouhodobě žijících na území České republiky, kteří zde mají rodiny, ekonomické zázemí a větší 

vazby než v zemi, do níž by byli nuceni se vrátit. Ačkoli v zákonem vypočtených případech je takovéto 

rozhodnutí o vyhoštění na místě, to, zda se jedná o zákaz na období tří či pěti let, považuji za zásadní 

rozdíl. Důvodová zpráva však neuvádí žádné podklady pro uvedené změny (např. četnost páchání činů, 

jichž se změna týká, či vyhodnocení jejich společenské nebezpečnosti). Bez bližšího vysvětlení tak změna 

vyvolává dojem pouhé snahy zabránit cizincům v případném návratu na území České republiky na co 

nejdelší dobu. 

 

Požaduji proto uvedený bod vypustit a ponechat stávající úpravu, případně změny alespoň lépe 

odůvodnit a doložit. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 
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13. K části první, čl. I, bodům 84. a 85. (§ 123b odst. 1 a 2 Zákona o pobytu cizinců) 

 

Podstatou zvláštních opatření za účelem vycestování cizince by měla být existence mírnějšího 

donucovacího opatření vedle zajištění jakožto institutu se zásadním dopadem do lidských práv cizince. 

Obsahem zvláštního opatření je povinnost uložená cizinci vedle povinnosti vycestovat z území ČR, a to 

z toho důvodu, aby se předešlo maření vycestování. Postup ukládání opatření by měl dle judikatury 

Soudního dvora EU179 být odstupňovaný dle míry zásahu do svobody jednotlivce, tedy od nejméně 

zasahujícího po nejvíce zasahující, k čemuž Nejvyšší správní soud180 doplnil povinnost respektu zásady 

proporcionality a zásady minimalizace zásahů. Úprava vycestování cizince z území a opatření s tím 

související je pak všeobecně obsažena v návratové směrnici181, která v čl. 15 odst. 1 říká, že je nejprve 

nutné přikročit k dostatečně účinným, avšak mírnějším donucovacím opatřením, než je zajištění. Zvláštní 

opatření, zařazená do Zákona o pobytu cizinců novelou v roce 2010, představují možnost, jak 

Částečně akceptováno, 

vysvětleno. 

 

 

                                                           
179 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-61/11 Hassen El Dridi alias Karim Soufi ze dne 28. 04. 2011. 
180 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 132/2011 ze dne 07. 12. 2011. 
181 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES. 
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bezproblémové realizaci cizincova vycestování napomoci jiným způsobem, než je zajištění. Jelikož se 

navíc jedná o alternativy zajištění, situace, za nichž se ke zvláštním opatřením přistupuje, by měly 

odpovídat zákonným důvodům zajištění. 

 

V současné době je rozhodnutí o zvláštním opatření součástí řízení o správním vyhoštění. Dojde-li 

příslušný orgán k závěru, že je zde důvodné nebezpečí, že by cizinec v rámci stanovené doby z území 

nevycestoval, může uložit jedno ze zvláštních opatření za účelem vycestování cizince. Uložení zvláštního 

opatření se ale děje až v případě, kdy bylo rozhodnuto o povinnosti cizince vycestovat. Při rozhodování o 

druhu a způsobu výkonu zvláštního opatření za účelem vycestování cizinecká policie v souladu s § 123b 

odst. 3 Zákona o pobytu cizinců zkoumá, zda jeho uložením neohrozí výkon správního vyhoštění, a 

přihlíží k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince. Pokud zvláštní opatření 

nevedlo k zajištění vycestování cizince, pak se k němu nepřistoupí a je možné přikročit rovnou k zajištění. 

 

Nově navržená úprava má umožnit uložení zvláštního opatření ještě před tím, než je vydáno rozhodnutí o 

správním vyhoštění, pokud by zde bylo „důvodné nebezpečí“, že by cizinec mohl mařit nebo ztěžovat 

průběh řízení. Konstrukt tedy může do určité míry připomínat útěkovou, resp. koluzní vazbu ukládanou 

v případech, kdy obviněný uprchne nebo se bude skrývat, případně bude jinak mařit vyšetřování trestného 

činu. Zde je však nutné mít na paměti především zásadní rozdíl mezi trestním řízením a řízením o 

správním vyhoštění, které je uplatňováno ze zcela jiných zákonných důvodů a pro naprosto jinak 

společensky závažné skutky (důvody pro správní vyhoštění podle § 119 a 120 Zákona o pobytu cizinců 

nezakládají skutkové podstaty trestných činů a správní vyhoštění je nutné odlišovat od trestu vyhoštění). 

Byť na druhou stranu zvláštní opatření v podobě povinného hlášení pobytu či složení finanční kauce anebo 

nově i určení místa pobytu policií svou povahou neznamenají takový zásah do práv cizince jako omezení 

jeho osobní svobody, jde stále o určitou limitaci práv cizince – jeho svobody pobytu a pohybu, 

majetkových práv či např. jeho soukromého a rodinného života (pokud mu nově povinné místo pobytu má 

moci určovat sama cizinecká policie).  

 

Jak rovněž plyne z výše uvedeného, účelem uložení zvláštních opatření je zajištění vycestování cizince 

z území. Z toho logicky plyne, že mohou být ukládána pouze těm, kteří mají být správně vyhoštěni. Pokud 

však návrh má umožnit uložit opatření i v řízení o správním vyhoštění před samotným rozhodnutím, 

rozšiřuje se okruh osob, vůči nimž by mohlo být zvláštního opatření užito, i o na osoby, kterým správní 

vyhoštění uloženo být nemusí, neboť řízení samozřejmě nemusí nutně skončit jeho uložením. U těchto 

osob však omezení jejich práv postrádá jakékoliv důvodnosti. 

 

Rozpor se závazky plynoucími z Úmluvy a vedle toho též z Protokolu č. 4 k Úmluvě pak vyvolávají široce 
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naformulovaná ustanovení, jako například situace, kdy „cizinec jinak nespolupracuje“. Ustanovení zákona 

limitující svobodu pohybu mají být dostatečně přesná a předvídatelná, jak stanovil například Evropský 

soud pro lidská práva, když se zabýval požadavky nutnými při limitaci svobody pohybu. Těmito 

požadavky jsou především zákonnost a přiměřenost, k jejich naplnění je pak mimo jiné nutná právě přesná 

a předvídatelná formulace, nikoli formulace vágní.182 Důvodová zpráva k tomu nijak neuvádí, na základě 

čeho se ono hrozící nebezpečí maření nebo ztěžování průběhu řízení vyhodnotí, ani nedokládá, v čem 

současné nastavení institutu zvláštních opatření neplní svoji funkci a je tedy nutné jeho zpřísnění. Proto by 

k této limitaci mělo docházet jen v opravdu důvodných případech, tj. především kdy je zde již rozhodnutí 

o správním vyhoštění, které by cizinec mohl následně znemožnit. Návrh však v tomto směru neposkytuje 

žádná zákonná vodítka. 

 

Z těchto důvodů požaduji uvedené body vypustit. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 
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14. K části první, čl. I, bodům 91. až 93., 109. a 110., 116. a 118. (§ 129a Zákona o pobytu cizinců a 

související ustanovení) 

 

Zrušení možnosti podání žádosti o propuštění ze zařízení vnímám jako zásadně nepřijatelné. Zajištění 

cizince v příslušném zařízení představuje zásadní limitaci svobod cizince. Žádat propuštění, resp. 

ukončení omezení osobní svobody plyne z ústavního pořádku ČR (čl. 8 Listiny základních práv a svobod) 

i z jejích mezinárodních závazků, konkrétně z čl. 5 odst. 4 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod či čl. 9 odst. 3 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Proto je 

nutné, aby český právní řád upravoval postupy, které toto právo bude efektivně naplňovat. Mezi ně podle 

judikatury mezinárodních orgánů patří především oprávnění nezávislého soudu nařídit propuštění cizince, 

u kterého shledal nezákonné omezení na svobodě.183 Absence institutu žádosti o propuštění ze zařízení by 

mohla vyvolat právě porušení čl. 5 odst. 4 Evropské úmluvy, neboť předložená alternativa nedosahuje 

zdaleka stejného účinku.  

 

Důvodová zpráva zrušení žádosti zdůvodňuje zbytečností institutu vzhledem k nízké míře jeho využívání, 

ale opět toto své zhodnocení nepodkládá žádnými údaji. Vedle toho pak nepovažuji za případné, že je-li 

Akceptováno, novelizační bod 

bude vypuštěn a zůstane 

zachován současný § 129a. 

                                                           
182 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci De Tommaso proti Itálii ze dne 23. 2. 2017, stížnost č. 43395/09. 
183 Viz především rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Rashed proti České republice ze dne 27. 11. 2008, stížnost č. 298/07, a Buishvili proti České 

republice ze dne 25. 10. 2012, stížnost č. 30241/11 a rozhodnutí Výboru OSN pro lidská práva ve věcech A. proti Austrálii ze dne 03. 04. 1997, případ č. 560/1993, a Danyal 

Shafiq proti Austrálii ze dne 31. 10. 2006, případ č. 1324/2004. 
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určité oprávnění dle posuzujícího subjektu využívání málo, reakcí na tento stav by mělo být jeho zrušení, 

obzvláště pokud uvedené ustanovení má popsaný ústavně i mezinárodněprávní rozměr. Jak poukazuje 

důvodová zpráva, cizinec má k dispozici možnost soudního přezkumu rozhodnutí o zajištění. Tento 

institut se však může jevit jako ne vždy plně účinný např. z pohledu časového. Vedle toho je možnost 

podání žaloby proti rozhodnutí o zajištění vázána na lhůtu, jejíž zmeškání nelze prominout. Žádost o 

propuštění ze zařízení je důvodovou zprávou kritizována též z pohledu lhůt, avšak tento stav je řešitelný 

jejich úpravou, nikoli zrušením institutu. Ačkoli některé prvky žádosti jsou v nové úpravě zachovány (jako 

např. posouzení bez zbytečného odkladu), podnět k propuštění je nástrojem mnohem slabším než jím 

nahrazená žádost, neboť se jím ze správního hlediska nezahajuje běžné správní řízení s plnými procesními 

právy žadatele. Nový institut v podobě podnětu má být totiž vyňat jak z odvolacího, tak soudního 

přezkumu, což je přístup rozporný s čl. 36 Listiny základních práv a svobod a se soudní judikaturou, dle 

které je dáno právo na pravidelný soudní přezkum důvodů pro trvání zbavení osobní svobody.184 Nabízí se 

otázka, zda navrhovaná úprava poskytuje vůbec nějakou záruku. 

 

Z těchto důvodů žádám o vypuštění navrhované úpravy a o zachování stávající úpravy. 

 

Tato připomínka je zásadní. 
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15. K části první, čl. I, bodu 96. (Hlava XIIIa, § 155a a § 155b Zákona o pobytu cizinců) 

 

Ačkoli změny v oblasti integrace sledují cíle Státního integračního programu a Koncepce integrace 

cizinců, dovoluji si vyjádřit pochybnost, zda je přesun Center na podporu integrace cizinců plně pod 

Ministerstvo vnitra vhodným krokem. Neziskové organizace, vycházející z praxe, a dále např. Konsorcium 

nevládních organizací pracujících s migranty v ČR (dále jen „Konsorcium“) mají specifický přístup 

k jednání s cizinci. Přechod takto zásadních integračních míst plně pod státní správu by mohlo vést 

k narušení vzájemné důvěry mezi cizinci a integračními subjekty. Centra na podporu integrace cizinců již 

nějakou dobu fungují a navrhovaná změna představuje autoritativní zásad do jejich zavedeného chodu bez 

předchozí konzultace s dotčenými subjekty, které Centra v současné době provozují. 

 

Uložení nové povinnosti cizinci absolvovat adaptačně-integrační kurz je dle mého názoru na místě. Na 

druhou stranu Konsorcium v rámci svých publikací dlouhodobě poukazuje na nespravedlivé nastavení 

poměru mezi právy a povinnostmi cizinců, neboť integrace je vnímána jako jejich povinnost, nikoli jako 

dvoustranný proces mezi cizinci a jejich novým prostředím. Při vyšší míře snahy o zapojení cizinců do 

společnosti by tedy měl následovat nárůst jejich společenských oprávnění. Vrstvení povinností dále vede 

Vysvětleno, akceptováno - 

bude zachován současný model 

provozování center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
184 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR, spis. zn. 7 As 97/2012. 
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k tomu, že stát od cizinců na jednu stranu vyžaduje rychlé začlenění a ekonomickou samostatnost, ale 

zároveň nevyhodnocuje, jakým způsobem tyto povinnosti cizince zatěžují. 

 

Samotné nastavení adaptačně-integračních kurzů vykazuje mnohé nedostatky. Považuji za vhodné, aby 

povinnost absolvovat kurz byla stanovena pouze cizincům, jimž může přinést praktické informace, které 

jim pomohou v integraci. Není proto důvod, aby se povinnost vztahovala např. na cizince získávající 

trvalý pobyt, kteří zde již předtím museli min. 5 let pobývat. Dále považuji za nevhodnou úpravu 

tlumočení do vymezeného počtu jazyků, kdy není řešení situace, kdy cizinec neovládá ani jeden 

z vypočtených jazyků185. Návrh se dále nevyrovnává s otázkou překážek na straně cizince například 

v důsledku nedostatku času vzhledem k docházení do zaměstnání (např. účast na kurzu jako osobní 

překážka v práci na straně zaměstnance ve smyslu zákoníku práce). Dále vnímám jako důležité 

poznamenat vhodnost většího zapojení samosprávy do integračního procesu jakožto subjektu cizincům při 

integraci bližším než jsou integrační centra centrálně řízená. Navrhovaná úprava vytváří organizaci, která 

bude realizovat integrační opatření mimo vliv krajů a obcí, což dle mého názoru představuje opatření 

nesystémové a nevhodné. Výčet plánovaných poskytovaných integračních služeb opomíjí službu právního 

poradenství, která je přinejmenším významná pro schopnost cizince zorientovat se v  Zákoně o pobytu 

cizinců jako pro něj stěžejní právní úpravě. 

 

Požaduji přehodnocení přístupu k otázce integrace cizinců. Požaduji dále využívat pro integrační 

procesy neziskové organizace, zapojovat místní samosprávu a dbát na vyvažování povinností 

ukládaných cizincům vyšší mírou oprávnění, která budou cizince motivovat k participaci na 

integračních procesech. Požaduji rovněž doplnit seznam poskytovaných služeb o právní poradenství 

a dopracovat nastavení adaptačně-integračních kurzů tak, aby se zohlednily pravděpodobné 

problematické situace, které mohou na straně cizinců nastat. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

Jazyky – vysvětleno. 

                                                           
185 Podle navržené vyhlášky se má jednat o angličtinu, ruštinu, ukrajinštinu, vietnamštinu, francouzštinu, mongolštinu a arabštinu. 
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16. K části první, čl. I, bodům 98. a 100. (§ 156 odst. 6 a § 157 odst. 10 Zákona o pobytu cizinců) 

 

Zpřísnění „blokových“ pokut zvýšením jejich horní hranice z 3 000 Kč na 10 000 Kč vnímám v kombinaci 

se zpřísňováním délky vyhoštění a dalšími navrhovanými změnami za další neodůvodněnou a přehnaně 

přísnou restrikci vůči cizincům. Dle důvodové zprávy se horní hranice sjednotí s horní hranicí ukládanou 

za přestupky dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, chybí však 

odůvodnění nutnosti tohoto sjednocení. Podle mého názoru je naopak žádoucí, aby úprava cizineckého 

práva reflektovala odlišnosti od běžné úpravy, a to i v otázkách sankcí. Ve věcech cizinců je až na výjimky 

výše pokut obecně nižší a hlavní formu sankcí představuje institut správního vyhoštění. Vedle toho Zákon 

o pobytu cizinců stanoví, že částka 10 000 Kč je částkou hraniční (až na výjimky) pro všechny pokuty 

uložitelné cizincům. Nepovažuji za vhodné, aby horní hranice pokut „blokových“, které se odlišují 

procesem jejich ukládání a které obecně představují mírnější sankci i vzhledem např. k absenci řádného 

dokazování v řízení, odpovídala horní hranici pokut obecně. 

 

Z těchto důvodů žádám o vypuštění navrhované úpravy. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo od 

připomínky ustoupilo. 
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17. K části první, čl. I, bodu 111. (§ 167 odst. 1 písm. p) Zákona o pobytu cizinců) 

 

Rozšíření oprávnění Policie dle § 167 o možnost zadržení elektronického komunikačního zařízení nebo 

nosiče informací zajištěnému cizinci považuji za nepřijatelné. Důvodová zpráva zdůrazňuje nutnost 

možnosti užití veškerých dostupných variant ověřování totožnosti zajištěného cizince, ale i tento postup 

musí mít své meze. Nutnost zjistit totožnost cizince nemůže vést k možnosti naprostého popření jeho práv 

na ochranu soukromí a osobních údajů. Jakkoliv může být platný argument, že „není výjimkou, že cizinci 

mají na svých zařízeních fotky svých dokladů totožnosti“, není to rozhodně dostatečný důvod pro tak 

zásadní zásad do lidských práv jako je nelimitované procházení údajů v mobilním telefonu.  

 

Je přitom nutné si uvědomit, že s obsahem mobilního telefonu a dalších typů nosičů informací jsou 

oprávněny nakládat orgány činné v trestním řízení v průběhu trestního řízení, a to buď po vydání soudního 

příkazu dle § 88 trestního řádu, případně bez vydání tohoto příkazu, kdy jsou oprávněni zjišťovat 

informace již v telefonu obsažené.186 Zařízení se však v obou případech obvykle předává k odbornému 

Vypořádáno jinak. 

 

Ministerstvo vnitra navrhuje do 

§ 177 odst. 3 vložit právo 

cizince doložit svou totožnost 

pomocí elektronického 

komunikačního zařízení nebo 

nosiče informací.  

Bude plně na rozhodnutí cizince, 

zda této možnosti využije. 

 

S alternativním ustanovením  

                                                           
186 Viz stanovisko Nejvyššího státní zastupitelství č. 4/2005 ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k postupu v případech, kdy je třeba pro účely trestního 

řízení zjistit obsah údajů uložených v nalezeném, vydaném či odňatém mobilním telefonu, včetně údajů uložených na SIM kartě. Podobně viz čl. 46 pokynu obecné povahy 
nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009 o trestním řízení. 
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zjištění jeho obsahu.187 Nakládání se zařízením v rámci trestního řízení tedy podléhá přísnému posuzování 

a v určitých případech schvalovacímu režimu, a je podrobeno soudní kontrole zákonnosti postupu. 

Zařízení navíc v tomto případě slouží jako důkazní prostředek s předpokládanou výpovědní hodnotou o 

spáchání trestného činu188, což považuji za stav nesrovnatelný se zjišťováním totožnosti zajištěného 

cizince, který podle mne takový zásah do soukromí cizince neodůvodňuje. Navrhovaná úprava pak 

v porovnání s úpravou trestně právní postrádá veškeré nutné záruky zákonnosti a legitimity procesu, neboť 

orgán Policie by o postupu rozhodoval sám, sám by vydával rozhodnutí a nepodléhal by žádné soudní 

kontrole, neboť navrhovaná úprava žádné bližší limitace a náležitosti neobsahuje. To, že se určité procento 

cizinců brání ověření své totožnosti, nemůže být řešeno bezbřehým využitím všech možných zdrojů, kde 

by se mohly nacházet informace o jeho totožnosti. Pochybuji o existenci efektivního způsobu získávání 

údajů u komunikačních zařízení, při kterém by zároveň byly dodrženy veškeré záruky ochrany soukromí a 

osobních údajů dané Listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami. Zadržení takového 

zařízení a jeho následné procházení by vedle toho mohlo zasáhnout do práv dalších osob, jejichž údaje by 

byly v zařízení umístěny a které přitom nejsou nijak předmětem zájmu cizinecké policie. V neposlední 

řadě by možnost autoritativního zabavení zařízení bez souhlasu cizince mohla vést k dalšímu napínání 

vztahů mezi cizinci a státními složkami.189 

 

Z těchto důvodů žádám o vypuštění navrhované úpravy. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

(§ 177 odst. 3) připomínkové 

místo souhlasí. 
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18. K části první, čl. I, bodům 113. a 119. (§ 169h odst. 3, § 181b Zákona o pobytu cizinců) 

 

Zavedením kvót, tedy předem daného počtu cizinců, kterým bude moci být na území České republiky 

udělen jeden z novelou vypočítávaných druhů pobytů, vnímám jako zásadní změnu v přístupu České 

republiky vůči ekonomické migraci. Nově by vedle úředního rozhodování o vyhovění či zamítnutí 

jednotlivých žádosti bylo předem dáno, kolika cizincům bude bez ohledu na splnění podmínek umožněn 

vstup na území. 

 

Zpráva o stavu cizinců z roku 2016 potvrzuje, že počet cizinců žádajících o dlouhodobé vízum i o 

Vysvětleno.  

Doplnění důvodové zprávy. 

 

                                                           
187, Viz stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství č. 1/2015  ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k problematice zjišťování obsahu mobilních telefonů 

a jiných datových nosičů, včetně obsahu e-mailových schránek. 
188 Viz stanovisko NSZ č. 4/2005 
189 Praxe zabavování mobilních telefonů a dalších zařízení sice již nějakou dobu funguje např. v některých unijních státech (Švédsko, Norsko či Dánsko), opatření však byla 

přijata jako reakce na stupňující se dopady migrační krize. 
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povolení k dlouhodobému pobytu na základě daných důvodů narůstá. Zároveň s nárůstem žadatelů přibývá 

počet úkonů, které je úřad při vyřizování žádosti nucen vykonávat, což vede k delší době řízení a 

rostoucímu tlaku na příslušné úřady. Vedle toho je Česká republika dlouhodobě kritizována za 

nefunkčnost registračního systému VisaPoint, který žadatelům fakticky znemožňoval (a znemožňuje) 

žádost o povolení k dlouhodobým pobytům nebo o dlouhodobá víza podávat. Zavedením systému předem 

stanovených kvót, při dodržení principů spravedlnosti, předvídatelnosti a transparentnosti, je možným 

řešením nedostatků současné situace, kdy jsou kvóty v určitém smyslu uplatňovány systémem VisaPoint, 

avšak bez oněch záruk. Aby však systém kvót opravdu představoval zlepšení, musely by být naplněny 

předpoklady, které navrhovaná úprava postrádá. 

 

Navržený systém je především nedopracovaný v tom ohledu, že neobsahuje vnitřní diferenciaci uvnitř 

jednotlivých pobytových titulů. Důraz je kladen na vládou schválené programy, které fungují mimo rámec 

zákona. Absentují zde ochranné prvky pro cizince, např. zajištění možnosti dozvědět se o stavu naplnění 

kvót. Vedle toho se úprava nevyrovnává s dlouhodobě kritizovanými problémy systému VisaPoint, což 

vyvolává pochybnosti, zda kvóty v kombinaci s pokračováním tohoto systému přinesou výrazné zlepšení. 

V neposlední řadě je nastavení kvót v rozporu s deklarovaným zájmem o reakce na potřeby ekonomiky, 

neboť kvóty by měly být vydávány na počet žádostí, a nikoli na počet vydaných víz či povolení. 

Z podaných žádostí, jejichž horní hranice bude regulována předem stanovenými kvótami, totiž 

samozřejmě nemusí být všem vyhověno, a v případě velkého počtu zamítnutých žádostí může nastat 

negativní stav absence např. sezonních pracovníků. Situace na trhu práce a obsaditelnost pracovních míst 

je přitom podle Zákona o zaměstnanosti hlavním kritériem pro rozhodování o pracovní migraci. 

 

Požaduji přeformulovat navrhovaný systém kvót takovým způsobem, aby skutečně reflektoval 

uvedené zájmy. Dále požaduji doplnit navrhovaný systém ochrannými zárukami pro cizince, 

spočívajícími především v povinnosti informovat o naplňování kvót. 

 

Tato připomínka je zásadní. 
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19. K § 169r odst. 1 písm. j) – zastavení řízení o žádosti podané nelegálně pobývajícím rodinným 

příslušníkem občana EU 

 

Toto ustanovení podmiňuje právo rodinného příslušníka občana EU na sloučení rodiny jeho legálním 

pobytem na území ČR. Právo rodinného příslušníka občana EU na pobyt ve státě EU přitom plyne přímo 

z práva EU, především směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich 

rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Povolení k pobytu 

rodinného příslušníka občana EU je proto pouze deklaratorním aktem osvědčujícím právo, nikoli 

Připomínkové místo 

od připomínky na jednání 

ministrů ustoupilo. 
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konstitutivním aktem zakládajícím právo, což potvrzuje i judikatura Soudního dvora EU.190 Právo pobytu 

rodinného příslušníka občana EU na území státu tak při splnění podmínek práva EU existuje bez ohledu na 

to, zda je dotyčný držitelem pobytového oprávnění ve smyslu práva daného státu. Pokud tedy rodinný 

příslušník občana EU splňuje podmínky práva EU, má právo pobývat na území ČR jako členského státu 

EU bez ohledu na to, zda získal pobytové oprávnění ve smyslu práva ČR.  Při porušení např. pravidel 

vstupu na území může být podroben sankcím, ale nemůže být jeho pobytové oprávnění zrušeno. Z toho 

pak logicky plyne, že má tak mít i možnost podat řádnou žádost o přechodný pobyt, a nemůže být toho 

práva za trest zbaven.191 Judikatura SDEU dokonce říká, že sám nelegální vstup či pobyt bez povolení 

nejsou narušením veřejné bezpečnosti či veřejného pořádku, které by umožnilo pobytovou žádost 

odmítnout.192 Znemožnění podání samotné žádosti tak jde zcela jasně proti těmto principům. 

 

Požaduji proto uvedené ustanovení vypustit. 

 

Tato připomínka je zásadní. 
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20. K části první, čl. I, bodu 115. (§ 172 odst. 4) 

 

Limitaci lhůty pro žalobu proti rozhodnutí o zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o prodloužení doby 

trvání zajištění cizince z původní obecné lhůty třiceti dnů na nových patnáct dnů nevnímám jako 

důvodnou. Důvodová zpráva opět své stanovisko ohledně snahy zamezit střetu dvou žalob nepodkládá 

žádným konkrétním odůvodněním potřebnosti této úpravy. Není jasné, z čeho by mělo plynout, že ve lhůtě 

30 dní po podání žaloby proti rozhodnutí o prodloužení zajištění má dojít k vydání dalšího rozhodnutí, 

když žaloba navíc nemá odkladný účinek. Rovněž není jasné, proč je v důvodové zprávě odkazováno na 

„reálné délky soudního přezkumu“, když podle § 172 odst. 5 má soud o žalobě proti rozhodnutí o zajištění 

cizince a o žalobě proti rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince rozhodnout do 7 pracovních 

dní. Argumenty pro zavádění nové lhůty tak nejsou nijak jasné. Dostatečná míra ochrany se spatřuje v 

„pravidelné dostupnosti právního poradenství“, ale ze zpráv veřejné ochránkyně práv i příslušných 

neziskových organizací plyne problematičnost jak dostupnosti obecně, tak její pravidelnosti (minimálně 

v nedávném období). Snaha o zjednodušení soudní činnosti nemůže být na úkor základních práv cizince 

omezeného na svobodě pobytem v zajišťovacím zařízení. 

 

Požaduji vypustit novou úpravu spočívající v limitaci lhůty pro žalobu proti rozhodnutí o zajištění 

Akceptováno. 

 

Návrh na zkrácení lhůty pro 

podání žaloby byl vypuštěn.  

                                                           
190 Viz např. rozsudky ve věcech C-459/99 MRAX ze dne 25. 7. 2002, C-157/03 Komise proti Španělsku ze dne 14. 4. 2005 a C-325/09 Maria Dias ze dne 21. 7. 2011. 
191 Viz čl. 7 směrnice 2004/38/ES. 
192 Viz rozsudek ve věci C-459/99 MRAX ze dne 25. 7. 2002 
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cizince nebo proti rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince a ponechat původní 

úpravu. 

 

Tato připomínka je zásadní. 
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21. K § 172 odst. 6 zákona o pobytu cizinců a § 46a odst. 9 a § 73 odst. 8 zákona o azylu – zastavení 

řízení o žalobě ve věci zajištění cizince, pokud již netrvá 
 

Tato právní úprava stanoví, že po propuštění cizince ze zajištění budou automaticky zastavena řízení o 

žalobách proti tomuto zajištění, neboť zaniká potřeba přezkumu rozhodnutí, na kterém bylo zbavení 

svobody postaveno. Tento postup je přitom v příkrém rozporu s ústavními principy i s mezinárodními 

závazky ČR (především čl. 5 odst. 5 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod), 

které jsou naopak postaveny na tom, že každé omezení osobní svobody je natolik závažným zásahem do 

práv osob, že vyžaduje vždy soudní dohled a přezkum a že pokud bylo shledáno nezákonným, náleží 

neoprávněně omezené osobě odškodnění. Soudní přezkum přitom jako jediný může vést k dovození 

odpovědnosti státu a odškodnění oběti, neboť podmínkou je shledání nezákonnosti rozhodnutí o samotném 

zajištění.193 U cizinců má rozhodnutí soudu dopad na jejich povinnost hradit náklady zajištění. Cizinci jsou 

tak vyloučení z práva na odškodnění za nezákonné omezení osobní svobody, což považuji za nepřijatelné. 

 

Požaduji proto uvedená ustanovení vypustit. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo 

od připomínky na jednání 

ministrů ustoupilo. 

KML 
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22. K zavedení povinnosti posouzení přiměřenosti dopadů (§ 174a odst. 1 a 3 a související ustanovení 

zákona o pobytu cizinců) 

 

Současná podoba zákona o pobytu cizinců omezila povinnost správního organu posuzovat přiměřenost 

dopadů jeho rozhodnutí o zrušení pobytového oprávnění do soukromého a rodinného života cizince.  

Správní orgán je přitom na základě ústavního pořádku (čl. 10 Listiny základních práv a svobod) a 

mezinárodních závazků (čl. 8 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 17 odst. 1 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech) povinen vždy v každém případě posuzovat, zda 

se jedná o takové narušení veřejného pořádku, které by mohlo ospravedlňovat zásah do soukromého a 

rodinného života, tedy zda je takový zásah nezbytný v demokratické společnosti a přiměřený ve vztahu ke 

skutečnostem, které mají tento zásah odůvodňovat, tj. v zájmu národní bezpečnosti, veřejné 

bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany 

Připomínkové místo změnilo 

připomínku na doporučující. 

                                                           
193 Viz § 8 a § 31a zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci. 
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zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. Omezení hodnocení přiměřenosti dopadů 

rozhodnutí je v rozporu s uvedenými závazky.  

 

Stejně tak je omezení hodnocení přiměřenosti dopadů v rozporu s právem EU, které rovněž podle čl. 7 

Listiny základních práv EU předpokládá jejich hodnocení ve vztahu k soukromému a rodinnému životu 

cizince, jak to ostatně rozvádí v příslušných směrnicích.194 Výrazně se to projevuje především v případech 

odsouzení za trestný čin, kde právo EU požaduje hodnocení každého individuálního případu na základě 

jeho okolností včetně právě mezilidských vazeb a vztahů. Už samotná možnost zrušení pobytu z důvodu 

odsouzení pro jakýkoli úmyslný trestný čin je v rozporu s právem EU, neboť všechny unijní směrnice v 

oblasti migrace umožňují zrušení pobytu pro „závažné narušení veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti 

nebo veřejného zdraví“. Přitom narušené veřejného pořádku znamená vedle porušení právních předpisů 

skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů společnosti.195 Sama 

směrnice 2004/38/ES dokonce v čl. 27 odst. 2 výslovně uvádí, že předchozí odsouzení pro trestný čin 

samo o sobě neodůvodňuje přijetí opatření z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti, která 

musí být v souladu se zásadou přiměřenosti a musí být založena výlučně na osobním chování dotyčné 

osoby. Právo EU navíc nezná jako důvod pro zrušení pobytového oprávnění pro jakýkoliv úmyslný trestný 

čin.196 Tudíž tento důvod nemůže být ani v praxi orgány členských států uplatňován.197 Pokud by navíc 

rodinnému příslušníku občana EU bylo odepřeno právo na pobyt, může být nucen opustit zemi EU sám 

občan EU z důvodů vzájemných vazeb (např. manželé či rodiče a děti), což by bylo v rozporu dokonce 

s primárními smlouvami EU zaručujícími právo na svobodu pohybu a pobytu občanů EU.198 Konečně 

povinnost účastníka řízení poskytnout ministerstvu veškeré relevantní informace k posouzení 

                                                           
194 Viz především směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU na volný pohyb; směrnice 2003/109/ES o dlouhodobě pobývajících rezidentech; směrnice 2005/71/ES o 

výzkumných pracovnících; směrnice 2014/36/EU o sezónních zaměstnancích a směrnice 2014/66/EU o vnitropodnikově převáděných pracovnících. 

195 Viz rozsudek SDEU ve věci C-304/14 CS ze dne 13.6.2016 či rozsudky ve věcech C -30/77 Bouchereau ze dne 27.10.1977,  C-348/96 Calfa ze dne 19.1.1999, C-482/01 

a C-493/01 Orfanopoulos a Oliveri ze dne 29. 4. 2004 či  C-33/07 Jipa ze dne 10. 7. 2008. 

196 Viz čl. 9 odst. 5 ve spojení s čl. 9 odst. 3 a čl. 6 odst. 4. směrnice 2014/36/EU o sezónních zaměstnancích, čl. 22 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 17 odst. 1, a dále čl. 12 

a recitál 3 a 8 směrnice 2003/109/ES o dlouhodobě pobývajících rezidentech, čl. 10, recitál 25 směrnice 2005/71/ES o výzkumných pracovnících, čl. 8 odst. 6 ve 

spojení s čl. 8 odst. 5 a čl. 5 odst. 8 směrnice 2014/66/EU o vnitropodnikově převáděných pracovnících, čl. 6, čl. 9 a čl. 12 směrnice 2003/109/ES o dlouhodobě 

pobývajících rezidentech či čl. 7 odst. 6, čl. 20 odst. 1 písm. b) a odst. 4 a čl. 21 směrnice 2016/801/EU o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za 

účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au- pair. 

197 Viz např. rozsudek SDEU ve věci C-491/13 Ben Ayala ze dne 10.9.2014. 
198 Viz čl. 21 Smlouvy o fungování EU a čl. 45 Listiny základních práv EU a rozsudek ve věci C-34/09 Zambrano ze dne 8.3.2011  
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přiměřenosti rozhodnutí podle § 174a odst. 1 zákona o pobytu cizinců jde zcela proti obecné úpravě 

obsažené v § 50 odst. 3 správního řádu, kdy je naopak správní orgán povinen zjistit všechny okolnosti 

důležité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost (v řízení 

o zrušení povolení k pobytu může být uložena i povinnost vycestovat), je správní orgán povinen i bez 

návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být 

povinnost uložena. Účastník řízení je samozřejmě povinen poskytnout správnímu orgánu součinnost, 

to však neznamená, že by správní orgán ke zjištění skutkového stavu neměl vůbec přispívat a že by 

naopak účastník měl být povinen nést důkazní břemeno v řízení v rozporu se zásadou materiální pravdy 

podle § 3 správního řádu). 

 

Požaduji proto vypustit § 174a odst. 1 větu poslední a odst. 3 a zároveň upravit důvody pro zrušení 

pobytového oprávnění a jejich posuzování v souladu s právem EU a dalšími mezinárodními závazky 

ČR. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 
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23. K zavedení dozoru státního zastupitelství v zařízeních pro zajištění cizinců a přijímacích 

střediscích 

 

Smyslem zavedení dozoru státního zastupitelství v zařízeních pro zajištění cizinců a přijímacích 

střediscích je naplnění závazků z ústavního pořádku mezinárodních smluv postihujících mučení a špatné 

zacházení (především Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Úmluva OSN proti 

mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo trestání) v podobě zakotvení 

nezávislého efektivního dozoru nad zacházením s cizinci, kteří jsou v něm umístěni a dodržováním 

právních předpisů podobně jako v jiných místech, kde dochází k omezení osobní svobody a kde již dneska 

státní zastupitelství dozor vykonává (např. věznice nebo zařízení ochranné a ústavní výchovy). Z hlediska 

ochrany lidských práv je velmi důležité, aby ve všech místech omezení osobní svobody byl k dispozici 

dozor orgánu, který je nezávislý na provozovateli zařízení (v tomto případě Ministerstvu vnitra) a který 

může přikázat odstranit zjištěné nedostatky či propuštění nezákonně zadržené osoby (na rozdíl od 

veřejného ochránce práv). K těmto závěrům ostatně již dospěl i Evropský soud pro lidská práva199 a ve 

Akceptováno. 

 

Viz § 148 zákona o pobytu 

cizinců a § 92 zákona o azylu. 

                                                           
199 Viz rozsudky ve věcech  Ananyev a další proti Rusku ze dne 10. 01. 2012, stížnosti č. 42525/07 a 60800/08, a Neshkov a další proti Bulharsku ze dne 01. 06. 2015, 

stížnosti č.  36925/10, 21487/12, 72893/12, 

73196/12, 77718/12 a  9717/13. 
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svém podnětu z roku 2016 rozšíření dozoru státního zastupitelství na další místa omezení osobní svobody 

doporučila i Rada vlády pro lidská práva200.  

 

Požaduji proto, aby bylo do Zákona o pobytu cizinců doplněno ustanovení o dozorovém oprávnění 

státního zástupce v zařízeních pro zajištění cizinců a do Zákona o azylu analogicky dozor 

v přijímacích střediscích. Pro inspiraci lze využít návrh obsažený v předchozím vládním návrhu 

novely Zákona o pobytu cizinců (sněmovní tisk č. 990) uvedený níže.  

 

§ 148 

 

(1) Dozor nad dodržováním ustanovení této hlavy ve vztahu k cizincům zajištěným v zařízení provádí 

ministerstvo. Dozorová pravomoc podle zvláštních právních předpisů není dotčena. 

 

(2) Stížnost pro porušení ustanovení této hlavy podává cizinec ministerstvu. Ministerstvo stížnost vyřídí 

do 30 dnů ode dne jejího doručení. O způsobu vyřízení stížnosti musí být stěžovatel vyrozuměn. Proti 

způsobu vyřízení stížnosti lze podat ministru vnitra návrh na jeho přezkoumání. 

 

§ 148 

 

(1) Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu zajištění cizince a při poskytování 

ubytování ubytovanému cizinci provádí krajské státní zastupitelství, v jehož obvodu se zařízení 

nachází. 

 

(2) Státní zástupce je při výkonu dozoru oprávněn 

a) v kteroukoliv dobu navštěvovat zařízení a vstupovat do všech prostor, v nichž se mohou zdržovat 

zajištění nebo ubytovaní cizinci, 

b) hovořit s cizinci zpravidla za přítomnosti tlumočníka bez přítomnosti jiných osob v místnosti k 

tomu provozovatelem určené, ledaže by státní zástupce přivolil k rozhovoru jinde, 

c) žádat od zaměstnanců provozovatele a od policie v zařízení potřebná vysvětlení, předložení spisů 

a jiných písemností týkajících se cizinců, které jsou v zařízení k dispozici, 

d) prověřovat, zda postupy provozovatele a policie v zařízení týkající se výkonu zajištění cizinců a 

poskytování ubytování ubytovaným cizincům odpovídají právním předpisům, 

                                                           
200 Podnět k rozšíření dozoru státního zastupitelství nad dodržováním právních předpisů v místech omezování osobní svobody přístupný zde: 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/jednani-rady-dne-22--listopadu-2016-155104/  
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e) vydávat provozovateli a policii příkazy k zachovávání právních předpisů vztahujících se k výkonu 

zajištění a ubytování cizinců a 

f) nařídit, aby osoba, která je v zařízení držena nezákonně, byla bez zbytečného odkladu ze zařízení 

propuštěna. 

 

(3) Provozovatel nebo policie jsou povinni příkazy státního zástupce podle odstavce 2 písm. e) a f) 

bez zbytečného odkladu provést.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 
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24. K zavedení povinnosti posouzení přiměřenosti dopadů 

 

Vzhledem k poslední novele Zákona o pobytu cizinců se teď budoucí změny zákona dostávají do 

situace, kdy si předkladatel novely sám volí, které oblasti případů zamítnutí žádosti o povolení, 

zrušení platnosti či prodloužení platnosti povolení k pobytu považuje za natolik zásadní, aby u 

nich zohlednil konkrétní okolnosti daného případu a zásadu proporcionality. Například u 

doplnění § 46 odstavce 5 (bod 29.) se toho zohlednění objevuje, a to s odkazem na unijní 

směrnici (2016/801/EU), která k povinnosti dopady zohledňovat zavazuje. Toto doplnění je 

v souladu s § 174a odst. 3, který říká, že přiměřenost dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 

správní orgán posuzuje pouze v případech, kdy to tento zákon výslovně stanoví. Toto ustanovení 

však nezohledňuje fakt, že povinnost hodnocení dopadů je dána unijním právem (tak, jak 

argumentuje doplněný § 46 této novely), a to konkrétně zásadou proporcionality, a vedle toho u 

jednotlivých povolení konkrétními směrnicemi (např. Směrnice 2014/36/EU o sezónních 

zaměstnancích či Směrnice 2003/109/ES o dlouhodobě pobývajících rezidentech). Novela 

Zákona o pobytu cizinců se na jednu stranu na unijní právo odvolává, na druhou stranu ve 

stejném případě došlo posledními změnami odstraněním hodnocení dopadu k porušení tohoto 

práva. 

 

Žádám tímto zrušení § 174a odst. 3 a opětovného doplnění hodnocení dopadů na příslušná 

místa tak, aby byl Zákon o pobytu cizinců opět v souladu s unijními požadavky, a aby 

předchozí změna nenarušovala argumentační logiku změn současných. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo změnilo 

připomínku na doporučující. 

KML 25. K nezakotvení právního nároku na pobytová oprávnění podle Směrnice 2016/801/EU Vysvětleno 
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Směrnice 2016/801/EU v čl. 5 odst. 3 stanoví, že jakmile jsou splněny všechny obecné i zvláštní podmínky, 

má státní příslušník třetí země nárok na povolení. Obdobně pak čl. 18 odst. 1 a 3 Směrnice ohledně 

prodloužení povolení k pobytu pro výzkumné pracovníky nebo pro studenty (Povolení se prodlouží, pokud 

se nepoužije článek 21.) Směrnice tedy (na rozdíl od směrnice 2004/114/ES) jasně zakotvuje právní nárok 

na vydání povolení k pobytu i na prodloužení tohoto provolení k pobytu. Návrh však tento právní nárok 

ovšem neobsahuje. Ustanovení § 42d odst. 1 a 42f odst. 1 Zákona o pobytu cizinců obsahují pouze 

formulaci žádost … je oprávněn podat, ovšem nezakotvují nárok na vydání těchto povolení v případě 

splnění zákonných podmínek. Rovněž ustanovení § 44a Zákona o pobytu cizinců upravující prodloužení 

pobytových oprávnění používá pouze formulaci, že povolení k pobytu lze prodloužit a § 47 hovoří o 

oprávnění cizince podat žádost v určité lhůtě. O právním nároku tedy zákon ani v tomto případě nehovoří. 

Na jiných místech přitom zákon o pobytu cizinců formulaci zakládající právní nárok (tj. slova povolení 

…se cizinci vydá) uvádí, např. v § 42a odst. 6 či v § 66 až 68 Zákona o pobytu cizinců.  

 

Požaduji doplnit do zákona jasná ustanovení, že na vydání a prodloužení povolení dle 

směrnice 2016/801/EU existuje právní nárok. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Tato povinnost pochopitelně 

existuje, i když není v zákoně 

explicitně upravena. Povinnost 

vydat zákonné rozhodnutí, 

včetně řádného odůvodnění 

případného negativního 

rozhodnutí vyplývá přímo ze 

správního řádu. V případě, že 

jsou splněny všechny zákonem 

dané podmínky, existuje 

pochopitelně právní nárok na 

vydání povolení. 
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26. K důvodům zamítnutí povolení podle Směrnice 2016/801/EU 

 
Směrnice ve čl. 20 a 21 stanoví důvody, pro které členské státy musí, popřípadě mohou zamítnout žádosti 

o povolení či prodloužení pobytu či toto povolení odejmout. Tyto důvody jsou taxativní a nelze je 

rozšiřovat. V případě vědeckých pracovníků jsou důvody pro zamítnutí povolení k pobytu upraveny v § 46 

odst. 3 Zákona o pobytu cizinců, který odkazuje na § 46 odst. 1 větu druhou a na vybraná ustanovení § 56 

tohoto zákona. V § 46 odst. 1 větě druhé Zákona o pobytu cizinců je ovšem stanoveno jako důvod pro 

neudělení povolení k pobytu též neplnění účelu pobytu v minulosti (včetně neplnění účelu pobytu 

povoleného jiným povolením k pobytu) a dále neplnění účelu pobytu na území ČR.201 Toto však není 

důvodem podřaditelným pod čl. 20 či 21 Směrnice, a je ho tudíž třeba vypustit. Ani zjištění pouhých 

skutečností, že cizinec po skončení pobytu území ČR neopustí dle § 56 odst. 1 písm. h) Zákona o pobytu 

cizinců, ani fingované manželství dle § 56 odst. 1 písm. m) téhož zákona nejsou důvody připouštěné 

Směrnicí. V případě studentů, ohledně kterých jsou důvody pro zamítnutí povolení upraveny v § 46 odst. 5 

Vysvětleno 

 

Jde o transpozici provedenou 

řádně, neboť všechny jmenované 

případy se týkají veřejného 

pořádku, případně veřejné 

bezpečnosti, jsou proto zcela 

v souladu se směrnicí, neboť ta 

přímo ukládá povinnost 

členským státům nepřijmout 

státní příslušníky třetích zemí, 

kteří jsou považování za hrozbu 

                                                           
201 V případě vědeckých pracovníků i studentů se ovšem připouští jejich mobilita 
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Zákona o pobytu cizinců, je situace zcela obdobná. Toto ustanovení ovšem odkazuje ještě na § 37, který 

obsahuje řadu dalších nepřípustných skutkových podstat202, a Tyto důvody je třeba vypustit. 

 
Požaduji nastolit soulad důvodů zamítnutí žádosti o povolení či prodloužení pobytu nebo odejmutí 

pobytu s čl. 20 a 21 Směrnice 2016/801/EU. 
Tato připomínka je zásadní. 

pro veřejný pořádek, veřejnou 

bezpečnost nebo veřejné zdraví. 

Navrhovaná úprava je tak 

směrnicí přímo předvídaná. 

Obdobná úprava je v zákoně o 

pobytu cizinců i u jiných 

(směrnicových) pobytů a nikdy 

se nestala terčem kritiky ze 

strany orgánů EU. 

 

V Praze dne 26. února 2018 

Vypracoval: Vlastimil Jirouš, 974 832 516, vlastimil.jirous@mvcr.cz Podpis: 

                                                           
202 Zejména § 37 odst. 2 písm. a) odkazující mimo jiné na tzv. jinou závažnou překážku, a na důvod dle § 56 odst. 2 písm. b) penalizující jakékoli porušení cizineckého zákona 

zrušením pobytu, pak § 37 odst. 2 písm. d), tedy nepodání žádosti za nově narozené dítě), a § 37 odst. 2 písm. f), tedy nepředložení zdravotního pojištění). 
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