
VIII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů 
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§ 3d odst. 2 (2) Nejde-li o žadatele o udělení mezinárodní 
ochrany, který podal další opakovanou žádost o 
udělení mezinárodní ochrany, nelze setrvání 
žadatele o udělení mezinárodní ochrany na území 
ukončit na základě vydaného správního nebo 
soudního rozhodnutí. To nebrání předání žadatele 
o udělení mezinárodní ochrany jinému členskému 
státu Evropské unie na základě evropského 
zatýkacího rozkazu, jeho předání mezinárodnímu 
trestnímu soudu nebo mezinárodnímu trestnímu 
tribunálu, popřípadě obdobnému mezinárodnímu 
soudnímu orgánu, který splňuje alespoň jednu z 
podmínek uvedených v zákoně o mezinárodní 
justiční spolupráci ve věcech trestních, nebo jeho 
vydání jinému než členskému státu Evropské unie, 
který je odlišný od státu, jehož je žadatel o 
mezinárodní ochranu státním občanem nebo v 
němž měla osoba bez státního občanství poslední 
trvalé bydliště.  

32013L0032 Čl. 9 odst. 1, 2, 
3 

1.   Žadatelé mohou v členském státě setrvat výlučně za účelem řízení do 
doby, než rozhodující orgán vydá rozhodnutí v řízení v prvním stupni podle 
kapitoly III. Toto právo setrvat nezakládá nárok na povolení k pobytu. 

2.   Členské státy mohou učinit výjimku pouze tehdy, pokud osoba učiní 
následnou žádost podle čl. 41 nebo pokud osobu předají, případně vydají, 
na základě závazků podle evropského zatýkacího rozkazu (11) či z jiných 
důvodů jinému členskému státu nebo třetí zemi či mezinárodnímu 
trestnímu soudu či tribunálu. 

3.   Členský stát může vydat žadatele třetí zemi podle odstavce 2, pouze 
pokud příslušné orgány prověřily, že rozhodnutím o vydání nedojde k 
přímému nebo nepřímému navrácení v rozporu se závazky členského státu, 
které má podle mezinárodního práva nebo práva Unie. 
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§ 10 odst. 1 (1) Žadatel o udělení mezinárodní ochrany je povinen 
se na písemnou výzvu ministerstva doručenou 
nejméně 2 pracovní dny předem dostavit k poskytnutí 
údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní 
ochrany; písemná výzva se žadateli o udělení 
mezinárodní ochrany může doručit, je-li omezen na 
osobní svobodě. Ministerstvo žadatele o udělení 
mezinárodní ochrany vyzve k poskytnutí údajů k 
podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany bez 
zbytečného odkladu po podání žádosti o udělení 
mezinárodní ochrany. Ve výzvě ministerstvo žadatele 
o udělení mezinárodní ochrany písemně poučí v 
mateřském jazyce nebo v jazyce, ve kterém je schopen 
se dorozumět, o právech a povinnostech žadatele o 
udělení mezinárodní ochrany včetně důsledků 
výslovného nebo mlčky učiněného zpětvzetí žádosti o 
udělení mezinárodní ochrany a právu kdykoliv se 
obrátit se žádostí o pomoc na osobu zabývající se 
poskytováním právní pomoci nebo ochranou zájmů 
uprchlíků a na Úřad Vysokého komisaře Organizace 
spojených národů pro uprchlíky (dále jen „Úřad 
Vysokého komisaře“). Ministerstvo rovněž poučí 
žadatele o udělení mezinárodní ochrany o možnosti 
požádat o informace týkající se průběhu řízení o 
udělení mezinárodní ochrany, které se vztahují k 
osobní situaci žadatele o udělení mezinárodní 
ochrany. Nelze-li poučení uvést ve výzvě, poučí 
ministerstvo písemně žadatele o udělení mezinárodní 
ochrany v přiměřené lhůtě, nejpozději do 15 dnů ode 
dne poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení 
mezinárodní ochrany.  

32013L0032 Čl. 12 odst. 1 
písm. a)  

1. S ohledem na řízení stanovená v kapitole III členské státy zajistí, aby se 
na všechny žadatele vztahovaly tyto záruky:  
a) žadatelé jsou informováni v jazyce, jemuž rozumí nebo o němž lze 
důvodně předpokládat, že mu rozumí, o průběhu řízení a o svých právech a 
povinnostech během řízení a možných důsledcích, pokud tyto povinnosti 
nesplní a nebudou s orgány spolupracovat. Jsou informováni o časovém 
rámci, o možnostech, jak splnit povinnost předložit údaje podle článku 4 
směrnice 2011/95/EU, jakož i o důsledcích výslovného nebo 
konkludentního zpětvzetí žádosti. Tyto informace musí být poskytnuty 
včas, aby žadatelé mohli vykonávat práva zaručená touto směrnicí a plnit 
povinnosti stanovené v článku 13; 
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§ 14a odst. 2  (2) Za vážnou újmu se podle tohoto zákona považuje  
 a) uložení nebo vykonání trestu smrti,  
b) mučení nebo nelidské či ponižující zacházení nebo 
trestání žadatele o mezinárodní ochranu,  
c) vážné ohrožení života civilisty nebo jeho lidské 
důstojnosti z důvodu svévolného násilí v situaci 
mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, 
nebo  
d) pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s 
mezinárodními závazky České republiky.  

32011L0095 Čl. 15 Vážnou újmou se rozumí  
a) uložení nebo vykonání trestu smrti nebo  
b) mučení, nelidské či ponižující zacházení nebo trest vůči žadateli v zemi 
původu nebo  

c) vážné a individuální ohrožení života nebo nedotknutelnosti civilisty v 
důsledku svévolného násilí během 

§ 15 odst. 3 (3) Azyl dále nelze udělit, pokud  
  
a) cizinec požívá ochrany nebo podpory od jiných 
orgánů nebo odborných organizací Organizace 
spojených národů než Úřadu Vysokého komisaře; 
není-li ochrana nebo podpora z jakýchkoliv důvodů 
dále udělována osobám, o jejichž postavení není ještě 
konečně rozhodnuto podle ustanovení příslušných 
rozhodnutí Valného shromáždění Organizace 
spojených národů, vztahují se na něho ustanovení 
tohoto zákona,  
  
b) je cizinec uznán příslušnými úřady země, v níž se 
usadil jako v místě svého trvalého bydliště, za osobu, 
které byly přiznány práva a povinnosti rovnocenné se 
státní příslušností k takovému státu; to neplatí, jde-li o 
stát, ve kterém mu hrozí pronásledování podle § 12, 
 
 c) existují oprávněné důvody považovat cizince za 
nebezpečí pro bezpečnost státu, ve kterém se 
nachází, nebo  
 
d) cizinec byl pravomocně odsouzen za zvlášť 
závažný zločin a představuje tak nebezpečí pro 
společnost.  

32011L0095 Čl. 14 odst. 4 4. Členské státy mohou odejmout, ukončit nebo zamítnout prodloužení 
platnosti postavení přiznaného uprchlíkovi vládním, správním, soudním 
nebo kvazisoudním orgánem, jestliže  
a) existují dostatečné důvody k tomu, aby byl považován za nebezpečí pro 
bezpečnost členského státu, v němž se nachází;  
b) jako osoba odsouzená pravomocným rozsudkem za zvlášť závažný 
trestný čin představ 
 

  Čl. 14 odst. 5 5.   V situacích uvedených v odstavci 4 se mohou členské státy rozhodnout 
nepřiznat postavení uprchlíka, jestliže toto rozhodnutí ještě nebylo přijato. 
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§ 15a odst. 1 
písm. d)  

(1) Doplňkovou ochranu nelze udělit, je-li důvodné 
podezření, že cizinec, který podal žádost o udělení 
mezinárodní ochrany,  
 a) se dopustil trestného činu proti míru, válečného 
trestného činu nebo trestného činu proti lidskosti ve 
smyslu mezinárodních dokumentů obsahujících 
ustanovení o těchto trestných činech,  
b) se dopustil vážného zločinu,  
c) se dopustil činů, které jsou v rozporu se zásadami a 
cíli Organizace spojených národů, nebo  
d) představuje nebezpečí pro společnost nebo pro 
bezpečnost státu, ve kterém se nachází.  

32011L0095 Čl. 17 odst. 1 1. Státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nemají 
nárok na doplňkovou ochranu, existují-li vážné důvody se domnívat, že  
a) se dopustili zločinu proti míru, válečného zločinu nebo zločinu proti 
lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentů obsahujících ustanovení o 
těchto zločinech;  
b) se dopustili vážného zločinu;  
c) jsou vinni činy, které jsou v rozporu se zásadami a cíli OSN uvedenými 
v preambuli a v článcích 1 a 2 Charty OSN;  
d) představují nebezpečí pro společnost nebo pro bezpečnost členského 
státu, ve kterém se nachází. 

§ 17 odst. 1 
písm. i) 

i) existují oprávněné důvody považovat azylanta za 
nebezpečí pro bezpečnost státu, ve kterém se 
nachází, nebo  
  
  
 

32011L0095 Čl. 14 odst. 4 
písm. a)  

4. Členské státy mohou odejmout, ukončit nebo zamítnout prodloužení 
platnosti postavení přiznaného uprchlíkovi vládním, správním, soudním 
nebo kvazisoudním orgánem, jestliže  
a) existují dostatečné důvody k tomu, aby byl považován za nebezpečí pro 
bezpečnost členského státu, v němž se nachází; 

§ 17 odst. 1 
písm. j) 

j) azylant byl pravomocně odsouzen za zvlášť závažný 
zločin a představuje tak nebezpečí pro bezpečnost 
státu společnost.  
 

32011L0095 Čl. 14 odst. 4 
písm. b) 

4. Členské státy mohou odejmout, ukončit nebo zamítnout prodloužení 
platnosti postavení přiznaného uprchlíkovi vládním, správním, soudním 
nebo kvazisoudním orgánem, jestliže  
b) jako osoba odsouzená pravomocným rozsudkem za zvlášť závažný 
trestný čin představuje nebezpečí pro společnost dotyčného členského státu. 

§ 17a odst. 2 (2) Při posuzování důvodů okolností uvedených v 
odstavci 1 písm. a) ministerstvo přihlédne k tomu, zda 
změna okolností je tak významné a trvalé povahy, že 
osobě požívající doplňkové ochrany již nehrozí 
nebezpečí, že utrpí vážnou újmu. Dále se přihlédne k 
tomu, zda osoba požívající doplňkové ochrany uvede 
závažné okolnosti podložené předchozí vážnou újmou 
odůvodňující odmítnutí ochrany státu, jehož je státním 
občanem, nebo, je-li osobou bez státního občanství, 
státu svého posledního trvalého bydliště.  
 

32011L0095 Čl. 16 odst. 1 až 
3 

1. Státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti přestávají 
být osobou, která má nárok na doplňkovou ochranu, jestliže okolnosti, které 
vedly k přiznání statusu doplňkové ochrany, přestanou existovat nebo se 
změní do té míry, že ochrany již není třeba. 
 
2. Při uplatňování odstavce 1 přihlížejí členské  k tomu, zda je změna 
okolností natolik významná a dlouhodobá, že osoba, která má nárok na 
doplňkovou ochranu, již není vystavena reálnému nebezpečí vážné újmy.  

3. Odstavec 1 se nevztahuje na osobu, která má nárok na doplňkovou 
ochranu, jež je schopna uvést naléhavé důvody podložené předchozí 
vážnou újmou pro odmítnutí ochrany země své státní příslušnosti, nebo je-li 
osobou bez státní příslušnosti, pro odmítnutí ochrany země svého 
dosavadního pobytu. 
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§ 22 odst. 1  (1) Účastník řízení ve věci mezinárodní ochrany má 
právo jednat v mateřském jazyce nebo v jazyce, ve 
kterém je schopen se dorozumět. Písemnosti 
vyhotovené v cizím jazyce je účastník řízení povinen 
předkládat v originálním znění a současně v překladu 
do jazyka českého; to neplatí, jde-li o písemnost 
vyhotovenou v jazyce, v němž se vede řízení podle 
věty první, nebo pokud ministerstvo takový překlad 
nevyžaduje. 

32013L0032 Čl. 12 odst. 1 
písm. a)  
 
 
 
 
 
 
 

1. S ohledem na řízení stanovená v kapitole III členské státy zajistí, aby se 
na všechny žadatele vztahovaly tyto záruky:  
a) žadatelé jsou informováni v jazyce, jemuž rozumí nebo o němž lze 
důvodně předpokládat, že mu rozumí, o průběhu řízení a o svých právech a 
povinnostech během řízení a možných důsledcích, pokud tyto povinnosti 
nesplní a nebudou s orgány spolupracovat. Jsou informováni o časovém 
rámci, o možnostech, jak splnit povinnost předložit údaje podle článku 4 
směrnice 2011/95/EU, jakož i o důsledcích výslovného nebo 
konkludentního zpětvzetí žádosti. Tyto informace musí být poskytnuty 
včas, aby žadatelé mohli vykonávat práva zaručená touto směrnicí a plnit 
povinnosti stanovené v článku 13;   

Čl. 15 odst. 3 
písm. c) 

 
3. Členské státy přijmou vhodná opatření pro zajištění toho, aby se osobní 
pohovory uskutečňovaly za podmínek umožňujících žadatelům předložit v 
úplnosti důvody své žádosti. Za tímto účelem členské státy: 

c) vyberou tlumočníka, který je schopen zajistit přiměřenou komunikaci 
mezi žadatelem a osobou, která pohovor vede. Komunikace musí probíhat 
v jazyce, který žadatel upřednostňuje, pokud neexistuje jiný jazyk, jemuž 
žadatel rozumí a je v něm schopen jasně komunikovat. Pokud je to možné, 
členské státy na žádost žadatele zajistí tlumočníka stejného pohlaví, ledaže 
má rozhodující orgán důvod se domnívat, že tato žádost je založena na 
důvodech, které nesouvisí s obtížemi žadatele při předkládání důvodů 
žádosti ve své úplnosti; 

 

§ 23 odst. 5 (5) Z důvodů hodných zvláštního zřetele nebo na 
výslovnou žádost žadatele o udělení mezinárodní 
ochrany zajistí ministerstvo vedení pohovoru, a je-li to 
v jeho možnostech, i tlumočení osobou stejného 
pohlaví; to neplatí, pokud se ministerstvo domnívá, 
že žádost podle věty první je založena na 
skutečnostech, které nesouvisí s obtížemi žadatele o 
udělení mezinárodní ochrany při předkládání 
důvodů žádosti o udělení mezinárodní ochrany. 

32013L0032 Čl. 15 odst. 3 
písm. c) 

3. Členské státy přijmou vhodná opatření pro zajištění toho, aby se osobní 
pohovory uskutečňovaly za podmínek umožňujících žadatelům předložit v 
úplnosti důvody své žádosti. Za tímto účelem členské státy: 

c) vyberou tlumočníka, který je schopen zajistit přiměřenou komunikaci 
mezi žadatelem a osobou, která pohovor vede. Komunikace musí probíhat 
v jazyce, který žadatel upřednostňuje, pokud neexistuje jiný jazyk, jemuž 
žadatel rozumí a je v něm schopen jasně komunikovat. Pokud je to možné, 
členské státy na žádost žadatele zajistí tlumočníka stejného pohlaví, ledaže 
má rozhodující orgán důvod se domnívat, že tato žádost je založena na 
důvodech, které nesouvisí s obtížemi žadatele při předkládání důvodů 
žádosti ve své úplnosti; 
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§ 28 odst. 8 (8) Cizinec, kterému nelze udělit azyl podle § 15 
odst. 3 písm. c) nebo d) a cizinec, kterému byl 
odňat azyl podle § 17 odst. 1 písm. i) a j), je 
v případě, že by jinak splňoval důvody pro udělení 
či ponechání azylu, způsobilý k právům uvedeným 
v článcích 3, 4, 16, 22, 31, 32 a 33 mezinárodní 
smlouvy22). Tento cizinec je oprávněn požádat o 
potvrzení o strpění na území podle § 78b, pokud 
doloží adresu místa hlášeného pobytu na území. 
Dobu strpění na území stanoví ministerstvo na 
dobu nezbytně nutnou a je oprávněno dobu strpění 
na území opakovaně prodlužovat. § 78d s výjimkou 
odst. 1 a § 79 odst. 5 se neuplatní. 

32011L0095 Čl. 14 odst. 6 6.   Osoby, na které se vztahují odstavce 4 a 5, jsou způsobilé k právům 
uvedeným v článcích 3, 4, 16, 22, 31, 32 a 33 Ženevské úmluvy nebo 
podobným právům, pokud se nacházejí v dotyčném členském státě. 
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§ 29  Při posuzování důvodů pronásledování podle § 12 
písm. b) se přihlíží k těmto hlediskům: 
a) důvod rasy zahrnuje zejména barvu pleti, původ 
nebo příslušnost k určité etnické skupině, 
b) důvod náboženství zahrnuje zejména zastávání 
teistických, neteistických a ateistických 
přesvědčení, účast nebo neúčast na formálních 
náboženských obřadech konaných soukromě nebo 
veřejně, samostatně nebo společně s jinými, jiné 
náboženské akty nebo vyjádření názorů anebo 
formu osobního nebo společenského chování 
založeného na jakémkoli náboženském přesvědčení 
nebo přikázaného jakýmkoli náboženským 
přesvědčením, 
c) důvod národnosti zahrnuje zejména příslušnost 
k určité skupině vymezené jejími kulturními, 
etnickými nebo jazykovými znaky, společným 
zeměpisným nebo politickým původem nebo jejím 
vztahem k obyvatelstvu jiného státu a neomezuje 
se na existenci nebo neexistenci státní příslušnosti, 
d) důvod příslušnosti k určité sociální skupině 
zahrnuje zejména příslušnost žadatele o udělení 
mezinárodní ochrany ke skupině, jejíž příslušníci 
mají vrozený charakteristický rys nebo společnou 
nezměnitelnou minulost, sdílí charakteristiku nebo 
přesvědčení, které je natolik významné pro jejich 
identitu nebo svědomí, že nemají být nuceni se jich 
vzdát, a to včetně sexuální orientace s ohledem na 
okolnosti konkrétního případu anebo má skupina 
rozdílnou identitu z důvodu vnímání převažující 
části společnosti země, jejíž je žadatel o udělení 
mezinárodní ochrany státním příslušníkem; 
příslušnost k určité sociální skupině musí být 
rovněž posouzena z hlediska pohlaví žadatele o 
udělení mezinárodní ochrany nebo jeho genderové 
identity,  
e) důvod zastávání určitých politických názorů 
zahrnuje zejména zastávání názorů, myšlenek 
nebo přesvědčení o údajných původcích 
pronásledování nebo o jejich politikách anebo 
postupech, bez ohledu na to, zda žadatel o udělení 
mezinárodní ochrany podle těchto názorů, 
myšlenek nebo přesvědčení jednal. 

32011L0095 Čl. 10 odst. 1  1. Při posuzování důvodů pronásledování přihlíží členský stát k těmto 
hlediskům:  
a) pojem rasy zahrnuje zejména hledisko barvy pleti, původu nebo 
příslušnosti k určité etnické skupině;  
b) pojem náboženství zahrnuje zejména zastávání teistických, neteistických 
a ateistických přesvědčení, účast nebo neúčast na formálních náboženských 
obřadech konaných soukromě nebo veřejně, sám nebo společně s jinými, 
jiné náboženské akty nebo vyjádření názorů anebo formu osobního nebo 
společenského chování založeného na jakémkoli náboženském přesvědčení 
nebo přikázaného jakýmkoli náboženským přesvědčením;  
c) pojem národnosti se neomezuje na existenci nebo neexistenci státní 
příslušnosti, ale zahrnuje zejména příslušnost k určité skupině vymezené 
jejími kulturními, etnickými nebo jazykovými znaky, společným 
zeměpisným nebo politickým původem nebo jejím vztahem k obyvatelstvu 
jiného státu; 
d) skupina tvoří určitou společenskou vrstvu, zejména jestliže  
— příslušníci této skupiny sdílejí vrozený charakteristický rys nebo 
společnou minulost, kterou nelze změnit, nebo sdílejí charakteristiku nebo 
přesvědčení, které jsou natolik zásadní pro totožnost nebo svědomí, že daná 
osoba nemá být nucena, aby se jí zřekla, a dále  
— tato skupina má v dotyčné zemi odlišnou totožnost, protože ji okolní 
společnost vnímá jako odlišnou. V závislosti na okolnostech existujících v 
zemi původu může určitá společenská vrstva představovat skupinu 
založenou na společném charakteristickém rysu sexuální orientace. 
Sexuální orientaci nelze chápat tak, že by zahrnovala akty považované 
podle vnitrostátních právních předpisů členských států za trestné. Pro účely 
určení příslušnosti k určité společenské vrstvě nebo vymezení rysu takové 
skupiny musí být náležitě uvážena hlediska spojená s pohlavím, včetně 
genderové identity;  
e) pojem politických názorů zahrnuje zejména zastávání názorů, myšlenek 
nebo přesvědčení ohledně potenciálních původců pronásledování 
uvedených v článku 6 a jejich politik nebo postupů, bez ohledu na to, zda 
žadatel podle dotyčných názorů, myšlenek nebo přesvědčení jednal. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBGLA2UMI)



8 
 

§ 50a odst. 2 (2) Ministerstvo azylanta písemně poučí v mateřském 
jazyce nebo v jazyce, ve kterém je schopen se 
dorozumět, o jeho právech a povinnostech nejpozději 
do 3 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 
udělení azylu.  
 

32011L0095 Čl. 22 Členské státy poskytují osobám požívajícím mezinárodní ochrany co 
nejdříve poté, co jim bylo přiznáno postavení uprchlíka nebo status 
doplňkové ochrany, přístup k informacím o právech a povinnostech 
týkajících se dotyčného postavení či statusu v jazyce, kterému rozumí nebo 
o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumí. 

§ 53a odst. 3 (3) Ministerstvo osobu požívající doplňkové ochrany 
písemně poučí v mateřském jazyce nebo v jazyce, ve 
kterém je schopna se dorozumět, o jejích právech a 
povinnostech nejpozději do 3 dnů ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany. 

32011L0095 Čl. 22 Členské státy poskytují osobám požívajícím mezinárodní ochrany co 
nejdříve poté, co jim bylo přiznáno postavení uprchlíka nebo status 
doplňkové ochrany, přístup k informacím o právech a povinnostech 
týkajících se dotyčného postavení či statusu v jazyce, kterému rozumí 
nebo o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumí. 

§ 59 odst. 3 (3) Průkaz o povolení k pobytu obsahuje údaje 
stanovené přímo použitelným předpisem Evropské 
unie15) a dále  
a) údaj o formě udělené mezinárodní ochrany,  
a b) rodné číslo,  
b c) místo hlášeného pobytu na území, jde-li o 
azylanta, 
 c d) záznam o omezení svéprávnosti,  
 d e) digitální zpracování podpisu azylanta nebo osoby 
požívající doplňkové ochrany,  
 e f) u rezidenta na území záznam „Mezinárodní 
ochrana udělena CZE dne [datum]“18),  
 f g) u rezidenta na území záznam „povolení k pobytu 
pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta - EU“18),  
 g h) záznam podle odstavce 4.  
 

32017R1954 Příloha a),  
bod 10 

Druh povolení: přesný druh povolení k pobytu, které členský stát vydává 
státnímu příslušníkovi třetí země. Povolení k pobytu pro rodinného 
příslušníka občana Evropské unie, který nevykonal právo volného pohybu, 
musí obsahovat údaj „rodinný příslušník“. V případě oprávněných osob 
podle čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES 
(2) mohou členské státy uvést „oprávněná osoba podle čl. 3 odst. 2 
směrnice 2004/38/ES“. 
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§ 89 odst. 2 (4 2) O možnosti určení věku pomocí lékařského 
vyšetření podle odstavce 3 informuje ministerstvo 
nezletilou osobu bez doprovodu v mateřském jazyce 
nebo v jazyce, ve kterém je schopna se dorozumět, ve 
výzvě k poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení 
mezinárodní ochrany nebo v přiměřené lhůtě, 
nejpozději do 15 dnů ode dne poskytnutí údajů k 
podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany. V 
informaci ministerstvo uvede též způsob, jakým se 
vyšetření provádí, informuje nezletilou osobu bez 
doprovodu o jeho možných důsledcích a rovněž ji 
poučí o důsledcích odmítnutí lékařského vyšetření na 
posuzování její žádosti o udělení mezinárodní 
ochrany.  
 

32013L0032 Čl. 25 odst. 5 
písm. a)  

5.   Členské státy mohou v rámci posuzování žádosti o mezinárodní 
ochranu použít k určení věku nezletilých osob bez doprovodu lékařské 
vyšetření, pokud mají členské státy i poté, co žadatel učinil obecné 
prohlášení nebo předložil jiné vhodné údaje, pochybnosti ohledně jeho 
věku. Pokud mají členské státy i nadále pochybnosti ohledně věku žadatele, 
považují jej za nezletilou osobu. 

Každé lékařské vyšetření musí být prováděno tak, aby byla plně 
respektována důstojnost každého jednotlivce, byla upřednostňována 
nejméně invazivní vyšetření a prováděli ho kvalifikovaní zdravotníci, což v 
nejvyšší možné míře umožňuje dosáhnout spolehlivých výsledků. 

Pokud se přistoupí k lékařskému vyšetření, členské státy zajistí, aby: 

a )nezletilé osoby bez doprovodu byly informovány před posouzením své 
žádosti o mezinárodní ochranu a v jazyce, kterému rozumí nebo o němž 
lze důvodně předpokládat, že mu rozumí, o možnosti určení jejich věku 
pomocí lékařského vyšetření. To zahrnuje informaci o způsobu vyšetření 
a možných důsledcích výsledku lékařského vyšetření na posouzení 
žádosti o mezinárodní ochranu, jakož i o důsledcích odmítnutí lékařského 
vyšetření nezletilou osobou bez doprovodu; 
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Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. 
Ustanovení (čl., 

odst., písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

§ 18 písm. f)  

Cizinec může pobývat na území přechodně 
bez víza, 
 

f) je-li držitelem víza k pobytu nad 90 dnů nebo 
povolení k dlouhodobému pobytu vydaného 
jiným členským státem Evropské unie za účelem 
vědeckého výzkumu a doba pobytu na území za 
účelem vědeckého výzkumu nepřekročí 1 rok; po 
tuto dobu může na území bez víza přechodně 
pobývat i rodinný příslušník tohoto cizince, který 
ho doprovází a je držitelem povolení k 
dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským 
státem Evropské unie, nebo 

 

32016L0801 Čl. 27 odst. 1 

1. Státní příslušník třetí země, který je držitelem platného povolení 
vydaného prvním členským státem za účelem studia v rámci programu 
Unie nebo mnohostranného programu, zahrnujícího opatření v oblasti 
mobility nebo v rámci dohody mezi dvěma nebo více vysokoškolskými 
institucemi, nebo za účelem výzkumu, může na základě takového povolení 
a platného cestovního dokladu vstoupit do jednoho nebo více druhých 
členských států a pobývat tam s cílem realizovat část svého studia nebo 
výzkumu za podmínek stanovených v článcích 28, 29 a 31 a s výhradou 
článku 32. 

     

   Čl. 27 odst. 3 

3. Přesune-li se výzkumný pracovník do druhého členského státu v souladu 
s článkem 28 nebo 29, jsou rodinní příslušníci, kteří jsou držiteli povolení k 
pobytu vydaného v souladu s článkem 26, oprávněni doprovázet 
výzkumného pracovníka v rámci jeho mobility za podmínek stanovených v 
článku 30. 

     

   Čl. 28 odst. 1 

1. Výzkumní pracovníci, kteří jsou držiteli platného povolení vydaného 
prvním členským státem, jsou oprávněni pobývat v jednom nebo více 
druhých členských státech po dobu až 180 dnů v kterémkoli období 360 
dnů na členský stát s cílem provádět část svého výzkumu v jakékoli 
výzkumné organizaci za podmínek stanovených v tomto článku. 
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   Čl. 29 odst. 1 
písm. a) 

1. Pokud jde o výzkumné pracovníky, kteří jsou držiteli platného povolení 
vydaného prvním členským státem a mají v úmyslu pobývat v jednom nebo 
více druhých členských státech po dobu delší než 180 dnů na členský stát s 
cílem provádět část svého výzkumu v jakékoli výzkumné organizaci, druhý 
členský stát: 
a) použije článek 28 a umožní výzkumnému pracovníkovi pobývat na 
daném území na základě a po dobu platnosti povolení vydaného prvním 
členským státem nebo 

     

   Čl. 30 odst. 1 
1. Rodinní příslušníci výzkumného pracovníka, kteří jsou držiteli platného 
povolení k pobytu vydaného prvním členským státem, jsou oprávněni 
vstoupit do jednoho nebo více druhých členských států a pobývat tam s 
cílem doprovázet výzkumného pracovníka. 

     

§ 18 písm. g)  

Cizinec může pobývat na území přechodně 
bez víza, 
 

g) je-li držitelem víza k pobytu nad 90 dnů nebo 
povolení k dlouhodobému pobytu vydaného 
jiným členským státem Evropské unie za účelem 
studia v rámci programu Evropské unie nebo 
mnohostranného programu zahrnujícího opatření 
v oblasti mobility anebo v rámci dohody sjednané 
mezi vysokoškolskou institucí v jiném členském 
státě Evropské unie a institucí, které bylo 
povoleno vykonávat činnost vysoké školy na 
území, a doba pobytu na území za účelem studia 
nepřekročí 1 rok. 

 

32016L0801 Čl. 27 odst. 1 

1. Státní příslušník třetí země, který je držitelem platného povolení 
vydaného prvním členským státem za účelem studia v rámci programu 
Unie nebo mnohostranného programu, zahrnujícího opatření v oblasti 
mobility nebo v rámci dohody mezi dvěma nebo více vysokoškolskými 
institucemi, nebo za účelem výzkumu, může na základě takového povolení 
a platného cestovního dokladu vstoupit do jednoho nebo více druhých 
členských států a pobývat tam s cílem realizovat část svého studia nebo 
výzkumu za podmínek stanovených v článcích 28, 29 a 31 a s výhradou 
článku 32. 
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   Čl. 31 odst. 1 

1. Studenti, kteří jsou držiteli platného povolení vydaného prvním 
členským státem a vztahuje se na ně program Unie nebo mnohostranný 
program zahrnující opatření v oblasti mobility nebo dohoda mezi dvěma 
nebo více vysokoškolskými institucemi, jsou oprávněni vstoupit do jednoho 
nebo více druhých členských států a pobývat tam po dobu až 360 dnů na 
členský stát s cílem absolvovat část svého studia ve vysokoškolské instituci 
za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 10. 
 
Student, na nějž se nevztahuje program Unie nebo mnohostranný program 
zahrnující opatření v oblasti mobility ani dohoda mezi dvěma nebo více 
vysokoškolskými institucemi, podá žádost o povolení ke vstupu a pobytu v 
druhém členském státě s cílem absolvovat část svého studia ve 
vysokoškolské instituci v souladu s články 7 a 11. 
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§ 42a odst. 1 
písm. b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem 
cizince s povoleným pobytem na území nebo 
takovým dítětem manžela cizince s povoleným 
pobytem na území, 

 

32003L0086 Čl. 4 odst. 1 1. Členské státy povolí vstup a pobyt níže uvedených rodinných 
příslušníků podle této směrnice a s výhradou dodržení podmínek 
uvedených v kapitole IV, jakož i v článku 16: 

a) manžela nebo manželky osoby usilující o sloučení rodiny; 

b) nezletilých dětí osoby usilující o sloučení rodiny a jejího 
manžela nebo jeho manželky, včetně dětí osvojených, v souladu s 
rozhodnutím příslušného orgánu v dotyčném členském státě nebo 
rozhodnutím, které je bez dalšího vykonatelné na základě 
mezinárodních závazků dotyčného členského státu, nebo které 
musí být uznáno v souladu s mezinárodními závazky; 

c) nezletilých dětí osoby usilující o sloučení rodiny včetně dětí 
osvojených, pokud má osoba usilující o sloučení rodiny děti v 
opatrování a děti jsou na ní závislé. Členské státy mohou povolit 
sloučení s dětmi, které jsou zároveň v opatrování jiného 
opatrovníka, za předpokladu, že druhý opatrovník k tomu 
poskytne souhlas; 

d) nezletilých dětí manžela nebo manželky včetně dětí 
osvojených, pokud má tento manžel nebo manželka děti v 
opatrování a děti jsou na něm závislé. Členské státy mohou 
povolit sloučení s dětmi, které jsou zároveň v opatrování jiného 
opatrovníka, za předpokladu, že druhý opatrovník k tomu 
poskytne souhlas. 

Nezletilé děti uvedené v tomto článku musí být pod věkovou 
hranicí zletilosti stanovenou právem dotyčného členského státu a 
musí být svobodné. 

Odchylně od výše uvedeného, pokud je dítě starší 12 let a přichází 
nezávisle na zbytku své rodiny, může členský stát před vydáním 
povolení ke vstupu a pobytu podle této směrnice ověřit, zda toto 
dítě splňuje podmínku integrace stanovenou v jeho právních 
předpisech platných ke dni provedení této směrnice. 
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§ 42a odst. 1 
písm. f) 
 
 
 
 

 

f) nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem 
azylanta nebo takovým dítětem manžela azylanta, 

 

 

 

 

32003L0086 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 4 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 

1. Členské státy povolí vstup a pobyt níže uvedených rodinných 
příslušníků podle této směrnice a s výhradou dodržení podmínek 
uvedených v kapitole IV, jakož i v článku 16: 

a) manžela nebo manželky osoby usilující o sloučení rodiny; 

b) nezletilých dětí osoby usilující o sloučení rodiny a jejího 
manžela nebo jeho manželky, včetně dětí osvojených, v souladu s 
rozhodnutím příslušného orgánu v dotyčném členském státě nebo 
rozhodnutím, které je bez dalšího vykonatelné na základě 
mezinárodních závazků dotyčného členského státu, nebo které 
musí být uznáno v souladu s mezinárodními závazky; 

c) nezletilých dětí osoby usilující o sloučení rodiny včetně dětí 
osvojených, pokud má osoba usilující o sloučení rodiny děti v 
opatrování a děti jsou na ní závislé. Členské státy mohou povolit 
sloučení s dětmi, které jsou zároveň v opatrování jiného 
opatrovníka, za předpokladu, že druhý opatrovník k tomu 
poskytne souhlas; 

d) nezletilých dětí manžela nebo manželky včetně dětí 
osvojených, pokud má tento manžel nebo manželka děti v 
opatrování a děti jsou na něm závislé. Členské státy mohou 
povolit sloučení s dětmi, které jsou zároveň v opatrování jiného 
opatrovníka, za předpokladu, že druhý opatrovník k tomu 
poskytne souhlas. 

Nezletilé děti uvedené v tomto článku musí být pod věkovou 
hranicí zletilosti stanovenou právem dotyčného členského státu a 
musí být svobodné. 

Odchylně od výše uvedeného, pokud je dítě starší 12 let a přichází 
nezávisle na zbytku své rodiny, může členský stát před vydáním 
povolení ke vstupu a pobytu podle této směrnice ověřit, zda toto 
dítě splňuje podmínku integrace stanovenou v jeho právních 
předpisech platných ke dni provedení této směrnice. 
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§ 42a odst. 4 (34) Cizinec podle odstavce 1, kterému byl na území 
povolen pobyt nebo udělen azyl, se pro účely tohoto 
zákona považuje za nositele oprávnění ke sloučení 
rodiny. Nositelem oprávnění ke sloučení rodiny 
není cizinec, který již na území pobývá na základě 
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 
společného soužití rodiny na území. 

 

32003L0086 Čl. 4 odst. 1 1. Členské státy povolí vstup a pobyt níže uvedených rodinných 
příslušníků podle této směrnice a s výhradou dodržení podmínek 
uvedených v kapitole IV, jakož i v článku 16: 

a) manžela nebo manželky osoby usilující o sloučení rodiny; 

b) nezletilých dětí osoby usilující o sloučení rodiny a jejího 
manžela nebo jeho manželky, včetně dětí osvojených, v souladu s 
rozhodnutím příslušného orgánu v dotyčném členském státě nebo 
rozhodnutím, které je bez dalšího vykonatelné na základě 
mezinárodních závazků dotyčného členského státu, nebo které 
musí být uznáno v souladu s mezinárodními závazky; 

c) nezletilých dětí osoby usilující o sloučení rodiny včetně dětí 
osvojených, pokud má osoba usilující o sloučení rodiny děti v 
opatrování a děti jsou na ní závislé. Členské státy mohou povolit 
sloučení s dětmi, které jsou zároveň v opatrování jiného 
opatrovníka, za předpokladu, že druhý opatrovník k tomu 
poskytne souhlas; 

d) nezletilých dětí manžela nebo manželky včetně dětí 
osvojených, pokud má tento manžel nebo manželka děti v 
opatrování a děti jsou na něm závislé. Členské státy mohou 
povolit sloučení s dětmi, které jsou zároveň v opatrování jiného 
opatrovníka, za předpokladu, že druhý opatrovník k tomu 
poskytne souhlas. 

Nezletilé děti uvedené v tomto článku musí být pod věkovou 
hranicí zletilosti stanovenou právem dotyčného členského státu a 
musí být svobodné. 

Odchylně od výše uvedeného, pokud je dítě starší 12 let a přichází 
nezávisle na zbytku své rodiny, může členský stát před vydáním 
povolení ke vstupu a pobytu podle této směrnice ověřit, zda toto 
dítě splňuje podmínku integrace stanovenou v jeho právních 
předpisech platných ke dni provedení této směrnice. 
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§ 42d odst. 1 (1) Žádost o povolení k dlouhodobému 
pobytu za účelem studia na území9f) je oprávněn podat 
na zastupitelském úřadu cizinec, pokud na území 
hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a 
jde-li o studium podle § 64. Na území je oprávněn 
žádost podat ministerstvu držitel víza k pobytu nad 
90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu 
za účelem studia vydaného jiným členským státem 
Evropské unie, držitel povolení k dlouhodobému 
pobytu vydaného k pobytu na území za jiným účelem 
nebo držitel víza k pobytu nad 90 dnů. Žádost nelze na 
území ministerstvu podat, pokud cizinec na území 
pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem 
strpění pobytu na území nebo na povolení 
k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na 
území; to neplatí, jde-li o cizince, který na území 
pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem 
strpění pobytu podle § 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 
33 odst. 3 a následně na území pobývá na základě 
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění 
pobytu vydaného podle § 43, pobývá-li na území 
nepřetržitě po dobu nejméně 3 let. Žádost dále nelze 
na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území 
pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem 
sezónního zaměstnání. 

 

32016L0801 Čl. 3 bod 21 21) „povolením“ povolení k pobytu nebo, pokud tak stanoví vnitrostátní právní 
předpisy dotčeného členského státu, dlouhodobé vízum vydané pro účely této 
směrnice; 

     

 
9f) Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, 

studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair. 
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   Čl. 31 odst. 1 1. Studenti, kteří jsou držiteli platného povolení vydaného prvním 
členským státem a vztahuje se na ně program Unie nebo mnohostranný 
program zahrnující opatření v oblasti mobility nebo dohoda mezi dvěma 
nebo více vysokoškolskými institucemi, jsou oprávněni vstoupit do jednoho 
nebo více druhých členských států a pobývat tam po dobu až 360 dnů na 
členský stát s cílem absolvovat část svého studia ve vysokoškolské instituci 
za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 10. 
 
Student, na nějž se nevztahuje program Unie nebo mnohostranný program 
zahrnující opatření v oblasti mobility ani dohoda mezi dvěma nebo více 
vysokoškolskými institucemi, podá žádost o povolení ke vstupu a pobytu v 
druhém členském státě s cílem absolvovat část svého studia ve 
vysokoškolské instituci v souladu s články 7 a 11. 

     

   Čl. 11 odst. 1 1. Pokud jde o přijetí státního příslušníka třetí země za účelem studia, 
žadatel kromě splnění obecných podmínek stanovených v článku 7 předloží 
doklad: 
a) přijetí státního příslušníka třetí země ke studiu ve vysokoškolské 
instituci; 
b) pokud to členský stát vyžaduje, o zaplacení poplatků požadovaných 
danou vysokoškolskou institucí; 
c) pokud to členský stát vyžaduje, o dostatečných jazykových znalostech 
státního příslušníka třetí země pro příslušný studijní program; 

    d) pokud to členský stát vyžaduje, o tom, že státní příslušník třetí země 
bude mít dostatečné prostředky k pokrytí nákladů na studium. 

§ 50 odst. 4 (4) Není-li dále stanoveno jinak, doba setrvání 
cizince na výjezdní příkaz nesmí být delší než 30 
dnů, dobu setrvání stanoví a ve výjezdním příkazu 
vyznačuje policie, Ministerstvo zahraničních věcí 
nebo ministerstvo. 

 

32008L0115 Čl. 7 odst. 1 1. V rozhodnutí o navrácení se poskytuje přiměřená lhůta 
k dobrovolnému opuštění území v délce od sedmi do třiceti 
dnů, aniž jsou dotčeny výjimky uvedené v odstavcích 2 a 4. 
Členské státy mohou ve svých vnitrostátních právních předpisech 
stanovit, že se tato lhůta poskytuje pouze na žádost dotčeného 
státního příslušníka třetí země. V takovém případě členské 
státy uvědomí dotčené státní příslušníky třetí země o možnosti podání takové 
žádosti. 
 
Lhůta uvedená v prvním pododstavci nevylučuje možnost, aby 
dotčení státní příslušníci třetí země opustili území dříve. 
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§ 50a odst. 2 (2) Rozhodnutí o povinnosti opustit území členských 
států Evropské unie s výjimkou Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska, Irska, 
a dále území Islandské republiky, 
Lichtenštejnského království, Norského království 
a Švýcarské konfederace policie vydá  
a) cizinci staršímu 15 let, který nevyužil možnosti 

dobrovolného návratu podle zákona o azylu, jestliže 
1. bylo řízení o udělení mezinárodní ochrany 

zastaveno, protože cizinec neposkytl údaje 
k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany, 
nebo 

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

b) cizinci, který není držitelem platného oprávnění 
k pobytu vydaného jiným členským státem 
Evropské unie a na území pobývá neoprávněně, u 
něhož nebyly shledány důvody pro vydání 
rozhodnutí o správním vyhoštění nebo pokud by 
důsledkem rozhodnutí o správním vyhoštění byl 
nepřiměřený zásah do jeho soukromého a rodinného 
života, nebo 

c) cizinci, který není držitelem platného oprávnění 
k pobytu vydaného jiným členským státem 
Evropské unie a na území pobývá neoprávněně, u 
něhož nebyly shledány důvody pro zahájení řízení o 
správním vyhoštění. 

 

32008L0115 Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 
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   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

     
   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

     
   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 

vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 
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   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 

§ 50a odst. 3 (3) Policie v rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 stanoví 
dobu k vycestování z území nebo z území členských 
států Evropské unie s výjimkou Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska, Irska, 
a dále území Islandské republiky, 
Lichtenštejnského království, Norského království 
a Švýcarské konfederace, a to v rozmezí 7 až 60 30 
dní. Pokud by měla doba k vycestování začít běžet v 
době trvání zajištění cizince, začíná tato doba běžet 
ode dne ukončení zajištění. Pokud je v průběhu doby 
k vycestování cizinec zajištěn, běh této doby se 
zajištěním přerušuje. Požádá-li cizinec během doby k 
opuštění území o stanovení nové doby k opuštění 
území zejména z důvodů podle § 174a odst. 2, policie 
vydá nové rozhodnutí podle § 101 správního řádu, ve 
kterém stanoví může stanovit novou dobu k opuštění 
území s ohledem na délku trvání uváděných důvodů; 
odvolání nemá odkladný účinek. Novou dobu k 
opuštění území lze stanovit nejdéle na 180 dnů. 

 

32008L0115 Čl. 7 odst. 1 1. V rozhodnutí o navrácení se poskytuje přiměřená lhůta 
k dobrovolnému opuštění území v délce od sedmi do třiceti 
dnů, aniž jsou dotčeny výjimky uvedené v odstavcích 2 a 4. 
Členské státy mohou ve svých vnitrostátních právních předpisech 
stanovit, že se tato lhůta poskytuje pouze na žádost dotčeného 
státního příslušníka třetí země. V takovém případě členské 
státy uvědomí dotčené státní příslušníky třetí země o možnosti podání takové 
žádosti. 
 
Lhůta uvedená v prvním pododstavci nevylučuje možnost, aby 
dotčení státní příslušníci třetí země opustili území dříve. 
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   Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

     

   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

     

   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

     

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBGLA2UMI)



22 
 

   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 
vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 

     

   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 

§ 50a odst. 5 (5) V řízení o povinnosti opustit území nebo území 
členských států Evropské unie s výjimkou Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska, Irska, 
a dále území Islandské republiky, 
Lichtenštejnského království, Norského království 
a Švýcarské konfederace je vydání rozhodnutí 
prvním úkonem v řízení; to neplatí, je-li vydáno 
rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 
písm. b). Zahájené řízení o správním vyhoštění je 
řízením o povinnosti opustit území, jsou-li zjištěny 
skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) nebo 
odstavci 2 písm. b). Policie o tomto cizince vyrozumí 
bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vydání rozhodnutí 
běží ode dne, kdy byl cizinec vyrozuměn. 

32008L0115 Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 
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   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

     

   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

     

   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 
vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 
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   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 

§ 103 písm. k)  Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných 
ustanoveních tohoto zákona dále povinen 
k) strpět snímání daktyloskopických otisků a 

pořizování obrazových záznamů prováděné podle 
tohoto zákona v souvislosti s prohlášením víza za 
neplatné, řízením o povinnosti opustit území nebo 
území členských států Evropské unie s výjimkou 
Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska, Irska, a dále území Islandské 
republiky, Lichtenštejnského království, 
Norského království a Švýcarské konfederace, 
řízením o správním vyhoštění, správním 
vyhoštěním, zajištěním za účelem správního 
vyhoštění, zjišťováním totožnosti, plněním 
závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy 
nebo z přímo použitelného právního předpisu 
Evropských společenství předpisu Evropské 
unie a na požádání strpět snímání 
daktyloskopických otisků a pořizování 
obrazových záznamů při podání žádosti o udělení 
víza a při ověřování totožnosti držitele víza, 

 

32008L0115 Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 
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   Recitál 27 Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní příslušníky 
třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky vstupu podle 
Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení schengenského acquis, 
kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze 
dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko v souladu s články 1 
a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke 
Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského 
společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, neúčastní 
přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém rozsahu závazná 
ani použitelná. 

     
   Recitál 28 Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 

vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

     
   Recitál 29 Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 

vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 
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   Recitál 30 Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 
vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 

§ 104 odst. 1 (1) Letecký dopravce nesmí z území státu, který není 
smluvním státem, na území dopravit cizince, který 
nemá cestovní doklad, platné cestovní povolení, 
pokud je povinen jej podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie58) mít,  nebo vízum, je-li 
vzhledem k účelu a cíli cesty potřebné nebo je-li 
podmínkou pobytu v tranzitním prostoru 
mezinárodního letiště na území. 

32018R1240 
 

Čl. 45 odst. 5 5. Dopravci uvedení v odstavci 1 tohoto článku podléhají sankcím 
stanoveným podle čl. 26 odst. 2 Úmluvy k provedení Schengenské dohody 
ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, 
Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném 
odstraňování kontrol na společných hranicích (dále jen „úmluva k 
provedení Schengenské dohody“) a článku 4 směrnice Rady 2001/51/ES 
(40), pokud přepravují státní příslušníky třetích zemí, kteří, ačkoli se na ně 
vztahuje povinnost mít cestovní povolení, držiteli platného cestovního 
povolení nejsou. 

§ 104 odst. 6 (6) Povinnosti dopravce uvedené v odstavcích 1 a 3 až 
5 se vztahují rovněž na velitele letadla na vnějším 
letu3b) jiném než prováděném provozovatelem 
obchodní letecké dopravy., s výjimkou povinnosti 
jím dopravovaného cizince mít platné cestovní 
povolení. 
 

32018R1240 Čl. 45 odst. 5 5. Dopravci uvedení v odstavci 1 tohoto článku podléhají sankcím 
stanoveným podle čl. 26 odst. 2 Úmluvy k provedení Schengenské dohody 
ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, 
Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném 
odstraňování kontrol na společných hranicích (dále jen „úmluva k 
provedení Schengenské dohody“) a článku 4 směrnice Rady 2001/51/ES 
(40), pokud přepravují státní příslušníky třetích zemí, kteří, ačkoli se na ně 
vztahuje povinnost mít cestovní povolení, držiteli platného cestovního 
povolení nejsou. 
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§ 117a odst. 3 
písm. a) a b) 

(3) Průkaz o povolení k pobytu obsahuje údaje 
stanovené přímo použitelným právním předpisem 
Evropských společenství  předpisem Evropské unie 40) a 
dále 
a) v případě povolení k dlouhodobému pobytu 

1. druh a účel pobytu, 
2. rodné číslo, 
3. místo hlášeného pobytu na území, 
43. záznam o omezení svéprávnosti, 
54. záznam podle § 117b odst. 4, 
65. záznam podle § 42i odst. 7, 
76. záznam podle § 117b odst.1, 
87. digitální zpracování podpisu cizince, 
98.  záznam podle § 117b odst. 5, 

9. záznam podle § 117b odst. 6, 
10. záznam podle § 117b odst. 7, 
11. záznam podle § 117b odst. 8, 

b) v případě povolení k trvalému pobytu 

1. druh pobytu, 

2 1 rodné číslo, 

3 2. místo hlášeného pobytu na území, 

4 3. záznam o omezení svéprávnosti, 

54. záznam podle § 84, 

65. záznam podle § 117b odst.1, 

76. záznam podle § 117b odst. 2, 

87. digitální zpracování podpisu cizince. 

32017R1954 Příloha a) bod 
10 

Druh povolení: přesný druh povolení k pobytu, které členský stát vydává 
státnímu příslušníkovi třetí země. Povolení k pobytu pro rodinného 
příslušníka občana Evropské unie, který nevykonal právo volného pohybu, 
musí obsahovat údaj „rodinný příslušník“. V případě oprávněných osob 
podle čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES 
(2) mohou členské státy uvést „oprávněná osoba podle čl. 3 odst. 2 
směrnice 2004/38/ES“. 
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§ 118 odst. 1 (1) Správním vyhoštěním se rozumí ukončení pobytu 
cizince na území, které je spojeno se stanovením doby 
k vycestování z území členských států Evropské unie 
s výjimkou Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska, Irska, a dále území Islandské 
republiky, Lichtenštejnského království, Norského 
království a Švýcarské konfederace a doby, po 
kterou nelze umožnit cizinci vstup na území členských 
států Evropské unie s výjimkou Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska, Irska, 
a dále území Islandské republiky, 
Lichtenštejnského království, Norského království 
a Švýcarské konfederace. Dobu, po kterou nelze 
umožnit cizinci vstup na území členských států 
Evropské unie s výjimkou Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, Irska, a dále 
území Islandské republiky, Lichtenštejnského 
království, Norského království a Švýcarské 
konfederace, stanoví policie v rozhodnutí o správním 
vyhoštění cizince. V odůvodněných případech lze 
rozhodnutím stanovit hraniční přechod pro 
vycestování z území. 

 

32008L0115 Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

  
Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 
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Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 
vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 

  
Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 
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§ 118 odst. 3 (3)  Doba k vycestování z území se stanoví v rozmezí 
7 až 60 30 dnů. Je-li rozhodnutí o správním vyhoštění 
vydáno podle § 119 odst. 1 písm. a), je policie 
oprávněna stanovit dobu k vycestování z území kratší 
než 7 dní. Pokud by podle rozhodnutí o správním 
vyhoštění měla doba k vycestování z území začít běžet 
v době trvání zajištění cizince, začíná tato doba běžet 
ode dne ukončení zajištění. Pokud v průběhu doby 
k vycestování z území je cizinec zajištěn, běh této 
doby se zajištěním přerušuje. Požádá-li cizinec během 
doby k vycestování z území o stanovení nové doby k 
vycestování z území zejména z důvodů podle § 174a 
odst. 2, policie vydá nové rozhodnutí podle § 101 
správního řádu, ve kterém stanoví může stanovit 
novou dobu k vycestování z území s ohledem na délku 
trvání uváděných důvodů; odvolání nemá odkladný 
účinek. Novou dobu k vycestování z území lze 
stanovit nejdéle na 180 dnů. 

 

32008L0115 Čl. 7 odst. 1 1. V rozhodnutí o navrácení se poskytuje přiměřená lhůta 
k dobrovolnému opuštění území v délce od sedmi do třiceti 
dnů, aniž jsou dotčeny výjimky uvedené v odstavcích 2 a 4. 
Členské státy mohou ve svých vnitrostátních právních předpisech 
stanovit, že se tato lhůta poskytuje pouze na žádost dotčeného 
státního příslušníka třetí země. V takovém případě členské 
státy uvědomí dotčené státní příslušníky třetí země o možnosti podání takové 
žádosti. 
 
Lhůta uvedená v prvním pododstavci nevylučuje možnost, aby 
dotčení státní příslušníci třetí země opustili území dříve. 

§ 118 odst. 4 
a 5 

(4) Do doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na 
území členských států Evropské unie s výjimkou 
Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska, Irska, a dále území Islandské republiky, 
Lichtenštejnského království, Norského království 
a Švýcarské konfederace nebo občanovi Evropské 
unie anebo jeho rodinnému příslušníkovi umožnit 
vstup na území, se nezapočítává doba, po kterou není 
rozhodnutí o správním vyhoštění vykonatelné. 

(5) Pro účely správního vyhoštění se za 
přechodný pobyt na území považuje i neoprávněné 
zdržování se cizince na území, setrvání na základě 
výjezdního příkazu nebo zdržování se cizince 

32008L0115 
32008L0115 

Recitál 26  26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 
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v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, setrvání 
nebo strpění na území podle zvláštního zákona2) nebo 
pobyt do právní moci rozhodnutí ministerstva o 
udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí 
dočasné ochrany na území3a) nebo soudu o žalobě ve 
věci dočasné ochrany. Nebude-li v takovém případě 
rozhodnuto o správním vyhoštění, protože důsledkem 
tohoto rozhodnutí by byl nepřiměřený zásah do 
soukromého nebo rodinného života cizince, policie 
postupuje podle § 50a  odst. 5. Cizinec je povinen 
vycestovat v době stanovené v rozhodnutí 
o povinnosti opustit území nebo území členských států 
Evropské unie s výjimkou Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, Irska, a dále 
území Islandské republiky, Lichtenštejnského 
království, Norského království a Švýcarské 
konfederace. 

 

Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

  
Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

  
Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 

vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 

  
Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
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   se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 

§ 119 odst. 1 (1) Policie vydá rozhodnutí o správním vyhoštění 
cizince, který pobývá na území přechodně, s dobou, 
po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území 
členských států Evropské unie s výjimkou Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska, Irska, 
a dále území Islandské republiky, 
Lichtenštejnského království, Norského království 
a Švýcarské konfederace, a zařadí cizince do 
informačního systému smluvních států 

 

32008L0115 Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

 
   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 

příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 
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   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

     
   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 

vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 

     
   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 
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§ 120 odst. 1 (1) Policie vydá rozhodnutí o správním vyhoštění 
cizince s povolením k trvalému pobytu s dobou, po 
kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských 
států Evropské unie s výjimkou Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska, Irska, 
a dále území Islandské republiky, 
Lichtenštejnského království, Norského království 
a Švýcarské konfederace, až na 
 

32008L0115 
 

Recitál 26  26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

 
   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 

příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

     
   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 
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   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 
vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 

     
   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 

§ 122 odst. 5 (5) Policie může na žádost cizince vydat nové 
rozhodnutí5d), kterým zruší platnost rozhodnutí o 
správním vyhoštění nebo zkrátí dobu, po kterou nelze 
cizinci umožnit vstup na území členských států 
Evropské unie s výjimkou Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, Irska, a dále 
území Islandské republiky, Lichtenštejnského 
království, Norského království a Švýcarské 
konfederace, uvedenou v rozhodnutí o správním 
vyhoštění, a to nejméně o jednu třetinu této doby, 
jestliže 
 

32008L0115 
 

Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 
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   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

     
   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

     
   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 

vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 
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   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 

§ 123a odst. 1 
písm. b) a c) 

 

b) kterému byla rozhodnutím o správním vyhoštění 
nebo rozhodnutím o povinnosti opustit území nebo 
území členských států Evropské unie s výjimkou 
Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska, Irska, a dále území Islandské republiky, 
Lichtenštejnského království, Norského království 
a Švýcarské konfederace stanovena doba k 
vycestování, 
 
c) který na území pobývá bez platného oprávnění k 
pobytu, pokud se osobně dostavil na policii, hodlá 
dobrovolně opustit území a bylo mu následně vydáno 
rozhodnutí  
o správním vyhoštění nebo rozhodnutí o povinnosti 
opustit území nebo území členských států Evropské 
unie s výjimkou Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska, Irska, a dále území 
Islandské republiky, Lichtenštejnského království, 
Norského království a Švýcarské konfederace, nebo 
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Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

 
 Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 

příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 
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 Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

   
 Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 

vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 

   
 Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 
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§ 123a odst. 3 
písm. a) 

a) v době zajištění cizince v zařízení po nabytí právní 
moci rozhodnutí o správním vyhoštění nebo 
rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území 
členských států Evropské unie s výjimkou Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska, Irska, 
a dále území Islandské republiky, 
Lichtenštejnského království, Norského království 
a Švýcarské konfederace,  
 

32008L0115 
 

Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

 
   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 

příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

     
   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 
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   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 
vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 

     
   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 

§ 123a odst. 3 
písm. d) 

d) po doručení rozhodnutí o povinnosti opustit území 
nebo území členských států Evropské unie 
s výjimkou Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska, Irska, a dále území Islandské 
republiky, Lichtenštejnského království, Norského 
království a Švýcarské konfederace  za podmínky, 
že dosud neuplynula doba  k vycestování. 
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Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 
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   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

     
   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

     
   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 

vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 
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   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 

§ 123b odst. 
6 

(6) Výrok o uložení zvláštního opatření za účelem 
vycestování je zpravidla součástí rozhodnutí o 
správním vyhoštění nebo rozhodnutí o povinnosti 
opustit území nebo území členských států Evropské 
unie s výjimkou Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska, Irska, a dále území 
Islandské republiky, Lichtenštejnského království, 
Norského království a Švýcarské konfederace. 
Odvolání proti výroku o uložení zvláštního opatření za 
účelem vycestování nemá odkladný účinek. 
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Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

 
   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 

příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 
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   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

     
   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 

vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 

     
   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 
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§ 124 odst. 1 (1) Policie je oprávněna zajistit cizince staršího 15 let, 
jemuž bylo doručeno oznámení o zahájení řízení 
o správním vyhoštění anebo o jehož správním 
vyhoštění již bylo pravomocně rozhodnuto nebo mu 
byl uložen jiným členským státem Evropské unie 
zákaz vstupu platný pro území členských států 
Evropské unie s výjimkou Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, Irska, a dále 
území Islandské republiky, Lichtenštejnského 
království, Norského království a Švýcarské 
konfederace a nepostačuje uložení zvláštního 
opatření za účelem vycestování, pokud 
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Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

 
   Recitál 27  27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 

příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

     
   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 
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   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 
vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 

     
   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 

§ 124b odst. 
1 písm. b) 

b) nevycestoval po pravomocném ukončení řízení ve 
věci mezinárodní ochrany nebo po ukončení 
poskytování mezinárodní ochrany z území 
členských států Evropské unie s výjimkou 
Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska, Irska, a dále území Islandské republiky, 
Lichtenštejnského království, Norského 
království a Švýcarské konfederace ve lhůtě 
uvedené ve výjezdním příkazu nebo ve lhůtě do 30 
dnů, nebyl-li cizinci výjezdní příkaz udělen. 
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Recitál  26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 
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   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

     
   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

     
   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 

vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 
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   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 

§ 163 odst. 1 
písm. k) 

k) pořizuje obrazové záznamy a snímá 
daktyloskopické otisky při podání žádosti o 
udělení víza, při ověřování totožnosti držitele 
víza, v souvislosti s prohlášením víza za neplatné, 
řízením o správním vyhoštění, správním 
vyhoštěním, řízením o povinnosti opustit území 
nebo území členských států Evropské unie 
s výjimkou Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska, Irska, a dále území 
Islandské republiky, Lichtenštejnského 
království, Norského království a Švýcarské 
konfederace, zajištěním cizince za účelem 
správního vyhoštění, zjišťováním totožnosti, 
plněním závazků vyplývajících z mezinárodní 
smlouvy nebo z přímo použitelného předpisu 
Evropské unie, 

 

32008L0115 
 

Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 
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   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

     
   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

     
   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 

vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 
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   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 

§ 163 odst. 1 
písm. x) 

x) rozhoduje o správním vyhoštění cizinců, 
o povinnosti opustit území nebo území členských 
států Evropské unie s výjimkou Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska, 
Irska, a dále území Islandské republiky, 
Lichtenštejnského království, Norského 
království a Švýcarské konfederace (§ 50a), o 
uložení zvláštního opatření za účelem vycestování 
(§ 123b) a o vrácení finanční záruky nebo jejím 
propadnutí státu (§ 123c), 

 

32008L0115 
 

Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

 
   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 

příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 
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   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

     
   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 

vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 

     
   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 

§ 163 odst. 2 
písm. h)  

(2) Ředitelství služby cizinecké policie dále 
 

h) působí jako národní jednotka ETIAS58). 
 

32018R1240 Čl. 8 odst. 1 1. Každý členský stát určí příslušný orgán jakožto národní jednotku ETIAS. 
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§ 164 odst. 1 
písm. i)  

i) rozhoduje o správním vyhoštění cizinců, o 
uložení povinnosti opustit území nebo území 
členských států Evropské unie s výjimkou 
Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska, Irska, a dále území Islandské 
republiky, Lichtenštejnského království, 
Norského království a Švýcarské konfederace 
(§ 50a), o uložení zvláštního opatření za účelem 
vycestování (§ 123b) a o vrácení finanční záruky 
nebo jejím propadnutí státu (§ 123c), 

 

32008L0115 
 

Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

 

   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

     
   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

     

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBGLA2UMI)



52 
 

   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 
vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 

     
   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 
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§ 164 odst. 1 
písm. p) 

p) pořizuje obrazové záznamy a snímá 
daktyloskopické otisky při ukončení 
přechodného pobytu na území, k němuž se 
vízum nevyžaduje, podání žádosti o udělení víza, 
při ověřování totožnosti držitele víza, v 
souvislosti s prohlášením víza za neplatné, 
řízením o správním vyhoštění, správním 
vyhoštěním, řízením o povinnosti opustit území 
nebo území členských států Evropské unie 
s výjimkou Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska, Irska, a dále 
území Islandské republiky, Lichtenštejnského 
království, Norského království a Švýcarské 
konfederace, zajištěním cizince za účelem 
správního vyhoštění, zjišťováním totožnosti, 
plněním závazků vyplývajících z mezinárodní 
smlouvy nebo z přímo použitelného předpisu 
Evropské unie, 
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Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

 

   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 
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   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

     
   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 

vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 

     
   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 
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§ 167 odst. 1 
písm. b)  

b) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat 
obrazové záznamy při ukončení přechodného 
pobytu na území, k němuž se vízum 
nevyžaduje, podání žádosti o udělení víza, při 
ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti 
s prohlášením víza za neplatné, řízením 
o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, 
řízením o povinnosti opustit území nebo území 
členských států Evropské unie s výjimkou 
Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska, Irska, a dále území Islandské 
republiky, Lichtenštejnského království, 
Norského království a Švýcarské konfederace, 
zajištěním cizince za účelem správního 
vyhoštění, zjišťováním totožnosti, plněním 
závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy 
nebo z přímo použitelného předpisu Evropské 
unie, 
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Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

 

   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 
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   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

     
   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 

vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 

     
   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBGLA2UMI)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0115&from=CS#ntr10-L_2008348CS.01009801-E0010


57 
 

§ 170 odst. 1 1.       Odvolání proti rozhodnutí o odepření vstupu na 
území, proti rozhodnutí o povinnosti opustit 
území nebo území členských států Evropské 
unie s výjimkou Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska, Irska, a dále 
území Islandské republiky, 
Lichtenštejnského království, Norského 
království a Švýcarské konfederace nebo 
proti rozhodnutí o odnětí cizineckého pasu, 
cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního 
dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f) anebo 
proti rozhodnutí o zrušení platnosti průkazu o 
povolení k pobytu, pobytové karty rodinného 
příslušníka občana Evropské unie, průkazu o 
povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu 
o povolení k trvalému pobytu nemá odkladný 
účinek.  
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Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

 

   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 
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   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

     

   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 
vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 

     

   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 
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§ 170 odst. 3 (3) Proti rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo 
území členských států Evropské unie s výjimkou 
Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska, Irska, a dále území Islandské republiky, 
Lichtenštejnského království, Norského království 
a Švýcarské konfederace lze podat odvolání do 5 
dnů; jde-li o rozhodnutí o povinnosti opustit území 
nebo území členských států Evropské unie 
s výjimkou Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska, Irska, a dále území Islandské 
republiky, Lichtenštejnského království, Norského 
království a Švýcarské konfederace cizince 
mladšího 18 let, činí lhůta pro odvolání 15 dnů. 
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Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

 

   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

     

   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 
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   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 
vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 

     

   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 
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§ 171 odst. 1 
písm. c)  

(1) Z přezkoumání soudem jsou vyloučena 
 
c) rozhodnutí o zamítnutí žádosti o cestovní 

povolení, prohlášení cestovního povolení za 
neplatné a zrušení cestovního povolení a 
rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů 
podle § 180l, to neplatí, jde-li o rozhodnutí o 
zamítnutí žádosti o cestovní povolení a 
rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů 
o zamítnutí žádosti o cestovní povolení podané 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie 
podle § 15a,  

 

32018R1240 Čl. 37 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 24 odst. 6 
písm. b) 
 
 
Čl. 40 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 41 odst. 7 

3.   Žadatelé, jejichž žádost o cestovní povolení byla zamítnuta, mají právo 
na podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se provede 
v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s jeho 
vnitrostátním právem. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu 
poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném prostředku. 
Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v 
příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
b) opravný prostředek podle čl. 37 odst. 3 se podává v souladu se směrnicí 
2004/38/ES; 
 
3. Osoba, jejíž cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné, má právo na 
podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v 
členském státě, který přijal rozhodnutí o prohlášení cestovního povolení za 
neplatné, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. 
Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům 
informace týkající se řízení o opravném prostředku. Tyto informace se 
poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v příloze II nařízení 
(ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
7.   Žadatel, jehož cestovní povolení bylo zrušeno, má právo na podání 
opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v členském 
státě, který přijal rozhodnutí o zrušení, a v souladu s vnitrostátním právem 
tohoto členského státu. Národní jednotka ETIAS příslušného členského 
státu poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném 
prostředku. Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí 
uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním 
příslušníkem. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBGLA2UMI)



62 
 

§ 180l odst. 1 (1) Cizinec je oprávněn požádat o nové posouzení 
důvodů zamítnutí žádosti o cestovní povolení, 
prohlášení cestovního povolení za neplatné nebo 
zrušení cestovního povolení. 
 

32018R1240 Čl. 37 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 24 odst. 6 
písm. b) 
 
 
Čl. 40 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 41 odst. 7 

3.   Žadatelé, jejichž žádost o cestovní povolení byla zamítnuta, mají právo 
na podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se provede 
v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s jeho 
vnitrostátním právem. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu 
poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném prostředku. 
Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v 
příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
b) opravný prostředek podle čl. 37 odst. 3 se podává v souladu se směrnicí 
2004/38/ES; 
 
3. Osoba, jejíž cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné, má právo na 
podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v 
členském státě, který přijal rozhodnutí o prohlášení cestovního povolení za 
neplatné, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. 
Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům 
informace týkající se řízení o opravném prostředku. Tyto informace se 
poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v příloze II nařízení 
(ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
7.   Žadatel, jehož cestovní povolení bylo zrušeno, má právo na podání 
opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v členském 
státě, který přijal rozhodnutí o zrušení, a v souladu s vnitrostátním právem 
tohoto členského státu. Národní jednotka ETIAS příslušného členského 
státu poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném 
prostředku. Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí 
uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním 
příslušníkem. 
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§ 180l odst. 2 (2) Žádost o nové posouzení důvodů podle 
odstavce 1 podává cizinec na k tomu určenému 
formuláři národní jednotce ETIAS58) elektronicky 
z e-mailové adresy, kterou uvedl ve 
formuláři žádosti o cestovní povolení58), ve lhůtě do 
15 dnů ode dne doručení oznámení o zamítnutí 
cestovního povolení, prohlášení cestovního 
povolení za neplatné nebo zrušení cestovního 
povolení; podání žádosti nemá odkladný účinek.  

 

32018R1240 Čl. 37 odst. 3 
 
 
 
 
 
 

Čl. 24 odst. 6 
písm. b) 
 
 
Čl. 40 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 41 odst. 7 

3.   Žadatelé, jejichž žádost o cestovní povolení byla zamítnuta, mají právo 
na podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se provede 
v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s jeho 
vnitrostátním právem. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu 
poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném prostředku. 
Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v 
příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
b) opravný prostředek podle čl. 37 odst. 3 se podává v souladu se směrnicí 
2004/38/ES; 
 
3. Osoba, jejíž cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné, má právo na 
podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v 
členském státě, který přijal rozhodnutí o prohlášení cestovního povolení za 
neplatné, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. 
Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům 
informace týkající se řízení o opravném prostředku. Tyto informace se 
poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v příloze II nařízení 
(ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
7.   Žadatel, jehož cestovní povolení bylo zrušeno, má právo na podání 
opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v členském 
státě, který přijal rozhodnutí o zrušení, a v souladu s vnitrostátním právem 
tohoto členského státu. Národní jednotka ETIAS příslušného členského 
státu poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném 
prostředku. Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí 
uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním 
příslušníkem. 
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§180l odst. 3 (3) Žádost o nové posouzení důvodů podle 
odstavce 1 musí obsahovat údaje o tom, kdo ji 
podává, a v čem je spatřován rozpor nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo.  

 

32018R1240 Čl. 37 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 24 odst. 6 
písm. b) 
 
 
Čl. 40 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 41 odst. 7 

3.   Žadatelé, jejichž žádost o cestovní povolení byla zamítnuta, mají právo 
na podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se provede 
v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s jeho 
vnitrostátním právem. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu 
poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném prostředku. 
Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v 
příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
b) opravný prostředek podle čl. 37 odst. 3 se podává v souladu se směrnicí 
2004/38/ES; 
 
3. Osoba, jejíž cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné, má právo na 
podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v 
členském státě, který přijal rozhodnutí o prohlášení cestovního povolení za 
neplatné, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. 
Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům 
informace týkající se řízení o opravném prostředku. Tyto informace se 
poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v příloze II nařízení 
(ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
7.   Žadatel, jehož cestovní povolení bylo zrušeno, má právo na podání 
opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v členském 
státě, který přijal rozhodnutí o zrušení, a v souladu s vnitrostátním právem 
tohoto členského státu. Národní jednotka ETIAS příslušného členského 
státu poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném 
prostředku. Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí 
uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním 
příslušníkem. 
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§ 180l odst. 4 (4) Národní jednotka ETIAS58) postoupí žádost 
podle odstavce 1 ministerstvu ve lhůtě 5 dnů ode 
dne jejího doručení, neshledá-li důvod pro vydání 
cestovního povolení, pro zrušení rozhodnutí o 
prohlášení cestovního povolení za neplatné nebo 
pro zrušení rozhodnutí o zrušení cestovního 
povolení.  Národní jednotka ETIAS58) může 
dotčené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím 
plně vyhoví žádosti o nové posouzení důvodů podle 
odstavce 1, nebo cizinci vydat cestovní povolení.  
 

32018R1240 Čl. 37 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 24 odst. 6 
písm. b) 
 
 
Čl. 40 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 41 odst. 7 

3.   Žadatelé, jejichž žádost o cestovní povolení byla zamítnuta, mají právo 
na podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se provede 
v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s jeho 
vnitrostátním právem. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu 
poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném prostředku. 
Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v 
příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
b) opravný prostředek podle čl. 37 odst. 3 se podává v souladu se směrnicí 
2004/38/ES; 
 
3. Osoba, jejíž cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné, má právo na 
podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v 
členském státě, který přijal rozhodnutí o prohlášení cestovního povolení za 
neplatné, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. 
Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům 
informace týkající se řízení o opravném prostředku. Tyto informace se 
poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v příloze II nařízení 
(ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
7.   Žadatel, jehož cestovní povolení bylo zrušeno, má právo na podání 
opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v členském 
státě, který přijal rozhodnutí o zrušení, a v souladu s vnitrostátním právem 
tohoto členského státu. Národní jednotka ETIAS příslušného členského 
státu poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném 
prostředku. Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí 
uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním 
příslušníkem. 
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§ 180l odst. 5 (5) Žádost o nové posouzení důvodů podle 
odstavce 1 posuzuje ministerstvo. 

32018R1240 Čl. 37 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 24 odst. 6 
písm. b) 
 
 
Čl. 40 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 41 odst. 7 

3.   Žadatelé, jejichž žádost o cestovní povolení byla zamítnuta, mají právo 
na podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se provede 
v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s jeho 
vnitrostátním právem. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu 
poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném prostředku. 
Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v 
příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
b) opravný prostředek podle čl. 37 odst. 3 se podává v souladu se směrnicí 
2004/38/ES; 
 
3. Osoba, jejíž cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné, má právo na 
podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v 
členském státě, který přijal rozhodnutí o prohlášení cestovního povolení za 
neplatné, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. 
Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům 
informace týkající se řízení o opravném prostředku. Tyto informace se 
poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v příloze II nařízení 
(ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
7.   Žadatel, jehož cestovní povolení bylo zrušeno, má právo na podání 
opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v členském 
státě, který přijal rozhodnutí o zrušení, a v souladu s vnitrostátním právem 
tohoto členského státu. Národní jednotka ETIAS příslušného členského 
státu poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném 
prostředku. Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí 
uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním 
příslušníkem. 
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§ 180l odst. 6 (6) Ministerstvo posuzuje soulad důvodů zamítnutí 
žádosti o cestovní povolení, prohlášení cestovního 
povolení za neplatné nebo zrušení cestovního 
povolení, o kterých rozhodla národní jednotka 
ETIAS, s důvody stanovenými přímo použitelným 
předpisem Evropské unie58). V rámci nového 
posuzování souladu důvodů podle věty první je 
ministerstvo oprávněno vyžádat si stanovisko 
policie; policie vydá stanovisko bezodkladně. 
Ministerstvo je dále oprávněno vyžádat si od 
zastupitelského úřadu provedení pohovoru se 
žadatelem o cestovní povolení. 
 

32018R1240 Čl. 37 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 24 odst. 6 
písm. b) 
 
 
Čl. 40 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 41 odst. 7 

3.   Žadatelé, jejichž žádost o cestovní povolení byla zamítnuta, mají právo 
na podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se provede 
v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s jeho 
vnitrostátním právem. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu 
poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném prostředku. 
Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v 
příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
b) opravný prostředek podle čl. 37 odst. 3 se podává v souladu se směrnicí 
2004/38/ES; 
 
3. Osoba, jejíž cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné, má právo na 
podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v 
členském státě, který přijal rozhodnutí o prohlášení cestovního povolení za 
neplatné, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. 
Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům 
informace týkající se řízení o opravném prostředku. Tyto informace se 
poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v příloze II nařízení 
(ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
7.   Žadatel, jehož cestovní povolení bylo zrušeno, má právo na podání 
opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v členském 
státě, který přijal rozhodnutí o zrušení, a v souladu s vnitrostátním právem 
tohoto členského státu. Národní jednotka ETIAS příslušného členského 
státu poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném 
prostředku. Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí 
uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním 
příslušníkem. 
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§ 180l odst. 7 (7) Ministerstvo může rozhodnutí národní 
jednotky ETIAS potvrdit, zrušit nebo změnit nebo 
udělit pokyn národní jednotce ETIAS k vydání 
cestovní povolení. Ministerstvo elektronicky 
informuje cizince o výsledku nového posouzení 
důvodů zamítnutí žádosti o cestovní povolení, 
prohlášení cestovního povolení za neplatné nebo 
zrušení cestovního povolení ve lhůtě do 30 dnů ode 
dne doručení žádosti o nové posouzení.  
 

32018R1240 Čl. 37 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 24 odst. 6 
písm. b) 
 
 
Čl. 40 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 41 odst. 7 

3.   Žadatelé, jejichž žádost o cestovní povolení byla zamítnuta, mají právo 
na podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se provede 
v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s jeho 
vnitrostátním právem. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu 
poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném prostředku. 
Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v 
příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
b) opravný prostředek podle čl. 37 odst. 3 se podává v souladu se směrnicí 
2004/38/ES; 
 
3. Osoba, jejíž cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné, má právo na 
podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v 
členském státě, který přijal rozhodnutí o prohlášení cestovního povolení za 
neplatné, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. 
Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům 
informace týkající se řízení o opravném prostředku. Tyto informace se 
poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v příloze II nařízení 
(ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
7.   Žadatel, jehož cestovní povolení bylo zrušeno, má právo na podání 
opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v členském 
státě, který přijal rozhodnutí o zrušení, a v souladu s vnitrostátním právem 
tohoto členského státu. Národní jednotka ETIAS příslušného členského 
státu poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném 
prostředku. Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí 
uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním 
příslušníkem. 
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§ 180l odst. 8 (8) Národní jednotka ETIAS vydá neprodleně na 
pokyn ministerstva podle odstavce 7 věty první 
cizinci cestovní povolení.  
 

32018R1240 Čl. 37 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 24 odst. 6 
písm. b) 
 
 
Čl. 40 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 41 odst. 7 

3.   Žadatelé, jejichž žádost o cestovní povolení byla zamítnuta, mají právo 
na podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se provede 
v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s jeho 
vnitrostátním právem. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu 
poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném prostředku. 
Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v 
příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
b) opravný prostředek podle čl. 37 odst. 3 se podává v souladu se směrnicí 
2004/38/ES; 
 
3. Osoba, jejíž cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné, má právo na 
podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v 
členském státě, který přijal rozhodnutí o prohlášení cestovního povolení za 
neplatné, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. 
Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům 
informace týkající se řízení o opravném prostředku. Tyto informace se 
poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v příloze II nařízení 
(ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem. 
 
7.   Žadatel, jehož cestovní povolení bylo zrušeno, má právo na podání 
opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku se vede v členském 
státě, který přijal rozhodnutí o zrušení, a v souladu s vnitrostátním právem 
tohoto členského státu. Národní jednotka ETIAS příslušného členského 
státu poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném 
prostředku. Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí 
uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním 
příslušníkem. 
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Účinnost  (1) Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po 
jeho vyhlášení, s výjimkou čl. III bodů 50, 79, 84, 93, 
97 a 98 (§ 104, § 163 odst. 2, § 168 odst. 1, § 171, § 
180l a § 182 odst. 2), které nabývají účinnosti dnem 
zprovoznění Evropského systému pro cestovní 
informace a povolení (ETIAS) stanoveným Evropskou 
komisí podle čl. 88 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1240. 

 
(2) Ministerstvo vnitra vyhlásí sdělením ve Sbírce 
zákonů den zprovoznění Evropského systému pro 
cestovní informace a povolení (ETIAS) stanovený 
Evropskou komisí podle článku 88 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240.  

 
 

32018R1240 Čl. 88 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 88 odst. 5 
 
 

1. Komise stanoví den zprovoznění ETIAS, jakmile jsou splněny tyto 
podmínky: 

a) vstoupily v platnost nezbytné změny právních aktů, kterými se zřizují 
informační systémy EU uvedené v čl. 11 odst. 2, jimiž bude docíleno 
interoperability s informačním systémem ETIAS; 

b) vstoupilo v platnost nařízení o agentuře eu-LISA, kterým se této 
agentuře svěřuje provozní řízení ETIAS; 

c) vstoupily v platnost nezbytné změny právních aktů, kterými se zřizují 
informační systémy EU uvedené v čl. 20 odst. 2, na jejichž základě získá 
přístup do těchto databází ústřední jednotka ETIAS; 

d) byla přijata opatření uvedená v čl. 15 odst. 5, čl. 17 odst. 3, 5 a 6, čl. 18 
odst. 4, čl. 27 odst. 3 a 5, čl. 33 odst. 2 a 3, čl. 36 odst. 3, čl. 38 odst. 3, čl. 
39 odst. 2, čl. 45 odst. 3, čl. 46 odst. 4, čl. 48 odst. 4, čl. 59 odst. 4, čl. 73 
odst. 3 písm. b), čl. 83 odst. 1, 3 a 4 a čl. 85 odst. 3; 

e) agentura eu-LISA oznámila úspěšné provedení souhrnného testu ETIAS; 

f) agentura eu-LISA a ústřední jednotka ETIAS potvrdily, že byla 
provedena nezbytná technická a právní opatření týkající se shromažďování 
a předávání údajů uvedených v článku 17 do ústředního systému ETIAS, a 
oznámily je Komisi; 

g) členské státy a ústřední jednotka ETIAS oznámily Komisi údaje týkající 
se jednotlivých orgánů uvedených v čl. 87 odst. 1 a 3. 
 

 

5.   Členské státy a ústřední jednotka ETIAS začnou používat ETIAS ode 
dne stanoveného Komisí v souladu s odstavcem 1. 

 
     
     
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBGLA2UMI)



71 
 

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

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. 
Ustanovení (čl., 

odst., písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

§ 99 Povolení k zaměstnání nelze vydat cizinci, 
a) který v České republice požádal o udělení 
mezinárodní ochrany, a to po dobu 6 měsíců ode dne 
poskytnutí údajů k podané podání žádosti o udělení 
mezinárodní ochrany, 
b) který nesplňuje některou z podmínek stanovených 
tímto zákonem pro vydání povolení k zaměstnání, 
c) jehož dokumenty předložené podle § 91 byly 
získány podvodným způsobem, padělány, pozměněny 
nebo v nich byly uvedeny nepravdivé údaje, 
d) jehož zaměstnavateli byla v období 4 měsíců 
předcházejících podání žádosti o vydání povolení k 
zaměstnání pravomocně uložena pokuta za umožnění 
výkonu nelegální práce, 
e) jehož zaměstnavateli byla v období 3 měsíců 
předcházejících podání žádosti o vydání povolení k 
zaměstnání pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 
000 Kč za porušení povinnosti vyplývající z 
pracovněprávních předpisů nebo za porušení 
povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, 
jejichž dodržování kontroluje Státní úřad inspekce 
práce nebo oblastní inspektorát práce, nebo 
f) na majetek jehož zaměstnavatele byl na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu prohlášen konkurs a 
tento konkurs doposud nebyl zrušen. 
 

32013L0033 Čl. 15 odst. 1 1.   Členské státy zajistí, aby měli žadatelé do 9 měsíců ode dne podání 
žádosti o mezinárodní ochranu přístup na trh práce, pokud příslušný orgán 
nepřijal rozhodnutí v prvním stupni a toto zpoždění není zaviněno 
žadatelem. 
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Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. 
Ustanovení (čl., 

odst., písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

§ 31 odst. 2 (2) Ve věcech důchodového pojištění, nemocenského 
pojištění, uchazečů o zaměstnání a jejich podpory v 
nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci podle 
předpisů o zaměstnanosti, sociální péče, pomoci v 
hmotné nouzi a státní sociální podpory, dávek 
pěstounské péče, ve věcech přestupků, za které zákon 
stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je nejvýše 
100 000 Kč, mezinárodní ochrany, neudělení 
krátkodobého víza, rozhodnutí o správním vyhoštění, 
rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území 
členských států Evropské unie s výjimkou Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska, Irska, 
a dále území Islandské republiky, 
Lichtenštejnského království, Norského království 
a Švýcarské konfederace, rozhodnutí o zajištění 
cizince, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění 
cizince, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem 
je omezení osobní svobody cizince, žádostí o vydání 
pobytového oprávnění, prodloužení, a zrušení, jeho 
platnosti a ukončení přechodného pobytu 
rodinného příslušníka, jakož i v dalších věcech, v 
nichž tak stanoví zvláštní zákon, rozhoduje 
specializovaný samosoudce. 

32008L0115 
 

Recitál 26 26. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského 
acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím 
Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 
ustanovení schengenského acquis  kromě toho se Spojené království v 
souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 
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   Recitál 27 27. Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení 
schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na něho 
vztahovala některá ustanovení schengenského acquis; kromě toho se Irsko 
v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a 
Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 
neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není v celém svém 
rozsahu závazná ani použitelná. 

     
   Recitál 28 28. Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 

se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou 
Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení 
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, 
která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí Rady 
1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro 
uplatňování uvedené dohody. 

     
   Recitál 29 29. Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém se 

vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení 
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C 
rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského 
společenství. 
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   Recitál 30 30. Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu, ve kterém 
se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 
splňovat podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu, ta 
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou 
unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a 
Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k 
dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a 
rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě 
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 
2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu 
jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování jeho 
určitých ustanovení. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32011L0095 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci 
třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo 
osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (přepracované znění). 

32013L0032 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání 
statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění) 

32013L0033 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů 
o mezinárodní ochranu (přepracované znění) 

32003L0086 Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny 
32018R1240 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní 

informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 
a (EU) 2017/2226 
 

32017R1954  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1954 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, 
kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí 

  32016L0801 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků 
třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a 
činnosti au-pair 

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