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VII. 
 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

k návrhu zákona, 

 

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

předpisů, a další související zákony 
 

Změna zákona o pobytu cizinců 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst. 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., 

odst., písm., 

bod., apod.) 

Obsah 

§ 15a odst. 2 § 15a 

Rodinný příslušník občana Evropské unie 

(1) Rodinným příslušníkem občana 

Evropské unie se pro účely tohoto zákona 

rozumí jeho 

a) manžel, 

b) rodič, jde-li o občana Evropské unie 

mladšího 21 let, o kterého skutečně 

pečuje, 

c) potomek mladší 21 let nebo takový 

potomek manžela občana Evropské unie 

a 

d) potomek nebo předek anebo potomek 

nebo předek manžela občana Evropské 

unie, pokud je z důvodu uspokojování 

svých základních potřeb závislý na 

výživě nebo jiné nutné péči poskytované 

občanem Evropské unie nebo jeho 

manželem, nebo a byl na této výživě 

nebo jiné nutné péči závislý 

32004L0038 

 

Čl. 2 odst. 2 

 

 

Článek 2 

Definice 

 Pro účely této směrnice se rozumí: 

1. ...  

2. "rodinným příslušníkem": 

a) manžel nebo manželka; 

b) partner, se kterým občan Unie uzavřel registrované partnerství na 

základě právních předpisů členského státu, zachází-li právní řád 

hostitelského členského státu s registrovaným partnerstvím jako 

s manželstvím, v souladu s podmínkami stanovenými souvisejícími 

právními předpisy hostitelského členského státu; 

c) potomci v přímé linii, kteří jsou mladší 21 let nebo jsou vyživovanými 

osobami, a takoví potomci manžela či manželky nebo partnera či partnerky 

stanovení v písmenu b); 

d) předci v přímé linii, kteří jsou vyživovanými osobami, a takoví předci 

manžela či manželky nebo partnera či partnerky stanovení v písmenu b); 
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bezprostředně před vstupem na území ve 

státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve 

kterém měl povolen pobyt. 

(2) Za rodinného příslušníka občana 

Evropské unie se považuje též cizinec, který 

prokáže, že 

a) je příbuzným občana Evropské unie 

neuvedeným v odstavci 1, pokud 

1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve 

státě, ve kterém měl povolen pobyt, 

žil před vstupem na území s občanem 

Evropské unie ve společné 

domácnosti, 

2. je z důvodu uspokojování svých 

základních potřeb závislý na výživě 

nebo jiné nutné péči poskytované 

občanem Evropské unie, nebo byl na 

této výživě nebo jiné nutné péči 

závislý bezprostředně před vstupem 

na území ve státě, jehož je občanem, 

nebo ve státě, ve kterém měl povolen 

pobyt, nebo 

3. se o sebe z vážných zdravotních 

důvodů nedokáže sám postarat bez 

osobní péče občana Evropské unie, 

nebo 

b) má s občanem Evropské unie trvalý 

partnerský vztah, který není 

manželstvím, a žije s ním ve společné 

domácnosti; při posuzování trvalosti 

partnerského vztahu se zohlední 

zejména povaha, pevnost a intenzita 

vztahu. 

(3) Ustanovení tohoto zákona týkající 

se rodinného příslušníka občana Evropské 

unie se použijí i na cizince, který je rodinným 
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příslušníkem státního občana České republiky. 

(2) Rodinným příslušníkem občana 

Evropské unie se dále rozumí cizinec, který 

je ke státnímu občanu České republiky 

přihlášenému k trvalému pobytu na území 

ve vztahu uvedeném v odstavci 1 písm. a) až 

d). 

§ 15a odst. 3 (3) Za rodinného příslušníka 

občana Evropské unie se dále považuje 

cizinec, který  

a) je příbuzným občana Evropské unie 

nebo státního občana České republiky 

přihlášeného k trvalému pobytu na 

území a 

1. je v zemi, z níž pochází, osobou 

vyživovanou tímto občanem 

Evropské unie nebo státním 

občanem České republiky,  

2. je v zemi, z níž pochází, členem 

domácnosti tohoto občana Evropské 

unie nebo státního občana České 

republiky, nebo  

3. u kterého vážné zdravotní důvody 

naléhavě vyžadují osobní péči tohoto 

občana Evropské unie nebo státního 

občana České republiky, nebo 

b) má s občanem Evropské unie nebo se 

státním občanem České republiky 

přihlášeným k trvalému pobytu na 

území řádně doložený trvalý partnerský 

vztah. 

32004L0038 

 

 

Čl. 3 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprávněné osoby 

2. Aniž je dotčeno právo volného pohybu a pobytu dotyčných osob, které 

tyto osoby již případně mají, usnadňuje hostitelský členský stát v souladu 

se svými vnitrostátními předpisy vstup a pobyt těchto osob: 

 a) všech ostatních rodinných příslušníků bez ohledu na jejich státní 

příslušnost, kteří nejsou zahrnuti v definici rodinného příslušníka ve 

smyslu čl. 2 bodu 2 a kteří jsou v zemi, z níž pocházejí, osobami 

vyživovanými občanem Unie s primárním právem pobytu nebo členy jeho 

domácnosti nebo u kterých vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují 

osobní péči tohoto občana Unie o ně; 

 b) partnera, se kterým má občan Unie řádně doložený trvalý vztah. 

 Hostitelský členský stát pečlivě posoudí osobní poměry těchto 

osob a zdůvodní každé odepření vstupu či pobytu těchto osob. 

 § 87n (1) Potvrzení o přechodném pobytu 

na území Osvědčení o registraci je veřejnou 

listinou vydávanou s dobou platnosti na 10 let 

a vyhotovuje se v jazyce českém a název 

dokladu se dále uvádí alespoň v jednom 

cizím jazyce podle mezinárodních zvyklostí. 

 

32019R1157 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 

 

 

 

 

 

 

Oblast působnosti Toto nařízení se vztahuje na: 

b) osvědčení o registraci vydávaná v souladu s článkem 8 směrnice 

2004/38/ES občanům Unie pobývajícím v hostitelském členském státě déle 

než tři měsíce a doklady osvědčující trvalý pobyt vydávané v souladu s 

článkem 19 směrnice 2004/38/ES na požádání občanům Unie; 

c) pobytové karty vydávané v souladu s článkem 10 směrnice 2004/38/ES 

rodinným příslušníkům občanů Unie, kteří nejsou státními příslušníky 
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(2) Potvrzením o přechodném pobytu 

na území Osvědčením o registraci jeho 

držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní 

jména, datum a místo narození, státní 

příslušnost, adresu místa hlášeného pobytu na 

území, rodné číslo, datum a místo vydání a 

další skutečnosti týkající se přechodného druh 

pobytu na území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32004L0038 

 

 

 

 

Čl. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8 

 

 

žádného členského státu, a karty trvalého pobytu vydávané v souladu s 

článkem 20 směrnice 2004/38/ES rodinným příslušníkům občanů Unie, 

kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu. 

 

POVOLENÍ K POBYTU OBČANŮ UNIE 

Minimální informace, které mají být uvedeny  

Povolení k pobytu vydávané členskými státy občanům Unie uvádí alespoň 

tyto údaje: a) název dokumentu v úředním jazyce nebo úředních jazycích 

dotyčného členského státu a alespoň v jednom z dalších úředních jazyků 

orgánů Unie; b) jasný odkaz, že je doklad vydán občanu Unie v souladu se 

směrnicí 2004/38/ES; c) číslo dokladu; d) jméno (příjmení a jméno nebo 

jména) držitele; e) datum narození držitele; 

 

Správní formality pro občany Unie 

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 5, může členský stát u pobytu delšího než tři 

měsíce požadovat po občanech Unie, aby se zaregistrovali u příslušných 

orgánů. 

§ 87o odst. 1 (1) Pobytová karta rodinného příslušníka 

občana Evropské unie je veřejnou listinou; 

vyhotovuje se v jazyce českém a zpravidla 

ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních 

zvyklostí vydává se jako samostatný doklad 

k přechodnému pobytu na území podle 

přímo použitelného předpisu Evropské 

unie65) a obsahuje dále údaje uvedené 

v § 117a odst. 3 písm. a) bodu 2, 3 a 7. 

 
____________ 

65) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 

o posílení zabezpečení průkazů totožnosti 

občanů Unie a povolení k pobytu 

vydávaných občanům Unie a jejich 

rodinným příslušníkům, kteří vykonávají 

své právo volného pobytu. 

32019R1157 

 

Čl. 7 POBYTOVÉ KARTY RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU 

STÁTNÍMI PŘÍSLUŠNÍKY ŽÁDNÉHO ČLENSKÉHO STÁTU  

Jednotný vzor  

1. Při vydávání pobytových karet rodinným příslušníkům občanů Unie, 

kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu, použijí členské 

státy stejný vzor, jaký stanoví nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, ve znění 

nařízení (EU) 2017/1954, a jak bylo provedeno prováděcím rozhodnutím 

C(2018)7767.  

2. Odchylně od odstavce 1 je na kartě uveden název „Pobytová karta “ 

nebo „Karta trvalého pobytu “. Členské státy uvedou, že tyto doklady byly 

vydány rodinnému příslušníkovi občana Unie v souladu se směrnicí 

2004/38/ES. Pro tyto účely používají členské státy standardizovaný kód 

„Rodinný příslušník EU čl. 10 SMĚRNICE 2004/38/ES“ nebo „Rodinný 

příslušník EU čl. 20 SMĚRNICE 2004/38/ES“ v datovém poli [10] podle 

přílohy nařízení (ES) č. 1030/2002, ve znění nařízení (EU) 2017/1954.  

3. Členské státy mohou zadat údaje pro vnitrostátní použití v souladu s 

vnitrostátním právem. Při zadávání a uchovávání takových údajů dodržují 

členské státy požadavky, které stanoví čl. 4 druhý pododstavec nařízení 
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(ES) č. 1030/2002, ve znění nařízení (EU) 2017/1954. 

§ 87r odst. 3  (3) Karta trvalého pobytu se 

vydává jako samostatný doklad k trvalému 

pobytu na území podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie65) a obsahuje dále 

údaje uvedené v § 117a odst. 3 písm. b) 

bodu 1 až 3 a 7. 

 

32019R1157 

 

Čl. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 

POVOLENÍ K POBYTU OBČANŮ UNIE 

Minimální informace, které mají být uvedeny  

Povolení k pobytu vydávané členskými státy občanům Unie uvádí alespoň 

tyto údaje: a) název dokumentu v úředním jazyce nebo úředních jazycích 

dotyčného členského státu a alespoň v jednom z dalších úředních jazyků 

orgánů Unie; b) jasný odkaz, že je doklad vydán občanu Unie v souladu se 

směrnicí 2004/38/ES; c) číslo dokladu; d) jméno (příjmení a jméno nebo 

jména) držitele; e) datum narození držitele; 

 

POBYTOVÉ KARTY RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU 

STÁTNÍMI PŘÍSLUŠNÍKY ŽÁDNÉHO ČLENSKÉHO STÁTU  

Jednotný vzor 

1. Při vydávání pobytových karet rodinným příslušníkům občanů Unie, 

kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu, použijí členské 

státy stejný vzor, jaký stanoví nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, ve znění 

nařízení (EU) 2017/1954, a jak bylo provedeno prováděcím rozhodnutím 

C(2018)7767.  

2. Odchylně od odstavce 1 je na kartě uveden název „Pobytová karta “ 

nebo „Karta trvalého pobytu “. Členské státy uvedou, že tyto doklady byly 

vydány rodinnému příslušníkovi občana Unie v souladu se směrnicí 

2004/38/ES. Pro tyto účely používají členské státy standardizovaný kód 

„Rodinný příslušník EU čl. 10 SMĚRNICE 2004/38/ES“ nebo „Rodinný 

příslušník EU čl. 20 SMĚRNICE 2004/38/ES“ v datovém poli [10] podle 

přílohy nařízení (ES) č. 1030/2002, ve znění nařízení (EU) 2017/1954.  

3. Členské státy mohou zadat údaje pro vnitrostátní použití v souladu s 

vnitrostátním právem. Při zadávání a uchovávání takových údajů dodržují 

členské státy požadavky, které stanoví čl. 4 druhý pododstavec nařízení 

(ES) č. 1030/2002, ve znění nařízení (EU) 2017/1954. 

§ 87u odst. 4 (4) Na vydání pobytové karty nebo 

karty trvalého pobytu se obdobně použije 

§ 117a odst. 2 a 4 až 8. V uvedených 

dokladech ministerstvo vyznačí záznam 

podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie65). 

32019R1157 

 

Čl. 7 

 

 

Jednotný vzor 

1. Při vydávání pobytových karet rodinným příslušníkům občanů 

Unie, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu, použijí 

členské státy stejný vzor, jaký stanoví nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, ve 

znění nařízení (EU) 2017/1954, a jak bylo provedeno prováděcím 

rozhodnutím C(2018)7767.  
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  2. Odchylně od odstavce 1 je na kartě uveden název „Pobytová karta 

“ nebo „Karta trvalého pobytu “. Členské státy uvedou, že tyto doklady 

byly vydány rodinnému příslušníkovi občana Unie v souladu se směrnicí 

2004/38/ES. Pro tyto účely používají členské státy standardizovaný kód 

„Rodinný příslušník EU čl. 10 SMĚRNICE 2004/38/ES“ nebo „Rodinný 

příslušník EU čl. 20 SMĚRNICE 2004/38/ES“ v datovém poli [10] podle 

přílohy nařízení (ES) č. 1030/2002, ve znění nařízení (EU) 2017/1954.  

3. Členské státy mohou zadat údaje pro vnitrostátní použití v souladu 

s vnitrostátním právem. Při zadávání a uchovávání takových údajů 

dodržují členské státy požadavky, které stanoví čl. 4 druhý pododstavec 

nařízení (ES) č. 1030/2002, ve znění nařízení (EU) 2017/1954. 

§ 160 odst. 6 (6) Biometrické údaje vedené ministerstvem 

o cizincích žádajících o vydání cizineckého 

pasu se uchovávají po dobu 60 dnů ode dne 

dodání vyrobeného cizineckého pasu 

ministerstvu. Biometrické údaje vedené 

v informačním systému cizinců, které byly 

pořízeny v souvislosti s vydáním pobytové 

karty nebo karty trvalého pobytu, se 

uchovávají výlučně po dobu od jejich 

pořízení do doby převzetí pobytové karty 

nebo karty trvalého pobytu cizincem, 

nejpozději však do uplynutí lhůty 90 dnů 

ode dne vydání pobytové karty nebo karty 

trvalého pobytu; poté se neprodleně 

zlikvidují. Biometrické údaje vedené 

v informačním systému cizinců, které byly 

pořízeny v souvislosti s vydáním průkazu 

o povolení k pobytu, se zlikvidují 60 dnů 

po skončení nebo zrušení platnosti průkazu 

o povolení k pobytu, v souvislosti s jehož 

vydáním byly tyto údaje pořízeny. 

32019R1157 Čl. 10 odst. 3 3.   Pokud to není nutné pro zpracovávání údajů v souladu s unijním a 

vnitrostátním právem, biometrické identifikátory uchovávané pro účely 

personalizace průkazů totožnosti nebo povolení k pobytu by měly být 

uchovávány vysoce zabezpečeným způsobem a pouze do dne převzetí 

dokladu, nejdéle však do 90 dnů ode dne vydání dokladu. Po uplynutí této 

lhůty musí být biometrické identifikátory okamžitě vymazány nebo 

zničeny. 

 

Přechodná 

ustanovení, 

body 5 až 7 

a 9 

5. Vydáním dokladu na základě žádosti podle 

bodu 4 zaniká platnost dříve vydaného 

dokladu. 

 

6. Potvrzení o přechodném pobytu na území 

vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

32019R1157 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

 

 

 

 

 

POVOLENÍ K POBYTU OBČANŮ UNIE  

Minimální informace, které mají být uvedeny 

Povolení k pobytu vydávané členskými státy občanům Unie uvádí alespoň 

tyto údaje: 

 a) název dokumentu v úředním jazyce nebo úředních jazycích dotyčného 

členského státu a alespoň v jednom z dalších úředních jazyků orgánů Unie;  
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zákona a ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona platné se považuje za osvědčení 

o registraci.  

 

7. Průkaz o povolení k trvalému pobytu 

vydaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona občanu Evropské unie nebo cizinci 

uvedenému v § 1 odst. 3 zákona 

č. 326/1999 Sb., který je ke dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona platný, se považuje 

za průkaz trvalého pobytu podle § 87r zákona 

č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

9. Platnost pobytové karty rodinného 

příslušníka občana Evropské unie, průkazu 

o povolení k pobytu pro cizince a průkazu o 

povolení k trvalému pobytu vydaného přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí 

uplynutím doby platnosti tohoto dokladu, 

nejpozději dne 3. srpna 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) jasný odkaz, že je doklad vydán občanu Unie v souladu se směrnicí 

2004/38/ES;  

c) číslo dokladu;  

d) jméno (příjmení a jméno nebo jména) držitele;  

e) datum narození držitele; 12.7.2019 L 188/74 Úřední věstník Evropské 

unie CS 

f) informace, které mají být uvedeny na osvědčeních o registraci vydaných 

podle článku 8 směrnice 2004/38/ES a na dokladech osvědčujících trvalý 

pobyt vydaných podle článku 19 uvedené směrnice;  

g) vydávající orgán;  

h) na přední straně kód země tvořený dvěma písmeny vydávajícího 

členského státu, vytištěný inverzně na modrém obdélníku v kruhu 

tvořeném dvanácti žlutými hvězdami.  

Pokud se členský stát rozhodne odebrat otisky prstů, použije se čl. 3 odst. 

7.  

Osoby, u nichž je odebrání otisků prstů fyzicky nemožné, jsou od 

povinnosti poskytnout otisky prstů osvobozeny. 

 

 

POBYTOVÉ KARTY RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU 

STÁTNÍMI PŘÍSLUŠNÍKY ŽÁDNÉHO ČLENSKÉHO STÁTU  

Jednotný vzor 

1. Při vydávání pobytových karet rodinným příslušníkům občanů Unie, 

kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu, použijí členské 

státy stejný vzor, jaký stanoví nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, ve znění 

nařízení (EU) 2017/1954, a jak bylo provedeno prováděcím rozhodnutím 

C(2018)7767.  

2. Odchylně od odstavce 1 je na kartě uveden název „Pobytová karta “ 

nebo „Karta trvalého pobytu “. Členské státy uvedou, že tyto doklady byly 

vydány rodinnému příslušníkovi občana Unie v souladu se směrnicí 

2004/38/ES. Pro tyto účely používají členské státy standardizovaný kód 

„Rodinný příslušník EU čl. 10 SMĚRNICE 2004/38/ES“ nebo „Rodinný 

příslušník EU čl. 20 SMĚRNICE 2004/38/ES“ v datovém poli [10] podle 

přílohy nařízení (ES) č. 1030/2002, ve znění nařízení (EU) 2017/1954. 

3.Členské státy mohou zadat údaje pro vnitrostátní použití v souladu s 

vnitrostátním právem. Při zadávání a uchovávání takových údajů dodržují 

členské státy požadavky, které stanoví čl. 4 druhý pododstavec nařízení 

(ES) č. 1030/2002, ve znění nařízení (EU) 2017/1954.  
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32017R1954 

 

Čl. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 16 

 

 

 

 

 

Preambule 

 

 

Příloha 

 

Postupné vyřazování stávajících pobytových karet  

1. Pokud pobytové karty rodinných příslušníků občanů Unie, kteří 

nejsou státními příslušníky žádného členského státu, nesplňují požadavky 

článku 7, pozbývají platnosti dnem skončení jejich platnosti nebo po 3. 

srpnu 2026, podle toho, co nastane dříve. 2.Odchylně od odstavce 1, 

pozbývají pobytové karty rodinných příslušníků občanů Unie, kteří nejsou 

státními příslušníky žádného členského státu, které nesplňují minimální 

bezpečnostní normy stanovené v části 2 dokumentu ICAO 9303, nebo 

které neobsahují funkční strojově čitelnou zónu splňující požadavky části 

3 dokumentu ICAO 9303, platnosti dnem skončení jejich platnosti nebo po 

3. srpnu 2023, podle toho, co nastane dříve. 

 

Vstup v platnost  

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 

věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 2. srpna 2021. 

 

 

 

1. Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 stanoví jednotný vzor povolení 

k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí. 

 

10. Druh povolení: přesný druh povolení k pobytu, které členské 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 

mohou členské státy uvést „oprávněná osobu podle čl. 3 odst. 2 směrnice 

2004/38/ES. 
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Změna zákona o správních poplatcích 
 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst. 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., 

odst., písm., 

bod., apod.) 

Obsah 

Položka 116 

Body 5 a 6 
5. Přijetí žádosti o vydání osvědčení 

o registraci, povolení k přechodnému nebo 

k trvalému pobytu občana Evropské unie 

a jeho rodinného příslušníka bez ohledu 

na státní příslušnost, o prodloužení doby 

platnosti nebo provedení změny těchto 

dokladů     Kč       200 

 

5 6. Přijetí žádosti o vydání průkazu 

o povolení k pobytu náhradou za průkaz 

poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený 

občanu Evropské unie, státu, který je vázán 

Dohodou o Evropském hospodářském 

prostoru, nebo státu, který je vázán 

mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou 

unií, a jeho rodinným příslušníkům bez ohledu 

na státní příslušnost    Kč   100  

 

6. Přijetí žádosti o vydání osvědčení 

o registraci, pobytové karty, průkazu 

o povolení k pobytu, průkazu nebo karty 

trvalého pobytu náhradou za doklad 

poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený  

nebo za doklad, jehož nosič dat 

s biometrickými údaji je nefunkční, občanu  

Evropské unie a jeho rodinnému 

příslušníku bez ohledu na státní příslušnost

                                Kč    300 

 

32004L0038 

 

 

Čl. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná ustanovení o povoleních k pobytu 

 

 1. Držení osvědčení o registraci podle článku 8, dokladu 

osvědčujícího trvalý pobyt, osvědčení o podání žádosti o pobytovou kartu 

rodinného příslušníka, pobytové karty nebo karty trvalého pobytu nesmí 

být za žádných okolností podmínkou výkonu práva nebo splnění správních 

formalit, může-li být existence práv prokázána jinými doklady. 

  

 2. Všechny doklady uvedené v odstavci 1 jsou vydávány 

bezplatně nebo za poplatek nepřesahující poplatek vybíraný za vydání 

obdobných dokladů od státních příslušníků. 

 

 

 

Příznivější vnitrostátní předpisy 

Touto směrnicí nejsou dotčeny právní a správní předpisy členských států, 

které jsou příznivější pro osoby spadající do působnosti této směrnice. 

Položka 162 e) Přijetí žádosti o vydání povolení 32004L0038 Čl. 25 Obecná ustanovení o povoleních k pobytu 
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písm. e) 

a poznámka 
k trvalému pobytu občana Evropské unie, 

státu, který je vázán Dohodou o Evropském 

hospodářském prostoru, nebo státu, který 

je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou 

s Evropskou unií, a jeho rodinného 

příslušníka bez ohledu na státní příslušnost

                                 Kč       200 

 
Poznámka 

 

Poplatek podle písmene e) se vybírá, jde-li 

o rodinného příslušníka občana Evropské 

unie podle § 15a zákona o pobytu cizinců, 

občana státu, který je vázán Dohodou 

o Evropském hospodářském prostoru, nebo 

občana státu, který je vázán mezinárodní 

smlouvou sjednanou s Evropskou unií, bez 

ohledu na jeho státní příslušnost. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 37 

 

 

 

 

 

 

 

1. Držení osvědčení o registraci podle článku 8, dokladu osvědčujícího 

trvalý pobyt, osvědčení o podání žádosti o pobytovou kartu rodinného 

příslušníka, pobytové karty nebo karty trvalého pobytu nesmí být za 

žádných okolností podmínkou výkonu práva nebo splnění správních 

formalit, může-li být existence práv prokázána jinými doklady. 

 2. Všechny doklady uvedené v odstavci 1 jsou vydávány bezplatně nebo 

za poplatek nepřesahující poplatek vybíraný za vydání obdobných dokladů 

od státních příslušníků 

 

 

Příznivější vnitrostátní předpisy 

Touto směrnicí nejsou dotčeny právní a správní předpisy členských států, 

které jsou příznivější pro osoby spadající do působnosti této směrnice. 

  

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32019R1157 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie 

a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu.“. 

 

32017R1954 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1954, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor 

povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí 

 

32004L0038 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES  ze dne 29. dubna 2004 

o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení  (EHS) 

č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS 

a 93/96/EHS 
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