
1 
 

VI. 

 

PLATNÉ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ 

SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI 

 

POZNÁMKA: ZMĚNY VYZNAČENÉ KURZÍVOU PŘEDSTAVUJÍ ZMĚNY 

PROVÁDĚNÉ SOUBĚŽNOU NOVELOU, KTEROU 21. 9. SCHVÁLILA VLÁDA 

 (OVA 510/20, SNĚMOVNÍ TIAK Č. 1033) 

 

 

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

 

§ 1 

 

Předmět úpravy 

  

 (1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) 

podmínky vstupu cizince na území České republiky (dále jen "území") a vycestování cizince 

z území, stanoví podmínky pobytu cizince na území a vymezuje působnost Policie České 

republiky (dále jen "policie"), Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo") a Ministerstva 

zahraničních věcí v této oblasti státní správy. 

  

 (2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky1a), 

včetně občana Evropské unie1b). 

  

 (3) Ustanovení tohoto zákona vztahující se na občana Evropské unie se použijí i na 

občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1c), z níž mu 

vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, nebo občana 

státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru1d). 

 

(4) V souladu s částí druhou Dohody o vystoupení Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou 

energii (dále jen „výstupová dohoda“) se ustanovení tohoto zákona vztahující se na  

a) občana Evropské unie použijí na občana Spojeného království Velké Británie 

a Severního Irska, který na území oprávněně pobýval ke dni 31. prosince 2020, (dále 

jen „občan Spojeného království“) a  

b) rodinného příslušníka občana Evropské unie podle  

1. § 15a odst. 1 použijí na rodinného příslušníka občana Spojeného království podle 

§ 15b odst. 1, který splňuje podmínku uvedenou v § 15b odst. 3 písm. a), 

2. § 15a odst. 3 použijí na rodinného příslušníka občana Spojeného království podle 

§ 15b odst. 2, který splňuje podmínku uvedenou v § 15b odst. 3 písm. b). 

 

 

 

§ 9 

 

Odepření vstupu na území 

 

(1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže 
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a) nemá platný cestovní doklad, 

 

b) předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad, vízum nebo povolení k pobytu, 

 

c) nepředloží vízum, podléhá-li cizinec vízové povinnosti nebo povolení k pobytu, 

 

d) nepředloží doklady prokazující účel a zabezpečení podmínek pobytu na území, 

 

e) nemá dostatečné množství prostředků k pobytu na území a k vycestování z území, 

 

f) je nežádoucí osobou (§ 154), 

 

g) je zařazen do informačního systému vytvořeného státy, které jsou vázány mezinárodními 

smlouvami o odstraňování kontrol na společných hranicích5a) (dále jen „smluvní stát“), 

za účelem získání přehledu o cizincích, jimž nelze umožnit vstup na území smluvních států 

(dále jen „informační systém smluvních států“); to neplatí, je-li cizinci uděleno vízum 

opravňující pouze k pobytu na území, 

 

h) je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, 

závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy České 

republiky, 

 

i) je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu 

ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit 

mezinárodní vztahy smluvních států, nebo 

 

j) nesplňuje požadavky stanovené opatřením Ministerstva zdravotnictví před zavlečením 

infekčního onemocnění ze zahraničí podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen 

„požadavek opatření před zavlečením infekčního onemocnění“). 

 

(2) Cizinci, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí 

povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, může policie odepřít vstup 

na území z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. a), b), f) až j). 

 

(3) Policie odepře vstup na území  

 

a) občanu Evropské unie, 

1. nemá-li platný cestovní doklad a nesplňuje-li podmínky podle § 5 odst. 5, 

2. předloží-li padělaný nebo pozměněný cestovní doklad nebo povolení k pobytu, 

3. nesplňuje-li požadavky opatření před zavlečením infekčního onemocnění, 

4. je-li důvodné nebezpečí, že by při svém pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu nebo 

závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo 

5. je-li zařazen do evidence nežádoucích osob a příslušný orgán, který uplatnil podnět na 

zařazení občana Evropské unie do této evidence (§ 154 odst. 2), poskytne dodatečné informace, 

po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu 

na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 

 

b) rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, 

1. z důvodů uvedených v písmenu a), 

2. nepředloží-li vízum, podléhá-li vízové povinnosti nebo povolení k pobytu, 
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3. je-li důvodné nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost jiného smluvního státu nebo v něm 

závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 

4. je-li zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který rodinného 

příslušníka do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení 

lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního 

státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek. 

 

(4) Policie vydá rozhodnutí o odepření vstupu, jestliže odepře vstup na území občanu 

Evropské unie1b) z důvodů uvedených v odstavci 3 písm. a). Obdobně policie postupuje 

i v případě rodinného příslušníka občana Evropské unie1b), pokud rodinný příslušník tohoto 

občana Evropské unie doprovází nebo pokud rodinný příslušník prokáže, že tento občan 

Evropské unie pobývá na území. Rozhodnutí o odepření vstupu se nevydá, je-li důvodem 

odepření vstupu pravomocné rozhodnutí soudu o trestu vyhoštění z území nebo pravomocné 

rozhodnutí o správním vyhoštění. 

 

(5) Cizinec, kterému byl odepřen vstup na území, je povinen bez zbytečného odkladu 

vycestovat zpět do zahraničí, není-li dále stanoveno jinak. 

 

(6) Nelze-li cizince, kterému byl na mezinárodním letišti odepřen vstup na území, 

dopravit neprodleně z tohoto letiště zpět do zahraničí, zajistí policie dopravu cizince na jiné 

mezinárodní letiště, z něhož bude neprodleně dopraven zpět do zahraničí. Nelze-li cizince podle 

věty první dopravit neprodleně zpět do zahraničí ani z jiného mezinárodního letiště a není-li na 

mezinárodním letišti, na kterém mu byl odepřen vstup na území, zajištěna podle zákona 

o ochraně státních hranic místnost pro osoby, kterým byl odepřen vstup na území, zajistí policie 

dopravu cizince na jiné vhodné mezinárodní letiště, na němž je taková místnost zajištěna, 

a popřípadě pro účely jeho vycestování z území na mezinárodní letiště, z něhož bude dopraven 

zpět do zahraničí. 

 

(7) Cizinec uvedený v odstavci 6 je oprávněn setrvat na území pouze po dobu nezbytně 

nutnou; setrvání na území se nepovažuje za pobyt podle tohoto zákona. Pro účely převozu 

cizince na mezinárodní letiště a rozsahu oprávnění policie se na takového cizince hledí jako na 

cizince zajištěného podle hlavy XI. 

 

§ 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 byl na této výživě nebo jiné 
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nutné péči závislý 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 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). 

  

(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. 

 

 

§ 15b 

Rodinný příslušník občana Spojeného království podle výstupové dohody 

 

(1) Rodinným příslušníkem občana Spojeného království se pro účely § 1 odst. 4 

písm. b) rozumí jeho  

a) manžel, 

b) rodič, jde-li o občana Spojeného království mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje, 

c) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana Spojeného království 

d) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Spojeného 

království, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě 
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nebo jiné nutné péči poskytované občanem Spojeného království nebo jeho manželem, 

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, a 

e) příbuzný, jehož přítomnost na území je potřebná proto, aby občan Spojeného 

království nebyl zbaven práva přechodného nebo trvalého pobytu na území, které má 

podle části druhé výstupové dohody. 

 

(2) Za rodinného příslušníka občana Spojeného království se dále považuje cizinec, 

který není rodinným příslušníkem občana Evropské unie podle § 15a nebo rodinným 

příslušníkem občana Spojeného království podle odstavce 1 a který,  

a) je příbuzným občana Spojeného království a v zemi, z níž pochází, jím byl vyživován 

nebo je členem jeho domácnosti, nebo vážné zdravotní důvody tohoto cizince naléhavě 

vyžadují osobní péči tohoto občana Spojeného království;  

b) má s občanem Spojeného království řádně doložený trvalý partnerský vztah. 

 

 

(3) Postavení uvedené v § 1 odst. 4 písm. b) náleží cizinci uvedenému v  

a) odstavci 1, pokud  

1. cizinec oprávněně pobýval na území ke dni 31. prosince 2020,  

2. cizinec při podání žádosti o přechodný pobyt na území následuje občana Spojeného 

království, pokud ke dni 31. prosince 2020 nepobýval na území, a příbuzenský 

vztah podle odstavce 1 k tomuto občanu existoval ke dni 31. prosince 2020, nebo 

3. se cizinec po dni 31. prosince 2020 stal narozením nebo osvojením potomkem rodičů, 

kteří jsou oba občany Spojeného království, 1 rodič je občanem Spojeného 

království a druhý je státním občanem České republiky nebo 1 z rodičů je občanem 

Spojeného království a má výhradní nebo společná práva péče o dítě63), zejména 

právo určit místo bydliště dítěte, 

b) odstavci 2 

1. písm. a), pokud cizinec oprávněně pobýval na území ke dni 31. prosince 2020 nebo 

přede dnem 1. ledna 2021 podal žádost o povolení k přechodnému nebo trvalému 

pobytu, 

2. písm. b), pokud cizinec při podání žádosti o přechodný pobyt žil v trvalém 

partnerském vztahu podle odstavce 2 písm. b), který byl trvalý již ke dni 31. prosince 

2020. 

 

§ 18 

 

Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza, 

 

a) stanoví-li tak přímo použitelný právní předpis Evropských společenství6a) a není-li v souladu 

s tímto právním předpisem mezinárodní smlouvou nebo nařízením vlády [§ 181 písm. a)] 

stanoveno jinak, 

 

b) stanoví-li tak v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství6a) 

mezinárodní smlouva nebo vláda svým nařízením [§ 181 písm. b)], 

                                                 
63) Článek 2 bod 9 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání 

a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení 

(ES) č. 1347/2000, v platném znění. 
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c) je-li občanem Evropské unie1b), 

 

d) je-li 

1. ve výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody; tento cizinec 

současně může po dobu tohoto výkonu pobývat na území i bez cestovního dokladu, 

2. umístěn v policejní cele7) nebo v zařízení pro zajištění cizinců (dále jen „zařízení“) (§ 130); 

tento cizinec současně může po dobu tohoto umístění pobývat na území i bez cestovního 

dokladu, 

3. mladší 15 let po dobu hospitalizace, pokud přicestoval s jiným cizincem, v jehož cestovním 

dokladu je zapsán, a tento cizinec vycestoval z území; cizinec mladší 15 let může po dobu 

hospitalizace pobývat na území i bez cestovního dokladu, 

4. jako nezletilé dítě na základě předběžného opatření příslušného orgánu umístěn do zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc28) anebo do ústavu pro péči o děti nebo na základě 

předběžného opatření příslušného orgánu nebo rozhodnutí příslušného orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí svěřen do péče fyzické osoby, 

5. držitelem dokladu o povolení k pobytu na území jiného smluvního státu a doba pobytu na 

území nepřekročí 3 měsíce, 

6. žákem, který není státním příslušníkem členského státu Evropské unie, ale který má bydliště 

v jiném členském státě Evropské unie a cestuje na školní výlet v rámci Evropské unie jako člen 

skupiny žáků, doprovázené učitelem, a je uveden na seznamu žáků vydaném školou na 

jednotném formuláři7b), v němž se uvede totožnost žáků, účel a délka jejich pobytu anebo 

průjezdu, 

7. rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, 

držitelem pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu karty 

trvalého pobytu na území jiného členského státu Evropské unie a doba pobytu na území 

nepřekročí 3 měsíce,  

 

e) je-li rodinným příslušníkem občana Evropské unie podle § 15a odst. 1 nebo 21b), jehož 

krátkodobé vízum pozbylo platnost, pokud na území pobývá s občanem Evropské unie a doba 

pobytu na území nepřekročí 3 měsíce, 

 

f) je-li držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské 

unie za účelem vědeckého výzkumu a doba pobytu na území za účelem vědeckého výzkumu 

nepřekročí 1 rok; po tuto dobu může na území bez víza přechodně pobývat i rodinný příslušník 

tohoto cizince, který ho doprovází a je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného 

jiným členským státem Evropské unie, nebo 

 

g) je-li držitelem 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. 

 

§ 20 

 

(1) Podmínky udělování krátkodobého víza, důvody jeho neudělení, podmínky 

prodloužení doby pobytu na krátkodobé vízum a důvody zrušení jeho platnosti stanoví přímo 

použitelný právní předpis Evropských společenství27). O důvodech neudělení krátkodobého 

víza nebo zrušení jeho platnosti je cizinec informován na jednotném formuláři27). 
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(2) Krátkodobé vízum na hraničním přechodu uděluje a do cestovního dokladu 

vyznačuje policie. 

 

(3) Žádost o prodloužení doby platnosti krátkodobého víza nebo doby pobytu na území 

na krátkodobé vízum podává cizinec policii. 

(4) Rodinný příslušník občana Evropské unie podle § 15a odst. 1 nebo 21b), který sám 

není občanem Evropské unie a hodlá doprovázet občana Evropské unie na území nebo 

následovat občana Evropské unie, který na území pobývá, je oprávněn podat žádost o udělení 

krátkodobého víza také na hraničním přechodu. 

 

(5) Cizinci, který žádá o krátkodobé vízum jako rodinný příslušník občana Evropské 

unie a sám není občanem Evropské unie a hodlá doprovázet občana Evropské unie na území 

nebo následovat občana Evropské unie, který na území pobývá, se krátkodobé vízum neudělí, 

jestliže 

 

a) předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad, 

 

b) nesplňuje požadavky opatření před zavlečením infekčního onemocnění, 

 

c) je důvodné nebezpečí, že by při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu nebo 

závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 

 

d) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který rodinného 

příslušníka do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení 

lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při pobytu na území jiného smluvního 

státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 

e) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat vízum k pobytu na území, zejména pokud 

účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství,  

 

f) se dopustil podvodného jednání s cílem získat vízum k pobytu na území, nebo 

 

g) není rodinným příslušníkem občana Evropské unie nebo občana Evropské unie nedoprovází 

nebo nenásleduje. 

 

(6) Rodinný příslušník občana Evropské unie uvedený v § 15a odst. 3 je k žádosti 

o  udělení krátkodobého víza na zastupitelském úřadu povinen předložit veškeré 

náležitosti a podpůrné doklady podle přímo použitelného právního předpisu Evropských 

společenství27). Zastupitelský úřad krátkodobé vízum neudělí z důvodů uvedených 

v přímo použitelném právním předpisu Evropských společenství27). Na udělení 

krátkodobého víza, je-li žadatel rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným 

v § 15a odst. 3, není právní nárok. 

 

(6 7) Zastupitelský úřad písemně informuje cizince uvedeného v odstavci 5 o důvodech 

neudělení víza a o jeho oprávnění požádat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení 

o neudělení víza Ministerstvo zahraničních věcí o nové posouzení důvodů neudělení víza 

(§ 180e) a následné možnosti přezkoumání důvodů neudělení víza soudem. V případě 

neudělení víza na hraničním přechodu informace o oprávnění požádat o nové posouzení důvodů 

neudělení víza ministerstvo (§ 180e) a následné možnosti přezkoumání důvodů neudělení víza 

soudem sděluje policie. 
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**** 

 

§ 42b  

 

Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití 

rodiny  

 

 (1) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití 

rodiny je cizinec povinen předložit  

  

a) náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),  

  

b) doklad potvrzující příbuzenský vztah; jde-li o žádost o vydání povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem společného soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, kterému 

byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu2), lze příbuzenský vztah prokázat i jiným 

způsobem, není-li předložení dokladu možné,  

  

c) souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na 

území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, 

zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě 

společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho 

vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza 

nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem,  

  

d) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet  

1. částek životních minim9d) členů rodiny a  

2. nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení 

zvláštním právním předpisem9e) nebo částky, kterou cizinec prokáže jako částku skutečných 

odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny; na požádání je cizinec povinen 

předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném 

rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil 

k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o 

zproštění povinnosti mlčenlivosti.  

 Za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním 

minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, 

podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu 

se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije.  

  

 (2) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití 

rodiny je cizinec, který pobýval na území jiného členského státu Evropské unie32) jako rodinný 

příslušník držitele modré karty nebo držitele povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, dále povinen předložit doklad o 

oprávnění k pobytu, který mu jako rodinnému příslušníkovi držitele modré karty nebo držitele 

povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydal jiný členský stát Evropské 

unie.  

  

 (3) Byla-li žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného 

soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, kterému byl udělen azyl podle 

zvláštního právního předpisu2), podána ve lhůtě do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci 
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rozhodnutí o udělení azylu, je cizinec povinen k žádosti předložit pouze cestovní doklad a 

fotografie a prokázat příbuzenský vztah způsobem podle odstavce 1 písm. b).  

  

 (4) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití 

rodiny je cizinec na požádání dále povinen přiložit doklady uvedené v § 31 odst. 3.  

  

 (5) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k 

dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit doklad 

o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám 

uvedeným v § 180j. Současně je povinen na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného 

uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené 

v § 180j odst. 4.  

 
**** 

 

§ 71 

 

(1) Za doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území se považuje doklad 

prokazující, že příjem cizince je pravidelný a úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním 

posuzovaných osob pobývajících na území [§ 42c odst. 3 písm. c)] nebude nižší než součet 

částek životních minim9d) cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky 

normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním 

právním předpisem9e) nebo částky, kterou cizinec prokáže jako částku skutečných 

odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob. Jde-li 

o cizince podle § 66 může být tento doklad nahrazen dokladem o příslibu poskytnutí prostředků 

k zajištění trvalého pobytu na území z prostředků veřejných rozpočtů. Za příjem podle věty 

první se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, 

s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při 

rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 

2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije. Příjem cizince lze prokázat zejména 

potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného čistého měsíčního výdělku, jde-li o příjmy 

ze závislé činnosti, nebo rozhodnutím o stanovení daně z příjmů fyzických osob, jde-li o příjmy 

ze samostatné činnosti za poslední zdaňovací období. 

 

**** 

 

Hlava IVa 

 

Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území 

 

Díl 1 

 

Přechodný pobyt na území po dobu delší než 3 měsíce 

 

§ 87a 

 

Přechodný pobyt občana Evropské unie 
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(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost potvrzení o přechodném 

pobytu na území osvědčení o registraci, pokud občan Evropské unie 

 

a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13) a 

 

b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek. 

 

(2) K žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci 

občan Evropské unie předloží 

 

a) cestovní doklad, 

 

b) doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou 

činnost13a) anebo studium, 

 

c) b) fotografie, 

 

d) c) doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo 

jiná výdělečná činnost13a), a 

 

e) d) doklad o zajištění ubytování na území. 

 

(3) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem Evropské unie 

a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13) společně s občanem 

Evropské unie, je povinen k žádosti předložit náležitosti podle odstavce 2, s výjimkou 

náležitosti podle odstavce 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana 

Evropské unie. 

 

 

§ 87b 

 

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie 

 

(1) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie 

a doprovází občana Evropské unie na území nebo následuje občana Evropské unie, který 

na území pobývá, je povinen požádat ministerstvo o vydání povolení k přechodnému pobytu, 

pokud hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13).  

 

(2) O vydání povolení k přechodnému pobytu je rodinný příslušník občana Evropské 

unie uvedený v odstavci 1 povinen požádat ministerstvo ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vstupu 

na území. Cizinec, který se stane rodinným příslušníkem občana Evropské unie podle § 15a 

odst. 1 nebo 2 v průběhu pobytu na území, je povinen požádat o vydání povolení 

k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se stal rodinným příslušníkem 

občana Evropské unie podle § 15a odst. 1 nebo 2, a cizinec s jiným oprávněním k pobytu, do 

3 měsíců ode dne uplynutí platnosti tohoto oprávnění.  

 

(3) K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je žadatel povinen předložit  

 

a) náležitosti uvedené v § 87a odst. 2 písm. a), c), d) a e),  
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b) doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, a  

 

c) doklad o pobytu občana Evropské unie na území; to neplatí, pokud bylo občanu Evropské 

unie vydáno potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci nebo povolení 

k trvalému pobytu nebo jde-li o rodinného příslušníka státního občana České republiky, 

který je přihlášen k trvalému pobytu na území. , a 

d) jako rodinný příslušník občana Evropské unie podle § 15a odst. 3 dále  

1. náležitost podle § 42b odst. 1 písm. d) a  

2. doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá 

podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného 

uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případ 

uvedený v § 180j odst. 4. 
 

(4) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie povolení 

k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie 

a rodinnému příslušníkovi občana státu uvedeného v § 1 odst. 3 formou průkazu 

o povolení k pobytu pro cizince . 

(4) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie povolení 

k přechodnému pobytu formou 

a) pobytové karty, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie podle 

1. § 15a odst. 1, s výjimkou rodinného příslušníka občana státu uvedeného v § 1 odst. 3 

a rodinného příslušníka občana Spojeného království podle § 15b, nebo 

2. § 15a odst. 2, který následuje nebo doprovází státního občana České republiky zpět 

na území a pokud společně dlouhodobě pobývali v jiném členském státě Evropské 

unie, nebo 

b) průkazu o povolení k pobytu podle § 117a s dobou platnosti nejdéle na 3 roky 

v ostatních případech. 

 

 

§ 87c 

 

Přechodný pobyt občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské unie, 

který je členem personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní 

organizace akreditované v České republice 

 

(1) Občanu Evropské unie1b), který na území pobývá jako člen personálu 

zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České 

republice, a jeho rodinnému příslušníku registrovanému Ministerstvem zahraničních věcí, který 

sám je občanem Evropské unie, vydá na požádání potvrzení o přechodném pobytu na území 

Ministerstvo zahraničních věcí formou identifikačního průkazu podle § 180b. 

 

(2) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který na území pobývá jako člen 

personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované 

v České republice, jenž sám není občanem Evropské unie a je registrován Ministerstvem 

zahraničních věcí, je povinen požádat o povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 měsíců 

ode dne vstupu na území. Rodinnému příslušníku podle věty první vydá Ministerstvo 

zahraničních věcí povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného 

příslušníka občana Evropské unie a rodinnému příslušníku občana státu uvedeného v § 1 odst. 

3 formou průkazu o povolení k pobytu pro cizince. Toto povolení vydá Ministerstvo 

zahraničních věcí formou identifikačního průkazu podle § 180b. 
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(3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie1b) nebo jeho rodinný příslušník 

předloží cestovní doklad a fotografie. Rodinný příslušník občana Evropské unie předloží také 

doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 

 

§ 87d 

 

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení 

o registraci a důvody pro zrušení a zánik přechodného pobytu občana Evropské unie 

 

(1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení 

o registraci zamítne, jestliže 

 

a) žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením 

nebo systému pomoci v hmotné nouzi České republiky, 

 

b) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem 

narušit veřejný pořádek, 

 

c) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá důvodné nebezpečí, že by 

mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit 

veřejný pořádek. 

 

(2) Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu Evropské unie1b), 

jestliže 

 

a) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo 

systému pomoci v hmotné nouzi České republiky, 

 

b) cizinci byl přechodný pobyt povolen na základě předložených padělaných anebo 

pozměněných náležitostí nebo náležitostí, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení 

žádosti neodpovídají skutečnosti, 

 

c) byl cizinec pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného 

činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce přesahující 3 roky anebo byl cizinec 

opakovaně pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného 

činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 

 

d) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li 

zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo 

 

e) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před 

zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po 

vstupu na území, 

 

za podmínky, že rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území bude přiměřené z hlediska 

jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života občana Evropské unie. 
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(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu občana Evropské unie1b) na 

území stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí občanu Evropské unie výjezdní příkaz; občan 

Evropské unie je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat. 

 

(4) Na zánik přechodného pobytu občana Evropské unie na území se § 76 písm. a), b) 

a d) použije obdobně. Přechodný pobyt občana Evropské unie na území dále zaniká ohlášením 

ukončení pobytu na území. 

 

 

§ 87e 

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu  

(1) Ministerstvo žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu zamítne, jestliže 

a) žadatel není rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 15a, nedoprovází 

nebo nenásleduje občana Evropské unie na území nebo nepředloží náležitosti uvedené 

v § 87b odst. 3, 

a) žadatel 

1. není rodinným příslušníkem občana Evropské unie, 

2. o vydání povolení k přechodnému pobytu žádá v rozporu s podmínkami uvedenými 

v § 87b odst. 1 nebo 2, nebo 

3. nepředloží náležitosti uvedené v § 87b odst. 3, 

b) žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření 

před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců 

po vstupu na území, 

c) se žadatel stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením 

nebo systému pomoci v hmotné nouzi České republiky, 

d) se žadatel dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k přechodnému pobytu 

na území, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným 

souhlasem bylo určeno otcovství, 

e) se žadatel dopustil podvodného jednání s cílem získat povolení k přechodnému pobytu 

na území, 

f) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem 

narušit veřejný pořádek, 

g) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob a trvá důvodné nebezpečí, že by mohl 

při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit 

veřejný pořádek, nebo 

h) je žadatel zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který žadatele 

do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za 

to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu 

ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek., nebo 

i) žadatel není rodinným příslušníkem občana Evropské unie podle § 15a odst. 1 nebo 2 

a v době podání této žádosti 

1. není podle tohoto zákona oprávněn pobývat na území, 

2. setrvává na území na základě výjezdního příkazu, nebo 

3. je držitelem krátkodobého víza; to neplatí pro držitele krátkodobého víza vydaného 

podle § 20. 

(2) K důvodu podle odstavce 1 písm. b) se v případě rodinného příslušníka občana 

Evropské unie podle § 15a odst. 1 nebo 2 přihlédne pouze za podmínky, že rozhodnutí 
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o zamítnutí žádosti bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného 

života žadatele. 

(3) K důvodu podle odstavce 1 písm. h) se nepřihlédne, jde-li o vydání povolení 

k přechodnému pobytu v zájmu České republiky, z humanitárních anebo z jiných důvodů 

hodných zvláštního zřetele nebo z důvodu plnění mezinárodního závazku. Ministerstvo 

projedná vydání povolení k přechodnému pobytu se smluvním státem, který žadatele zařadil do 

informačního systému smluvních států, a v řízení přihlédne ke skutečnostem, které vedly 

k tomuto zařazení. Vydání povolení k přechodnému pobytu ministerstvo oznámí smluvnímu 

státu, který žadatele do informačního systému smluvních států zařadil. 

(4) Ministerstvo v rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému 

pobytu stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí žadateli výjezdní příkaz; žadatel je povinen 

ve stanovené lhůtě z území vycestovat. 

 

 

 

§ 87f 

 

Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie 

 

(1) Ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie1b), který sám 

není občanem Evropské unie, přechodný pobyt na území, pokud o to rodinný příslušník občana 

Evropské unie požádá. Přechodný pobyt rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který 

sám není občanem Evropské unie, ministerstvo dále ukončí, pokud přestal splňovat podmínky 

uvedené v § 15a nebo v § 87b odst. 1 nebo přestal na území pobývat společně s občanem 

Evropské unie, zejména pokud občan Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl 

přechodný pobyt na území zrušen, za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska 

jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života rodinného příslušníka občana Evropské 

unie. 

 

(2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie 

z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí, pokud 

 

a) přestal na území pobývat společně s občanem Evropské unie, zejména pokud občan Evropské 

unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl přechodný pobyt na území zrušen, a rodinný 

příslušník občana Evropské unie skutečně pečuje o dítě občana Evropské unie, které pobývá 

na území, a to po dobu vzdělávání tohoto dítěte v základní, střední a vyšší odborné škole 

nebo konzervatoři nebo studia tohoto dítěte na vysoké škole, 

 

b) občan Evropské unie v době přechodného pobytu na území zemřel a rodinný příslušník 

občana Evropské unie se na území zdržoval po dobu alespoň 1 roku před úmrtím občana 

Evropské unie, 

 

c) manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě pravomocného rozhodnutí soudu 

o rozvodu manželství nebo o prohlášení manželství za neplatné a 

1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím příslušného orgánu10c) 

nebo dohodou manželů svěřeno do péče dítě občana Evropské unie nebo mu bylo 

přiznáno právo pravidelného osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze 

na území, 
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2. před zahájením řízení o rozvodu nebo řízení o prohlášení manželství za neplatné toto 

manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání manželství měl rodinný příslušník občana 

Evropské unie na území povolen pobyt nejméně 1 rok, nebo 

3. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se rodinný příslušník 

občana Evropské unie stal za trvání manželství obětí domácího násilí, 

 

d) došlo k ukončení partnerského vztahu rodinného příslušníka občana Evropské unie 

s občanem Evropské unie uvedeného v § 15a odst. 2 písm. b) a 

1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím příslušného orgánu nebo 

dohodou rodičů svěřeno do péče dítě občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo 

pravidelného osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území, nebo 

2. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se rodinný příslušník 

občana Evropské unie stal za trvání partnerského vztahu obětí domácího násilí, 

 

e) rodinný příslušník občana Evropské unie neuvedený v písmenu c) nebo d) se stal obětí 

domácího násilí a z tohoto důvodu přestal na území pobývat společně s občanem Evropské 

unie, nebo 

 

f) se jedná o nepřítomnost rodinného příslušníka občana Evropské unie na území, která 

nepřesáhne celkem 6 měsíců ročně, nebo přesáhne-li tuto dobu 

1. z důvodu plnění povinné vojenské služby, nebo 

2. pokud jedna nepřítomnost nebude delší než 12 po sobě jdoucích měsíců, a to ze závažných 

důvodů, zejména jde-li o těhotenství a narození dítěte, závažné onemocnění, studium 

nebo odborné školení, anebo z důvodu pracovního vyslání do zahraničí. 

 

(3) Ministerstvo dále ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie přechodný 

pobyt na území, pokud 

 

a) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před 

zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po 

vstupu na území, 

 

b) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo 

systému pomoci v hmotné nouzi České republiky, 

 

c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k přechodnému pobytu na území, 

zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo 

určeno otcovství, 

 

d) cizinci byl přechodný pobyt povolen na základě předložených padělaných anebo 

pozměněných náležitostí nebo náležitostí, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení 

žádosti neodpovídají skutečnosti, 

 

e) cizinec byl pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného 

činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce přesahující 3 roky anebo byl cizinec 

opakovaně pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného 

činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 

 

f) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li 

zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo 
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g) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který žadatele do 

tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, 

že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu 

ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 

 

za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo 

rodinného života rodinného příslušníka občana Evropské unie. 

 

(4) Ministerstvo v rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka 

občana Evropské unie stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí rodinnému příslušníkovi 

občana Evropské unie výjezdní příkaz; rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen ve 

stanovené lhůtě z území vycestovat. 

 

(5) Pokud ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie 

přechodný pobyt na území z důvodu uvedeného v odstavci 1, stanoví lhůtu k vycestování vždy 

60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu na území; 

cizinec je v této lhůtě oprávněn podat ministerstvu na území žádost o vydání povolení 

k dlouhodobému pobytu nebo, jde-li o cizince, který na území pobývá nepřetržitě 5 let, o vydání 

povolení k trvalému pobytu podle § 68. Pokud cizinec podá ve lhůtě podle věty první žádost 

o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, je oprávněn pobývat na území do nabytí právní 

moci rozhodnutí o jeho žádosti; po tuto dobu se jeho pobyt na území nadále považuje za pobyt 

na základě povolení k přechodnému pobytu. Oprávnění pobývat na území do nabytí právní 

moci rozhodnutí o žádosti podle věty druhé se osvědčuje obdobně jako oprávnění pobývat na 

území podle § 87y. Platnost dokladu nebo potvrzení osvědčujícího oprávnění pobývat na území 

zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo 

trvalému pobytu. 

(6) Na zánik platnosti povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana 

Evropské unie se § 76 písm. a), b) a d) použije obdobně. 

 

Díl 2 

 

Povolení k trvalému pobytu 

 

§ 87g 

  

(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost povolení k trvalému 

pobytu13) 

  

a) po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území, 

  

b) jestliže v době skončení zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti13a) dosáhl věku 

stanoveného pro vznik nároku na starobní důchod13c) nebo pro vznik nároku na starobní 

důchod před dosažením důchodového věku13d) a o tento důchod přiznávaný před dosažením 

důchodového věku požádal, pokud tuto činnost vykonával na území posledních 12 měsíců 

před podáním žádosti o povolení k trvalému pobytu a nepřetržitě na území pobývá po dobu 

nejméně 3 let, 

  

c) jestliže skončil zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost13a) z důvodu vzniku 

invalidity třetího stupně a pobývá na území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let; podmínka 
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doby nepřetržitého pobytu na území neplatí, pokud občanu Evropské unie vznikl nárok na 

invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z 

povolání13e), nebo 

  

d) jestliže je zaměstnán, podniká nebo provozuje jinou výdělečnou činnost na území jiného 

členského státu Evropské unie a zpravidla se každý den nebo alespoň jednou týdně vrací na 

území, pokud na území dříve nepřetržitě pobýval a současně zde byl zaměstnán, podnikal 

nebo provozoval jinou výdělečnou činnost po dobu nejméně 3 let. 

  

(2) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost povolení k trvalému 

pobytu13), jestliže občan Evropské unie o vydání tohoto povolení žádá z humanitárních důvodů 

nebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele. 

  

(3) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost povolení k trvalému 

pobytu, pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky. 

  

(4) Pro účely vydání povolení k trvalému pobytu podle odstavce 1 písm. b) nebo c) se 

doba výkonu zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti13a) na území jiného 

členského státu Evropské unie považuje za dobu činnosti vykonávané na území za podmínky, 

že občan Evropské unie byl zaměstnán, podnikal nebo provozoval jinou výdělečnou činnost na 

území jiného členského státu Evropské unie a zpravidla se každý den nebo alespoň jednou týdně 

vracel na území. 

  

(5) Podmínka doby pobytu na území a podmínka doby trvání zaměstnání, podnikání 

nebo jiné výdělečné činnosti13a) stanovená v odstavci 1 písm. b) nebo c) neplatí, jde-li o občana 

Evropské unie, který je manželem státního občana České republiky 1a) nebo jehož manžel 

pozbyl státní občanství České republiky v důsledku sňatku s ním nebo nabytím jeho státního 

občanství. 

  

(6) Doba, po kterou je občan Evropské unie1b) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání 

Úřadu práce České republiky - krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu, se 

započítává do požadované doby zaměstnání podle odstavce 1 písm. b) nebo d), za podmínky, 

že byl občanu Evropské unie1b) ukončen pracovní poměr z důvodů na jeho vůli nezávislých. 

  

(7) Podmínka nepřetržitého přechodného pobytu je zachována, pokud nepřítomnost 

občana Evropské unie1b) na území nepřesáhne celkem 6 měsíců ročně, nebo přesáhne-li tuto 

dobu 

  

a) z důvodu plnění povinné vojenské služby, nebo 

  

b) pokud jedna nepřítomnost nebude delší než 12 po sobě jdoucích měsíců, a to ze závažných 

důvodů, zejména jde-li o těhotenství a narození dítěte, závažné onemocnění, studium nebo 

odborné školení, anebo z důvodu pracovního vyslání do zahraničí. 

  

(8) Na občana Evropské unie mladšího 18 let, který byl svěřen do náhradní výchovy 

rozhodnutím příslušného orgánu, se ustanovení § 87 odst. 1 až 3, odst. 6, odst. 7 písm. a) bod 1 

až 3 a odst. 7 písm. b) a c) použije obdobně. Pobyt na území občana Evropské unie podle věty 

první se považuje za pobyt trvalý podle tohoto ustanovení; požádá-li o vydání průkazu o 

povolení k trvalému pobytu, je povinen k žádosti předložit cestovní doklad a fotografie. 

Zánikem oprávnění k trvalému pobytu současně zaniká platnost potvrzení o oprávnění k 
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trvalému pobytu na území a platnost průkazu o povolení k trvalému pobytu, pokud mu by 

vydán. 

  

(9) Do doby pobytu podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) se nezapočítává doba výkonu 

trestu odnětí svobody; dnem nástupu cizince do výkonu trestu odnětí svobody se přerušuje i 

doba jeho nepřetržitého pobytu na území, a to až do doby jeho propuštění z výkonu tohoto 

trestu. 

 

 

§ 87h  

 

 (1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na jeho 

žádost povolení k trvalému pobytu po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na 

území. 

 

(1) (2) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie podle § 15a 

odst. 1 nebo 2 na jeho žádost povolení k trvalému pobytu13)  

a) po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území,  

b) a) po 2 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území, pokud je nejméně 1 rok 

rodinným příslušníkem státního občana České republiky1a), který je na území přihlášen k 

trvalému pobytu, nebo rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské 

unie1b), kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území,  

c) b) jestliže je pozůstalou osobou po státním občanu České republiky1a), který byl na území 

přihlášen k trvalému pobytu, nebo  

d) c) jestliže je pozůstalou osobou po občanu jiného členského státu Evropské unie1b), který na 

území pobýval za účelem výkonu zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a  

1. ke dni úmrtí pobýval občan jiného členského státu Evropské unie na území nepřetržitě po 

dobu nejméně 2 let,  

2. k úmrtí občana jiného členského státu Evropské unie došlo v důsledku pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání, nebo  

3. pozbyl státní občanství České republiky v důsledku sňatku s tímto občanem jiného 

členského státu Evropské unie nebo nabytím jeho státního občanství.  

 

 

(2) (3) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na jeho žádost 

povolení k trvalému pobytu  

  

a) pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky,  

  

b) z humanitárních důvodů, zejména  

1. z důvodu péče o občana Evropské unie1b), který se z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu nedokáže sám o sebe postarat, nebo  

2. žádá-li o vydání tohoto povolení jako nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě státního 

občana České republiky1a), který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo jako 

nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě občana jiného členského státu Evropské unie1b), 

kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území, je-li důvodem žádosti jejich 

společné soužití, nebo  
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c) pokud splňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 1 nebo 2, v době podání žádosti 

pobýval na území na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle zvláštního právního 

předpisu2),3a) jako azylant, osoba požívající doplňkové ochrany nebo cizinec požívající 

dočasné ochrany a tento zvláštní právní předpis se na něho již nevztahuje.  

 

   

  

 (3) (4) Na nepřetržitost přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské 

unie na území se § 87g odst. 7 vztahuje obdobně. Do doby nepřetržitého pobytu podle odstavce 

1 písm. a) se započítává i doba pobytu na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle 

zvláštního právního předpisu 2), 3a) jako azylant nebo cizinec požívající doplňkové ochrany 

nebo dočasné ochrany, pokud se na rodinného příslušníka občana Evropské unie tento zvláštní 

právní předpis již nevztahuje. Do doby nepřetržitého pobytu se dále započítává i doba, po 

kterou pobýval v zahraničí manžel diplomatického, administrativního nebo technického 

pracovníka Ministerstva zahraničních věcí doprovázející tohoto pracovníka při výkonu 

služby nebo práce v zahraničí podle zvláštního právního předpisu64). Do doby pobytu podle 

odstavce 1 písm. a) nebo b) se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí svobody; dnem nástupu 

cizince do výkonu trestu odnětí svobody se přerušuje i doba jeho nepřetržitého pobytu na území, 

a to až do doby jeho propuštění z výkonu tohoto trestu.  

  

  (4) (5) Rodinný příslušník občana Evropské unie je oprávněn požádat ministerstvo 

o přiznání právního postavení rezidenta na území; ustanovení § 83 až 85 se použijí obdobně.  

 

 

 

§ 87i  

 

 (1) K žádosti o povolení k trvalému pobytu občan Evropské unie1b) nebo jeho rodinný 

příslušník předloží  

  

a) cestovní doklad,  

  

b) doklad potvrzující splnění podmínky podle § 87g odst. 1, jde-li o občana Evropské unie, 

nebo doklad potvrzující splnění podmínky podle § 87h odst. 1 nebo 2, jde-li o jeho rodinného 

příslušníka,  

  

c) fotografie a,   

  

d) doklad o zajištění ubytování. a  

 

e) doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území ve smyslu § 71 odst. 1,  

jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie podle § 15a odst. 3. 

  

 (2) Dokladem o zajištění ubytování podle odstavce 1 písm. d) se rozumí doklad o 

vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné 

potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím 

úředně ověřeným podpisem, kterým je občanu Evropské unie1b) nebo jeho rodinnému 

                                                 
64) § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon 

o zahraniční službě). 
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příslušníku udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může být zajištěno pouze v objektu, který 

je podle zvláštního právního předpisu31) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě 

orientačním číslem, a je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. 

Úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná osoba podle věty první souhlas před 

pověřeným zaměstnancem ministerstva. Pokud je písemné potvrzení o souhlasu podle věty 

první podáváno elektronicky, musí být podepsáno způsobem, se kterým jiný právní předpis 

spojuje účinky vlastnoručního podpisu52).  

  

 

§ 87j 

 

(1) Namísto písemného vyhotovení rozhodnutí se vydá občanu Evropské unie nebo jeho 

rodinnému příslušníkovi průkaz o povolení k trvalému pobytu12a). Spolu s průkazem podle věty 

první se občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi vydá i potvrzení 

o povoleném pobytu na území. 

 

(1) Pokud ministerstvo žádosti vyhoví, vydá namísto písemného vyhotovení 

rozhodnutí potvrzení o povoleném pobytu na území a  

a) průkaz trvalého pobytu12a), jde-li o občana Evropské unie, 

b) kartu trvalého pobytu12a), jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie podle  

1. § 15a odst. 1, s výjimkou rodinného příslušníka občana státu uvedeného v § 1 odst. 3 

a rodinného příslušníka občana Spojeného království podle § 15b, nebo 

2. § 15a odst. 2, který následuje nebo doprovází státního občana České republiky zpět 

na území a pokud společně dlouhodobě pobývali v jiném členském státě Evropské 

unie, nebo 

 

c) průkaz o povolení k pobytu podle § 117a s dobou platnosti na 10 let, kterou lze 

opakovaně prodloužit o dalších 10 let, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské 

unie neuvedeného v písmeni b). 

 

(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné 

zdravotní pojišťovny České republiky k zařazení do registru pojištěnců všeobecného 

zdravotního pojištění12) den, kdy nabylo rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu nebo jeho 

zrušení právní moci. 

 

§ 87k 

 

Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu 

 

(1) Ministerstvo žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže 

 

a) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem 

narušit veřejný pořádek, 

 

b) se žadatel dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu, 

zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo 

určeno otcovství, 

 

c) se žadatel dopustil podvodného jednání s cílem získat povolení k trvalému pobytu, 
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d) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá důvodné nebezpečí, že by 

mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit 

veřejný pořádek, 

 

e) žadatel je zařazen do informačního systému smluvních států, jde-li o rodinného příslušníka 

občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, a příslušný orgán, který 

žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení 

lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného 

smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 

 

f) žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před 

zavlečením infekčního onemocnění, pokud o povolení k trvalému pobytu žádá 

bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území a k takovému onemocnění došlo 

do 3 měsíců po vstupu na území, nebo 

 

g) nejsou splněny podmínky pro vydání povolení k trvalému pobytu uvedené v § 87g nebo 87h. 

 

(2) K důvodu podle odstavce 1 písm. e) se nepřihlédne, jde-li o vydání povolení 

k trvalému pobytu v zájmu České republiky, z humanitárních anebo z jiných důvodů hodných 

zvláštního zřetele, nebo z důvodu plnění mezinárodního závazku. Ministerstvo projedná vydání 

povolení k trvalému pobytu se smluvním státem, který rodinného příslušníka občana Evropské 

unie zařadil do informačního systému smluvních států, a v řízení přihlédne ke skutečnostem, 

které vedly k tomuto zařazení. Vydání povolení k trvalému pobytu ministerstvo oznámí 

smluvnímu státu, který rodinného příslušníka občana Evropské unie do informačního systému 

smluvních států zařadil. 

 

 

§ 87l 

 

Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu 

 

(1) Ministerstvo rozhodnutím zruší povolení k trvalému pobytu, jestliže držitel tohoto 

povolení 

 

a) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li 

zahájeno řízení o správním vyhoštění, 

 

b) je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie1b), 

a je zařazen do informačního systému smluvních států, a příslušný orgán, který držitele 

povolení k trvalému pobytu do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po 

jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu 

na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit 

veřejný pořádek, 

 

c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zejména 

pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno 

otcovství, 

 

d) nepobývá na území po dobu delší než 2 po sobě jdoucí roky,  
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e) byl pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo 

 

f) byl soudem České republiky v nejméně 3 případech pravomocně odsouzen za spáchání 

úmyslného trestného činu, za podmínky, že od právní moci posledního odsouzení 

do zahájení řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu neuplynula doba delší než 1 rok, 

 

za podmínky, že rozhodnutí bude přiměřené z hlediska zásahu do jeho soukromého nebo 

rodinného života. 

 

(2) Ministerstvo rozhodnutím dále zruší povolení k trvalému pobytu, jestliže o to držitel 

tohoto povolení požádá. 

 

(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu podle 

odstavce 1 rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské 

unie, současně stanoví lhůtu pro vycestování z území a udělí mu výjezdní příkaz. Obdobně 

ministerstvo postupuje v případech, kdy platnost povolení k trvalému pobytu byla zrušena podle 

odstavce 2. Rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen ve stanovené lhůtě z území 

vycestovat. 

 

 

§ 87m 

 

 Na zánik povolení k trvalému pobytu se § 76 písm. a), b) nebo d) vztahuje obdobně. 

 

 

Díl 3 

Potvrzení a průkazy Osvědčení a další doklady 

 

§ 87n 

 

Potvrzení o přechodném pobytu na území Osvědčení o registraci 

 

(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. 

 

(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. 

 

§ 87o 

 

Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkaz o povolení k pobytu 

pro cizince Pobytová karta 
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(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. 

 

(2) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie se vydává jako 

samostatný doklad, kterým jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum 

a místo narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu 

na území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se přechodného pobytu na území. 

 

(3) (2) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie se vydává na dobu 

shodnou s předpokládanou dobou pobytu občana Evropské unie, nejvýše však na 5 let. Platnost 

pobytové karty lze o stejnou dobu prodloužit, a to i opakovaně. O prodloužení platnosti 

pobytové karty je rodinný příslušník občana Evropské unie povinen požádat před skončením 

platnosti této karty. 

 

(4) Na průkaz o povolení k pobytu pro cizince se odstavce 1 až 3 použijí obdobně. 

 

 

§ 87p 

Prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie 

a průkazu o povolení k pobytu pro cizince 

 

(1) K žádosti o prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana 

Evropské unie je žadatel povinen předložit náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. a), d), e) c), d) 

a doklad potvrzující, že pobývá na území společně s občanem Evropské unie, nebo že je 

rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 87f odst. 2; pokud došlo ke změně 

podoby žadatele je dále povinen předložit fotografie odpovídající jeho skutečné podobě. 

 

(2) Ministerstvo dobu platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské 

unie neprodlouží, shledá-li důvod pro ukončení přechodného pobytu na území podle § 87f. 

Pokud ministerstvo neprodlouží pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, 

je ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o neprodloužení doby platnosti pobytové karty 

rodinného příslušníka občana Evropské unie přechodný pobyt rodinného příslušníka občana 

Evropské unie ukončen; ministerstvo tuto skutečnost uvede v odůvodnění rozhodnutí; 

ustanovení § 87f odst. 4 a 5 se použije obdobně. Shledá-li ministerstvo v řízení o žádosti 

o prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie 

důvod pro neprodloužení doby platnosti pobytové karty, poučí žadatele nejpozději ve výzvě 

k vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí o této skutečnosti a o důsledcích neprodloužení 

pobytové karty uvedených ve větě druhé. 

 

(3) Na prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu pro cizince pobytové karty 

se odstavce 1 a 2 použijí § 87u použije obdobně. 

 

(4) V případě žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu 

vydaného podle § 87b odst. 4 písm. b) se odstavce 1 až 3 použijí obdobně; rodinný 

příslušník občana Evropské unie podle § 15a odst. 3 je však povinen k této žádosti dále 

předložit náležitosti podle § 87b odst. 3 písm. d).  
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§ 87r 

 

Průkaz o povolení k trvalému trvalého pobytu a karta trvalého pobytu  

 

(1) Průkaz o povolení k trvalému pobytu je veřejnou listinou; vyhotovuje se v jazyce 

českém a zpravidla ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí. 

 

(1) Průkaz trvalého pobytu a karta trvalého pobytu jsou veřejnými listinami. 

 

(2) Průkaz o povolení k trvalému trvalého pobytu se vydává jako samostatný doklad, 

kterým jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, 

státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné 

číslo a další skutečnosti týkající se, datum a místo vydání a druh pobytu na území; 

vyhotovuje se v jazyce českém a název dokladu se dále uvádí alespoň v jednom cizím 

jazyce podle mezinárodních zvyklostí. 

 

 (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. 

 

(3) (4) Průkaz o povolení k trvalému trvalého pobytu a karta trvalého pobytu se 

vydává s dobou platnosti 10 let. Platnost průkazu a karty lze prodloužit o 10 let, a to 

i opakovaně. 

 

§ 87s 

 

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému trvalého pobytu  

a karty trvalého pobytu  

 

(1) Občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník je povinen požádat ministerstvo 

o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému trvalého pobytu nebo karty 

trvalého pobytu nejpozději ve lhůtě do 15 dnů po skončení platnosti průkazu vydaného 

dokladu. 

 

(2) V případě, že podání žádosti ve lhůtě podle odstavce 1 zabrání důvody na vůli 

žadatele nezávislé, je žadatel povinen tuto žádost podat do 3 pracovních dnů po zániku těchto 

důvodů. 

 

(3) K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu je 

žadatel povinen předložit cestovní doklad; pokud došlo ke změně podoby žadatele, je dále 

povinen předložit fotografie odpovídající jeho skutečné podobě. 

 

(3) K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu trvalého pobytu je občan 

Evropské unie povinen předložit cestovní doklad, a pokud došlo ke změně jeho podoby, 

dále fotografie odpovídající jeho skutečné podobě.  

 

(4) Na prodloužení doby platnosti karty trvalého pobytu se obdobně použije § 87u. 

 

§ 87t 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBUDCA2Y8)



25 
 

 

Doklady vydávané občanu Spojeného království a jeho rodinnému příslušníku  

podle § 1 odst. 4 

 

(1) Občanu Spojeného království a rodinnému příslušníku občana Spojeného 

království podle § 15b se osvědčení o registraci, povolení k přechodnému nebo trvalému 

pobytu vydává formou průkazu o povolení k pobytu podle § 117a. Pro účely vydání tohoto 

průkazu nebo prodloužení doby jeho platnosti je občan Spojeného království a rodinný 

příslušník občana Spojeného království podle § 15b povinen se ve stanovené lhůtě dostavit 

na ministerstvo k pořízení biometrických údajů a následně k převzetí průkazu o povolení 

k pobytu. V případě nesplnění některé z povinností uvedených ve větě druhé ministerstvo 

řízení o vydání povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu zastaví.  

 

(2) Průkaz o povolení k pobytu se osobám podle odstavce 1 vydává s dobou 

platnosti na 5 let, jde-li o osvědčení o registraci nebo povolení k přechodnému pobytu, 

nebo na 10 let, jde-li o povolení vydané k trvalému pobytu na území; cizinci mladšímu 15 

let s dobou platnosti na 5 let. Platnost vydaného průkazu lze opakovaně, o stejnou dobu, 

prodloužit. 

 

(3) Na průkazy o povolení k pobytu vydané podle odstavců 1 a 2 se obdobně použijí 

§ 117b odst. 1 a 3, § 117f odst. 2 písm. d) a § 117g. 

 

Díl 5 

Společná ustanovení 

 

§ 87u 

 

(1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení občana Evropské unie nebo jeho rodinného 

příslušníka se v potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové kartě rodinného příslušníka 

občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo v průkazu o povolení 

k trvalému pobytu uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním dokladu. Pokud byl 

občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi vydán matričním úřadem České 

republiky matriční doklad znějící na jméno, popřípadě jména, a příjmení v jiném tvaru, vyznačí 

ministerstvo tuto skutečnost formou záznamu v potvrzení o přechodném pobytu na území, 

pobytové kartě rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro 

cizince nebo v průkazu o povolení k trvalému pobytu včetně uvedení jména, popřípadě jmen, 

a příjmení ve tvaru uvedeném v matričním dokladu. 

 

(2) Po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana Evropské 

unie nebo jeho rodinného příslušníka, vyznačí tuto skutečnost ministerstvo do potvrzení 

o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, 

průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu. 

 

§ 87u 

 

(1) Rodinný příslušník občana Evropské unie podle § 87b odst. 4 písm. a) a § 87j 

odst. 1 písm. b) je povinen dostavit se na ministerstvo 

 

a) za účelem vydání pobytové karty nebo karty trvalého pobytu ke zpracování údajů 

nezbytných pro vydání tohoto dokladu, a to včetně pořízení biometrických údajů a jeho 
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podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, 

pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka, a 

 

b) ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení 

biometrických údajů, k převzetí pobytové karty nebo karty trvalého pobytu. 

 

(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 platí obdobně i pro cizince, kterému má být 

doklad podle této hlavy vydán formou průkazu o povolení k pobytu podle § 117a. 

 

(3) Pokud rodinný příslušník nesplní některou z povinností uvedených v odstavci 1 

nebo 2, ministerstvo řízení o vydání pobytové karty nebo karty trvalého pobytu zastaví. 

 

(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). 

 

(5) Kromě údajů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie40) 

obsahují pobytová karta a karta trvalého pobytu dále druh pobytu, rodné číslo, záznam 

o omezení svéprávnosti a digitální zpracování podpisu. Karta trvalého pobytu obsahuje 

dále i místo hlášeného pobytu na území. 

 

(6) Jméno, popřípadě jména, a příjmení občana Evropské unie nebo jeho 

rodinného příslušníka se v osvědčení o registraci, pobytové kartě, v průkazu trvalého 

pobytu nebo kartě trvalého pobytu uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním 

dokladu. Pokud byl občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi vydán 

matričním úřadem České republiky matriční doklad znějící na jméno, popřípadě jména, 

a příjmení v jiném tvaru, vyznačí ministerstvo tuto skutečnost formou záznamu 

v osvědčení o registraci, pobytové kartě, v průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo 

kartě trvalého pobytu, včetně uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení ve tvaru 

uvedeném v matričním dokladu. 

 

(7) Po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana 

Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka vyznačí tuto skutečnost ministerstvo 

do osvědčení o registraci, pobytové karty, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého 

pobytu. 

 

§ 87v 

 

(1) Občan Evropské unie, který žádá o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území 

osvědčení o registraci náhradou za potvrzení osvědčení ztracené, zničené, odcizené nebo 

poškozené, je povinen předložit cestovní doklad a poškozené potvrzení osvědčení. 

 

(2) Občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník, který žádá o vydání pobytové 

karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince 

nebo průkazu o povolení k trvalému, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu 

náhradou za průkaz doklad ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený, je povinen předložit 

fotografie, cestovní doklad a poškozený průkaz doklad; obdobně se postupuje i v případě, že 

žádá o vydání průkazu vydání dokladu po skončení jeho platnosti podle § 87z odst. 2. Žádá-li 

občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník o vydání průkazu dokladu po skončení jeho 
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platnosti z důvodu podle § 87z odst. 1 písm. f), je povinen předložit fotografie, cestovní doklad 

a doklad o zajištění ubytování. 

 

(3) Občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník, který žádá o provedení změny 

v osvědčení o registraci,  pobytové kartě rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu 

o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému, průkazu trvalého 

pobytu nebo kartě trvalého pobytu, je povinen předložit cestovní doklad, průkaz doklad, 

ve kterém má být změna provedena, fotografie a doklad prokazující požadovanou změnu. 

Nelze-li požadovanou změnu do průkazu dokladu již vyznačit, vydá se jeho držiteli nový průkaz 

doklad; v takovém případě je jeho držitel povinen předložit fotografie. V potvrzení 

o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci se změna neprovádí; ministerstvo vydá 

jeho držiteli nové potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci. 

 

§ 87w 

 

Náležitosti žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení 

o registraci, pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení 

k pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému, průkazu trvalého pobytu nebo 

karty trvalého pobytu nebo prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného příslušníka 

občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince jejich platnosti nesmí být 

starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie, pokud 

odpovídá skutečné podobě žadatele. Cestovní doklad a matriční doklad je cizinec povinen 

předložit v originále. 

 

 

§ 87x 

 

(1) Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného 

příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu 

o povolení k trvalému pobytu nebo prodloužení doby platnosti průkazů je žadatel oprávněn 

podat ministerstvu. 

 

(1) Žádost o vydání osvědčení o registraci, povolení k přechodnému nebo trvalému 

pobytu nebo o prodloužení doby platnosti pobytové karty, průkazu trvalého pobytu nebo 

karty trvalého pobytu je žadatel oprávněn podat ministerstvu. 

 

(2) Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty 

rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo 

průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo prodloužení doby platnosti průkazů se podává 

na úředním tiskopisu. Žádost podle odstavce 1 se podává na úředním tiskopisu. Žadatel je 

povinen v žádosti uvést 

 

a) své jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok narození, 

místo a stát narození, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, povolání, zaměstnání 

před příchodem na území, pracovní zařazení, název a adresu zaměstnavatele, účel pobytu 

na území, zaměstnání po vstupu na území, pracovní zařazení, název a adresu zaměstnavatele, 

poslední bydliště v cizině, adresu místa pobytu na území, adresu pro doručování, je-li 

odlišná od místa pobytu, předchozí pobyt na území delší než 3 měsíce, důvod a místo pobytu, 

den vstupu na území a číslo a platnost cestovního dokladu a označení státu, který tento 

doklad vydal, 
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b) jméno, příjmení a ostatní jména, dřívější příjmení, státní občanství, datum narození, místo 

a stát narození a bydliště manžele nebo manželky, a 

 

c) jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství a bydliště rodičů a dětí. 

 

§ 87y 

 

Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie a na 

území pobývá společně s občanem Evropské unie, je oprávněn pobývat na území do nabytí 

právní moci rozhodnutí o jeho žádosti; po tuto dobu se jeho pobyt na území považuje za pobyt 

přechodný. Oprávnění pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti neplatí, 

pokud nabylo právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění, o trestu vyhoštění, o ukončení 

přechodného pobytu nebo o zrušení trvalého pobytu rodinného příslušníka občana Evropské 

unie, nebo se jedná o opakovaně podanou žádost, v níž nejsou uvedeny nové skutečnosti, které 

rodinný příslušník občana Evropské unie nemohl uplatnit v řízení o předchozí žádosti. 

Oprávnění pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti ministerstvo osvědčí 

vízovým štítkem vyznačovaným do cestovního dokladu podle jednotného formátu stanoveného 

přímo použitelným předpisem Evropské unie51), a to ve formě víza k pobytu nad 90 dnů s dobou 

platnosti odpovídající předpokládané délce řízení o žádosti; to neplatí, jde-li o cizince 

zařazeného do informačního systému smluvních států, kterému se vydá pouze potvrzení 

o oprávnění k pobytu. Platnost dokladu nebo potvrzení osvědčujícího oprávnění pobývat na 

území zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o žádosti. 

§ 87y 

 (1) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské 

unie a na území pobývá společně s občanem Evropské unie nebo se státním občanem 

České republiky, je oprávněn pobývat na území do  

a) dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti, jde-li o rodinného příslušníka občana 

Evropské unie podle § 15a odst. 1 nebo 2,  

b) dne, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí ministerstva o jeho žádosti, jde-li o rodinného 

příslušníka občana Evropské unie podle § 15a odst. 3. 

 

(2) Po dobu podle odstavce 1 se pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie 

považuje za pobyt přechodný. 

 

(3) Oprávnění pobývat na území podle odstavce 1 neplatí, pokud nabylo právní 

moci rozhodnutí o správním vyhoštění, o trestu vyhoštění, o ukončení přechodného 

pobytu nebo o zrušení trvalého pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, nebo 

se jedná o opakovaně podanou žádost, v níž nejsou uvedeny nové skutečnosti, které 

rodinný příslušník občana Evropské unie nemohl uplatnit v řízení o předchozí žádosti.  

 

(4) Oprávnění pobývat na území podle odstavce 1 ministerstvo osvědčí vízovým 

štítkem vyznačovaným do cestovního dokladu podle jednotného formátu stanoveného 

přímo použitelným předpisem Evropské unie51), a to ve formě víza k pobytu nad 90 dnů 

s dobou platnosti odpovídající době, kdy se předpokládá skončení doby podle odstavce 1 

písm. a) nebo b); to neplatí, jde-li o cizince zařazeného do informačního systému 

smluvních států, kterému se vydá pouze potvrzení o oprávnění k pobytu. Platnost dokladu 

nebo potvrzení osvědčujícího oprávnění pobývat na území zaniká dnem uvedeným 

v odstavci 1 písm. a) nebo b). 
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§ 87z 

 

Skončení platnosti průkazů Skončení platnosti pobytové karty, průkazu trvalého pobytu  

nebo karty trvalého pobytu  

 

(1) Platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu 

o povolení k pobytu pro cizince nebo, průkazu o povolení k trvalému trvalého pobytu nebo 

karty trvalého pobytu skončí 

 

a) uplynutím doby v něm uvedené, 

 

b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení, 

 

c) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti držitele průkazu, 

 

d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k trvalému pobytu nebo rozhodnutí 

o ukončení přechodného pobytu držitele průkazu, 

 

e) zánikem platnosti povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu držitele průkazu, nebo 

 

f) zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie nebo jeho rodinného 

příslušníka na území; to neplatí, pokud z důvodu pobytu na území jiného členského státu 

Evropské unie držitel průkazu zruší ubytování na území. 

 

(2) Ministerstvo zruší platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské 

unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo, průkazu o povolení k trvalému trvalého 

pobytu nebo karty trvalého pobytu, jestliže 

 

a) je průkaz doklad poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena 

jeho celistvost, 

 

b) průkaz doklad obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, nebo 

 

c) fotografie v průkazu dokladu neodpovídá skutečné podobě jeho držitele. 

 

(3) Je-li držitel průkazu dokladu přítomen a plně uzná důvody pro zrušení platnosti 

průkazu dokladu, lze odůvodnění rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením 

držitele průkazu dokladu, že se zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti rozhodnutí 

není v tomto případě přípustné. 

 

§ 87aa 

 

Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území Skončení platnosti osvědčení 

o registraci 

 

(1) Platnost potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci skončí 

 

a) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení, 
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b) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti držitele potvrzení,  

c) zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie na území, 

 

d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území občanu Evropské 

unie nebo dnem, ve kterém občan Evropské unie o zrušení platnosti potvrzení osvědčení 

požádal, nebo 

 

e) zánikem přechodného pobytu občana Evropské unie na území. 

 

(2) Ministerstvo rozhodne o zrušení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území 

osvědčení o registraci, jestliže potvrzení osvědčení 

 

a) je poškozeno tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, 

nebo 

 

b) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny. 

 

(3) Je-li držitel potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci 

přítomen a plně uzná důvody pro zrušení platnosti potvrzení osvědčení, lze odůvodnění 

rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele potvrzení osvědčení, že se 

zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti rozhodnutí není v tomto případě přípustné. 

 

**** 

 

§ 91 

 

Policie občanu Evropské unie a jeho rodinnému příslušníku, který cestuje do jiného 

členského státu Evropské unie, umožní vycestování z území i bez cestovního dokladu, pokud 

 

a) občan Evropské unie předloží jiný doklad prokazující jeho totožnost a skutečnost, že je 

občanem členského státu Evropské unie, nebo průkaz o povolení k trvalému trvalého 

pobytu, 

 

b) rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, předloží 

jiný doklad prokazující jeho totožnost a skutečnost, že je rodinným příslušníkem občana 

Evropské unie, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz 

o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu. 

 

b) rodinný příslušník občana Evropské unie předloží jiný doklad prokazující jeho 

totožnost a skutečnost, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, pobytovou 

kartu nebo kartu trvalého pobytu. 
 

 

§ 98 

 

Hlášení změn 

 

(1) Cizinec, kterému byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka občana 

Evropské unie nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince a občan Evropské unie, který splnil 
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ohlašovací povinnost podle § 93 odst. 2 nebo kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném 

pobytu na území, anebo kterému byl na území povolen trvalý pobyt, je povinen hlásit změnu 

pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny ministerstvu. Cizinec, kterému byla 

vydána pobytová karta, nebo rodinný příslušník cizince uvedeného v § 1 odst. 3, kterému 

byl vydán průkaz o povolení k pobytu podle § 117a, a občan Evropské unie, kterému bylo 

vydáno osvědčení o registraci, anebo kterému byl na území povolen trvalý pobyt, je 

povinen hlásit změnu pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny ministerstvu. 

Občan Evropské unie, který splnil ohlašovací povinnost podle § 93 odst. 2, je povinen 

hlásit změnu pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny policii příslušné podle 

nového místa pobytu. Povinnost se na cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna místa 

pobytu bude delší než 180 dnů. Ministerstvo o změně pobytu neprodleně informuje policii. 

 

(2) Za cizince podle § 87, jehož omezená svéprávnost neumožňuje podle tohoto zákona 

provedení takového úkonu, hlásí změnu osoba uvedená v § 96 odst. 1. 

 

(3) Cizinec, který pobývá na území na vízum k pobytu nad 90 dnů, nebo na povolení 

k dlouhodobému pobytu, je povinen hlásit změnu místa pobytu na území do 30 dnů ode dne 

změny ministerstvu. Povinnost se na cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna místa 

pobytu bude delší než 30 dnů. 

 

(4) Cizinec, který je oprávněn k přechodnému pobytu na území bez víza, je povinen 

hlásit změnu místa pobytu na území do 30 dnů ode dne změny policii příslušné podle nového 

místa pobytu, pokud je mu známo, že změna místa pobytu bude delší než 90 dnů. 

 

(5) Cizinec, který pobývá na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního 

zaměstnání nebo krátkodobé vízum za tímto účelem, je povinen hlásit změnu místa pobytu na 

území do 15 dnů ode dne změny, a to útvaru policie příslušnému podle nového místa pobytu. 

Povinnost se na cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 15 

dnů. 

 

(6) Změny podle předchozích odstavců hlásí cizinec nebo osoba podle § 96 odst. 1 

vyplněním přihlašovacího tiskopisu; na požádání je ten, kdo hlásí změnu, povinen předložit 

doklady prokazující pravdivost údajů uvedených v tiskopisu. Cizinec, který pobývá na území 

na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo na krátkodobé vízum 

za tímto účelem a ohlásí změnu místa pobytu na území, je dále povinen předložit doklad 

o zajištění ubytování podle § 32 odst. 3, a pokud cizinci ubytování zajišťuje nebo 

zprostředkovává zaměstnavatel, potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo 

odměny. 

§ 103 

 

Povinnosti cizince 

 

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto zákona dále 

povinen 

 

a) dostavit se první pracovní den následující po dni propuštění ze zabezpečovací detence, 

z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody na policii, pokud není držitelem platného 

cestovního dokladu a víza, je-li podmínkou jeho pobytu na území, 
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b) předložit ubytovateli cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném 

pobytu na území osvědčení o registraci, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana 

Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz o povolení k trvalému, 

průkaz trvalého pobytu nebo kartu trvalého pobytu a osobně vyplnit a podepsat přihlašovací 

tiskopis nebo podepsat listinný dokument obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu; 

povinnost osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu nebo listinného dokumentu 

obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu se nevztahuje na cizince mladší 15 let 

věku, 

 

c) uvádět v řízení podle tohoto zákona pravdivě a úplně všechny požadované údaje v rozsahu 

stanoveném tímto zákonem, 

 

d) na požádání policie prokázat totožnost předložením cestovního dokladu, průkazu dokladu, 

dokladu o povolení k pobytu nebo identifikačního průkazu vydaného Ministerstvem 

zahraničních věcí osobám požívajícím výsad a imunit podle mezinárodního práva, a ve lhůtě 

stanovené policií doložit, že splňuje podmínky pobytu na území; občan Evropské unie je 

povinen prokázat totožnost předložením cestovního dokladu nebo jiného dokladu prokazujícího 

totožnost, včetně občanství některého z jiných členských států Evropské unie, anebo 

předložením průkazu o povolení k trvalému trvalého pobytu; rodinný příslušník občana 

Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, je povinen prokázat totožnost 

předložením cestovního dokladu, pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie 

nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu o povolení k trvalému nebo karty 

trvalého pobytu, nemá-li tento doklad nebo průkaz, může totožnost prokázat jiným dokladem, 

současně však musí prokázat, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, 

 

e) hlásit změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu, změnu údajů 

v dokladu vydaném podle tohoto zákona; změnu je cizinec povinen ohlásit orgánu, který mu 

vydal doklad opravňující k pobytu na území, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy změna 

nastala, a jde-li o občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, ve lhůtě do 15 

pracovních dnů, 

 

f) chránit doklady vydané podle tohoto zákona před ztrátou, odcizením, poškozením nebo 

zneužitím a dbát, aby obsahovaly pravdivé údaje, 

 

g) při změně podoby bez zbytečného odkladu požádat o vydání nového dokladu obsahujícího 

fotografii, 

 

h) odevzdat bez zbytečného odkladu doklad vydaný podle tohoto zákona, který je neplatný nebo 

zaplněný úředními záznamy, a to i po zániku oprávnění k trvalému pobytu nebo zániku platnosti 

povolení k trvalému pobytu; doklad je cizinec povinen odevzdat orgánu, který mu tento doklad 

vydal, 

 

i) odevzdat nejpozději 3 dny před ukončením pobytu na území doklad vydaný podle tohoto 

zákona, s výjimkou víza a cestovního průkazu totožnosti, byl-li vydán za účelem vycestování 

z území; doklad je cizinec povinen odevzdat orgánu, který mu tento doklad vydal, 

 

j) ohlásit ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení dokladu vydaného podle tohoto zákona do 3 

pracovních dnů ode dne, kdy tato událost nastala; nastala-li tato událost na území, ohlásí ji 

cizinec orgánu, který mu tento doklad vydal, nastala-li tato událost v zahraničí, ohlásí ji cizinec 

zastupitelskému úřadu; obdobně je cizinec povinen ohlásit nález nebo získání dokladu, jehož 
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ztrátu nebo odcizení dříve ohlásil, 

 

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, 

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 a na požádání strpět snímání 

daktyloskopických otisků a pořizování obrazových záznamů při podání žádosti o udělení víza 

a při ověřování totožnosti držitele víza, 

 

l) podrobit se v případech, kdy to odůvodňuje jeho zdravotní stav, lékařskému vyšetření 

a dalším opatřením k omezení vzniku a šíření přenosných onemocnění, 

 

m) neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 

písm. a), b), c), g) nebo h), 

 

n) pobývat na území pouze s platným cestovním dokladem a  oprávněním k pobytu, pokud tento 

zákon nestanoví jinak, 

 

o) na požádání policie prokázat zajištění prostředků k pobytu; to neplatí, jde-li o občana 

Evropské unie1b), jeho rodinného příslušníka podle § 15a odst. 1 nebo 2 s povoleným 

přechodným pobytem nebo o cizince, který na území pobývá na základě povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany, 

 

p) v případě, že na území ponechá cizince mladšího 15 let, jehož je zákonným zástupcem, 

požádat příslušný orgán policie nebo poskytovatele zdravotních služeb o vydání potvrzení 

podle § 92, a toto potvrzení předložit při vycestování z území při hraniční kontrole, 

 

r) předložit při pobytové kontrole doklad o cestovním zdravotním pojištění podle § 180i nebo 

§ 180j; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4, 

 

s) na požádání policie nebo ministerstva, je-li držitelem oprávnění k pobytu vydaného 

za účelem podnikání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, prokázat 

provozování živnosti nebo výkon jiné podnikatelské činnosti podle zvláštního právního 

předpisu, 

 

t) strpět aktuální pořízení biometrických údajů zvláštním technickým zařízením za účelem 

ověření pravosti průkazu o povolení k pobytu nebo ověření totožnosti, 

 

u) zajistit plnění povinností podle tohoto zákona vztahujících se k osobě cizince mladšího 

15 let, jehož je zákonným zástupcem, který mu byl svěřen do péče nebo nad kterým mu byl po 

dobu jeho pobytu na území svěřen dohled, a dále zajistit, aby cizinec mladší 15 let, jehož je 

zákonným zástupcem, který mu byl svěřen do péče nebo nad kterým mu byl po dobu jeho 

pobytu na území svěřen dohled, pobýval na území oprávněně, 

 

v) na požádání policii při pobytové kontrole prováděné v místě, kde vykonává práci, prokázat, 

že má oprávnění pro výkon pracovní činnosti. 
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§ 107 

 

Povinnosti jiných osob 

 

(1) Kdo nalezne či jinak získá cestovní doklad uvedený v § 108 odst. 1, průkaz 

o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci, průkaz 

o povolení k trvalému trvalého pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana 

Evropské unie nebo průkaz o povolení k  pobytu pro cizince, nebo kartu trvalého pobytu je 

povinen je neprodleně odevzdat policii. 

 

(2) Kdo zajišťuje ubytování cizince, je povinen na jeho žádost vydat doklad o zajištění 

ubytování s uvedením doby, po kterou je ubytování zajištěno. 

 

(3) Zvoucí osoba je povinna uhradit majetkovou i nemajetkovou újmu, která vznikne 

státu nedodržením závazků uvedených v pozvání ověřeném policií. 

 

(4) Ten, kdo se zavázal podle § 15, je povinen neprodleně oznámit odstoupení od svého 

závazku policii. Od závazku podle § 15 nelze odstoupit v průběhu pobytu pozvaného cizince 

na území. 

 

(5) Vysoká škola nebo vyšší odborná škola je povinna neprodleně písemně oznámit 

ministerstvu nezahájení, přerušení nebo ukončení studia držitele víza k pobytu nad 90 dnů 

za účelem studia nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia. Vysoká škola je dále 

povinna oznámit ministerstvu zahájení, přerušení nebo ukončení studia cizince, který je 

držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie 

za účelem studia v rámci programu Evropské unie nebo mnohostranného programu 

zahrnujícího opatření v oblasti mobility anebo v rámci dohody mezi vysokoškolskou institucí 

v jiném členském státě Evropské unie a institucí, které bylo povoleno vykonávat činnost vysoké 

školy na území, a na území pobývá přechodně bez víza. Vysoká škola je povinna vydat cizinci 

doklad o úspěšném dokončení studia pro účely podání žádosti podle § 42 odst. 3. 

 

(6) Výzkumná organizace, která s cizincem uzavřela dohodu o hostování9j), neprodleně 

písemně oznámí ministerstvu ukončení platnosti této dohody nebo sdělí skutečnosti, které brání 

dalšímu pokračování dohody o hostování. Výzkumná organizace je dále povinna oznámit 

ministerstvu zahájení nebo ukončení výzkumné činnosti prováděné držitelem povolení 

k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem vědeckého 

výzkumu, který na území pobývá přechodně bez víza. Výzkumná organizace je povinna vydat 

cizinci potvrzení o dokončení výzkumné činnosti pro účely podání žádosti podle § 42 odst. 3. 

 

(7) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neprodleně písemně oznámí 

ministerstvu vyřazení výzkumné organizace ze seznamu výzkumných organizací schválených 

pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí vedeného podle zvláštního právního 

předpisu9j). 

 

(8) Fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnala cizince a pracovní poměr byl 

skončen z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo dohodou 

z týchž důvodů nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce před uplynutím doby, na 

kterou bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta 

a z tohoto důvodu mu byla nebo má být zrušena platnost oprávnění k pobytu vydaného 

za účelem zaměstnání nebo došlo k zániku platnosti zaměstnanecké karty, je povinna uhradit 
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náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb cizinci v období od skončení pracovního 

poměru do vycestování cizince z území, nejdéle však po dobu, na kterou bylo vydáno povolení 

k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta; to neplatí, pokud úhrada těchto nákladů 

je zajištěna jiným způsobem. 

 

(9) Fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnala držitele zaměstnanecké karty nebo 

modré karty, je povinna ministerstvu neprodleně písemně oznámit předpokládanou změnu 

pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty nebo modré karty. 

 

(10) Zaměstnavatel, který zajišťuje nebo zprostředkovává ubytování cizinci, kterému 

bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo krátkodobé 

vízum za tímto účelem, je povinen  

 

a) zajistit, aby ubytování splňovalo podmínky uvedené v § 100 písm. d) a výše úplaty 

za ubytování nebyla nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince 

a s úrovní ubytování; pro účely úhrady úplaty za ubytování cizincem není zaměstnavatel 

oprávněn provést srážky z příjmu tohoto cizince podle § 146 písm. b) zákoníku práce a 

 

b) zajistit cizinci vystavení dokladu o zajištění ubytování podle § 32 odst. 3. 

 

(11) Pokud je cizinci zrušena platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního 

zaměstnání nebo krátkodobého víza za tímto účelem pouze v důsledku porušení povinnosti 

zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen cizinci nahradit škodu, která mu tím vznikla, zejména 

ušlou mzdu, plat nebo odměnu, na něž by měl nárok, pokud by mu nebyla zrušena platnost víza, 

náklady spojené s přicestováním cizince na území a náklady spojené s vycestováním cizince do 

státu, jehož je občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, do státu jeho 

posledního trvalého bydliště, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a správní 

poplatek za přijetí žádosti. 

 

(12) Obchodní korporace, v níž nebo do níž byl převeden cizinec, který je držitelem 

karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie, je 

povinna ministerstvu oznámit změnu podmínek, na základě kterých byla cizinci tato karta 

vydána, ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo. 

 

(13) Obchodní korporace, v níž nebo do níž byl převeden cizinec, který je držitelem 

karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, a který hodlá na základě převedení pobývat 

a pracovat na území jiného členského státu Evropské unie, je povinna tento úmysl cizince 

oznámit ministerstvu a příslušným orgánům jiného členského státu Evropské unie. 

 

(14) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen nejméně 24 hodin předem informovat 

policii o ukončení pobytu cizince ve zdravotnickém zařízení podle § 10 a § 126b. 

(15) Zákonný zástupce cizince mladšího 15 let, popřípadě osoba, které byl cizinec 

mladší 15 let svěřen do péče nebo které byl nad cizincem mladším 15 let po dobu jeho pobytu 

na území svěřen dohled, je povinen zajistit plnění povinností podle tohoto zákona vztahujících 

se k osobě cizince mladšího 15 let a dále zajistit, aby cizinec mladší 15 let pobýval na území 

oprávněně. 

 

§ 117a 

Průkaz o povolení k pobytu 
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(1) Průkaz o povolení k pobytu je veřejnou listinou, vydávanou cizincům s povoleným 

dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území. 

(2) Průkaz o povolení k pobytu se vydává jako samostatný doklad obsahující nosič dat 

s biometrickými údaji, jimiž jsou údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů. Cizinci 

mladšímu 6 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských společenství předpis 

Evropské unie40) nestanoví odlišnou věkovou hranici, nebo cizinci, u něhož není možné pořídit 

otisky prstů rukou z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního 

postižení prstů rukou, se vydá průkaz o povolení k pobytu, v němž jsou z biometrických údajů 

zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. V nosiči dat je v tomto případě uveden údaj, že 

nosič dat neobsahuje otisky prstů rukou cizince. 

(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. záznam o omezení svéprávnosti, 

4. záznam podle § 117b odst. 4, 

5. záznam podle § 42i odst. 7, 

6. záznam podle § 117b odst. 1, 

7. digitální zpracování podpisu cizince, 

8. 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, 

5 4. záznam podle § 84, 

6 5. záznam podle § 117b odst. 1, 

7 6. záznam podle § 117b odst. 2, 

8 7. digitální zpracování podpisu cizince. 

(4) Ministerstvo pořídí biometrické údaje cizince a jeho podpis, určený k dalšímu 

digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko 

překonatelná překážka. Současně zpracuje s využitím údajů, které jsou o cizinci vedené 

v informačním systému cizinců, protokol, který obsahuje údaje nezbytné pro vydání průkazu o 

povolení k pobytu. 

                                                 
40) Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích 

zemí, ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008.  
40) 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 
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(5) Ministerstvo před předáním průkazu o povolení k pobytu prověří jedinečnost vazby 

mezi cizincem a vydaným průkazem, a to s využitím biometrických údajů zpracovaných 

v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu. 

(6) Při předání průkazu o povolení k pobytu ministerstvo cizince prokazatelně poučí 

o podmínkách užívání průkazu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zneužití. Při předání 

průkazu o povolení k pobytu ministerstvo ověří správnost osobních údajů uvedených 

ve vydávaném průkazu o povolení k pobytu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji 

a správnost v něm zpracovávaných biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost 

v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje pomocí technického zařízení 

umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými 

údaji zpracovanými v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu. V případě zjištění nefunkčnosti 

nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných 

osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v průkazu 

o povolení k pobytu, se cizinci vydá nový průkaz o povolení k pobytu. 

(7) Držitel průkazu o povolení k pobytu je oprávněn požádat ministerstvo o ověření 

funkčnosti nosiče dat. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji se 

cizinci vydá nový průkaz o povolení k pobytu; vydání nového průkazu v tomto případě podléhá 

správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji byla 

způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo 

nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji. 

(8) Biometrické údaje lze využívat výlučně pro ověřování pravosti průkazu o povolení 

k pobytu a ověření totožnosti cizince, a to porovnáním biometrických údajů zpracovaných 

v nosiči dat s údaji vedenými v informačním systému cizinců nebo porovnáním biometrických 

údajů zpracovaných v nosiči dat s aktuálně zobrazenými biometrickými údaji cizince, 

pořízenými v průběhu prokazování totožnosti s pomocí technického zařízení. Pokud cizinec 

nemůže pro účely ověření totožnosti předložit průkaz o povolení k pobytu, jehož je držitelem, 

popřípadě pokud nosič dat s biometrickými údaji v průkazu o povolení k pobytu není funkční, 

provede se ověření totožnosti cizince pořízením otisků prstů cizince a jejich porovnáním 

s biometrickými údaji vedenými pro tyto účely v informačním systému cizinců. 

 

 

§ 117b 

 

Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu 

 

 (1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení cizince se v průkazu o povolení k pobytu uvedou 

podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním dokladu. Pokud byl cizinci vydán matričním 

úřadem České republiky matriční doklad znějící na jméno, popřípadě jména, a příjmení v jiném 

tvaru, vyznačí ministerstvo tuto skutečnost formou záznamu v průkazu o povolení k pobytu 

včetně uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení ve tvaru uvedeném v matričním dokladu. 

  

 (2) V průkazu o povolení k pobytu ministerstvo vyznačí záznam „BÝVALÝ DRŽITEL 

MODRÉ KARTY EU“, pokud žadatel o povolení trvalého pobytu byl držitelem modré karty, 

který pro vydání tohoto povolení splňuje podmínky podle § 68 a 83. 

  

 (3) Údaj o omezení svéprávnosti cizince se vyznačí do průkazu o povolení k pobytu po 

nabytí právní moci rozhodnutí soudu. 
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 (4) Ministerstvo vyznačí do průkazu o povolení k pobytu údaj o přístupu na trh práce; 

to neplatí, jde-li o držitele zaměstnanecké karty, modré karty, karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného 

členského státu Evropské unie. 

  

 (5) Ministerstvo v kartě vnitropodnikově převedeného zaměstnance v rubrice druh 

povolení vyznačí záznam "ICT". Ministerstvo v kartě vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského státu Evropské unie v rubrice druh povolení vyznačí záznam 

"mobile ICT". 

  

 (6) Ministerstvo v průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia 

vydaném podle § 42d vyznačí záznam "student", pokud cizinec splňuje podmínky uvedené 

v § 64 písm. a) nebo b), "žák", pokud cizinec splňuje podmínky uvedené v § 64 písm. c), 

"stážista", pokud cizinec splňuje podmínky uvedené v § 64 písm. e), nebo "dobrovolník", pokud 

cizinec splňuje podmínky uvedené v § 64 písm. f). 

  

 (7) Ministerstvo v průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého 

výzkumu vyznačí záznam "výzkumný pracovník“. 

  

 (8) V případě vědeckých pracovníků a studentů, kteří pobývají na území v rámci 

programu Evropské unie nebo mnohostranného programu zahrnujícího opatření v oblasti 

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

ministerstvo do průkazu odkaz na tento program nebo dohodu. 

 

(9) Ministerstvo v rubrice druh povolení v průkazu o povolení k pobytu vydaném 

podle  

a) § 87b odst. 4 písm. b) vyznačí záznam 

1. „PŘECHODNÝ POBYT - RP“, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie 

podle § 15a odst. 1 nebo 2, nebo 

2. „PŘECHODNÝ POBYT“, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie 

podle § 15a odst. 3,  

b) § 87j odst. 1 písm. a) a § 87t odst. 1 vyznačí záznam „TRVALÝ POBYT“., jde-li o 

občana Spojeného království, nebo 

c) § 87j odst. 1 písm. c) vyznačí záznam „TRVALÝ POBYT - RP“. 
 

(10) Ministerstvo v průkazu o povolení k pobytu vydaném občanu Spojeného 

království vyznačí záznam „článek 50 Smlouvy o EU“, jeho rodinnému příslušníkovi 

uvedenému v § 15b odst. 1 záznam „RP UK - článek 50 Smlouvy o EU“ a jeho rodinnému 

příslušníkovi uvedenému v § 15b odst. 2 záznam „ostatní - článek 50 Smlouvy o EU“. 

. 

 

 

Hlava X  

 

Správní vyhoštění  

 

§ 118 

 (1) Správním vyhoštěním se rozumí ukončení pobytu cizince na území, které je spojeno 

se stanovením doby k vycestování z území členských států Evropské unie a doby, po kterou 

nelze umožnit cizinci vstup na území členských států Evropské unie. Dobu, po kterou nelze 
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umožnit cizinci vstup na území členských států Evropské unie, stanoví policie v rozhodnutí o 

správním vyhoštění cizince. V odůvodněných případech lze rozhodnutím stanovit hraniční 

přechod pro vycestování z území členských států Evropské unie.  

  (2) Správním vyhoštěním občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka se 

rozumí ukončení pobytu občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka na území, které 

je spojeno se stanovením doby k vycestování z území a doby, po kterou nelze umožnit cizinci 

vstup na území.  

  (3) Doba k vycestování se stanoví v rozmezí 7 až 60 dnů. Je-li rozhodnutí o správním 

vyhoštění vydáno podle § 119 odst. 1 písm. a), je policie oprávněna stanovit dobu k vycestování 

kratší než 7 dní. Pokud by podle rozhodnutí o správním vyhoštění měla doba k vycestování 

začít běžet v době trvání zajištění cizince, začíná tato doba běžet ode dne ukončení zajištění. 

Pokud v průběhu doby k vycestování je cizinec zajištěn, běh této doby se zajištěním přerušuje. 

Požádá-li cizinec během doby k vycestování o stanovení nové doby k vycestování z důvodů 

podle § 174a odst. 2, policie vydá nové rozhodnutí podle § 101 správního řádu, ve kterém 

stanoví novou dobu k vycestování s ohledem na délku trvání uváděných důvodů. Novou dobu 

k vycestování lze stanovit nejdéle na 180 dnů.  

  (4) Do doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území členských států Evropské 

unie nebo občanovi Evropské unie anebo jeho rodinnému příslušníkovi umožnit vstup na 

území, se nezapočítává doba, po kterou není rozhodnutí o správním vyhoštění vykonatelné.  

  (5) Pro účely správního vyhoštění se za přechodný pobyt na území považuje i 

neoprávněné zdržování se cizince na území nebo zdržování se cizince v tranzitním prostoru 

mezinárodního letiště, setrvání nebo strpění na území podle zvláštního zákona2) nebo pobyt do 

právní moci rozhodnutí ministerstva o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí 

dočasné ochrany na území3a) nebo soudu o žalobě ve věci dočasné ochrany. Nebude-li v 

takovém případě rozhodnuto o správním vyhoštění, protože důsledkem tohoto rozhodnutí by 

byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince, policie postupuje podle 

§ 50a odst. 5. Cizinec je povinen vycestovat v době stanovené v rozhodnutí o povinnosti opustit 

území nebo území členských států Evropské unie.  

  (6) Hromadné správní vyhoštění cizinců na základě jednoho rozhodnutí se zakazuje.  

(7) Pro účely této hlavy se za rodinného příslušníka občana Evropské unie 

nepovažuje osoba uvedená v § 15a odst. 3, která pobývá na území přechodně. 

 

 

 

§ 119a 

 

(1) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. b) bodů 6 a 7 se nevydá, 

jestliže cizinec žádající o mezinárodní ochranu podle zvláštního právního předpisu2) na území 

přichází přímo ze státu, kde mu hrozí pronásledování nebo vážná újma16a), a na území vstoupí 

nebo pobývá bez povolení a sám se bez prodlení přihlásí policii nebo ministerstvu a prokáže 

závažný důvod pro svůj neoprávněný vstup nebo pobyt. 

 

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vydat, jestliže jeho důsledkem 

by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince. 

 

(3) Rozhodnutí o správním vyhoštění nezletilého občana Evropské unie podle § 119 lze 

vydat pouze z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, nebo je-li to v jeho zájmu v souladu 

s Úmluvou o právech dítěte. 
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(4) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vykonat, jde-li o cizince, který 

požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, nebo mu 

takové povolení bylo vydáno; řízení o správním vyhoštění, které nebylo ukončeno před 

vydáním povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, policie zastaví. 

 

(5) Policie cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

ochrany na území, zruší rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119, pokud jeho spolupráce 

s orgánem činným v trestním řízení přispěla k odhalení nebo odsouzení pachatele trestné 

činnosti anebo s ohledem na poskytnutou spolupráci by mohl být po vycestování z území 

ohrožen jeho život nebo zdraví. Policie dále zruší rozhodnutí o správním vyhoštění jeho 

rodinnému příslušníkovi, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

ochrany na území. 

 

(6) Policie občanu Evropské unie, který požádal o vydání potvrzení o přechodném 

pobytu na území osvědčení o registraci nebo o povolení trvalého pobytu, zruší rozhodnutí 

o správním vyhoštění, pokud netrvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území 

ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit veřejné 

zdraví. Obdobně policie postupuje, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, který 

požádal o vydání povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu. 

 

(7) Rozhodnutí o správním vyhoštění se nevydává, jde-li o předání cizince podle 

mezinárodní smlouvy sjednané s jiným členským státem Evropské unie přede dnem 13. ledna 

2009. 

 

§ 156 

 

Přestupky fyzických osob 

 

(1) Cizinec se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 9 odst. 5 nebo § 180h odst. 2 nevycestuje zpět do zahraničí, 

 

b) nesplní povinnost podle § 117d odst. 2, 

 

c) jako rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, 

nesplní povinnost podle § 87b odst. 2 nebo § 87o odst. 3 § 87o odst. 2, 

d) nesplní povinnost podle § 93 odst. 1 nebo 2 anebo podle § 98 odst. 1, 3, 4 nebo 5, 

 

e) jako zákonný zástupce cizince narozeného na území nesplní povinnost podle § 88 odst. 2 

nebo 3, 

 

f) nesplní povinnost podle § 103 písm. h), j), m), n), u) nebo v), 

 

g) nesplní povinnost podle § 103 písm. b), d), e), r) nebo v rozporu s § 103 písm. c) uvede 

v řízení podle tohoto zákona nepravdivé nebo neúplné údaje, 

 

h) při pobytové nebo hraniční kontrole při vycestování se prokáže cestovním dokladem, jenž je 

neplatný z důvodu podle § 116 písm. a), b), c) nebo d), 
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i) v rozporu s § 136 odst. 3 písm. d) opustí bez souhlasu policie zařízení nebo zdravotnické 

zařízení lůžkové péče, do kterého byl ze zdravotních důvodů umístěn v průběhu zajištění, 

 

j) úmyslně zničí nebo poškodí doklad vydaný podle tohoto zákona, 

 

k) při hraniční nebo pobytové kontrole se prokáže předmětem listinné povahy jako cestovním 

dokladem, ač se o 1takový doklad nejedná, 

 

l) provede nebo si nechá provést neoprávněně změny v dokladech opravňujících ke vstupu na 

území nebo v dokladech vydaných podle tohoto zákona, 

 

m) předloží cestovní doklad vydaný jinému cizinci nebo cestovní doklad vydaný podle 

zvláštního právního předpisu21) jako doklad vlastní, 

 

n) předloží pozměněné doklady nebo doklady vystavené jiné osobě požadované podle tohoto 

zákona, 

 

o) nesplní povinnost podle § 74 odst. 3 nebo § 117d odst. 5, 

 

p) nesplní povinnost podle § 103 písm. n) opakovaně, nebo 

 

q) nesplní povinnost podle § 155b odst. 2. 

 

   (2) Fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí přestupku tím, že 

 

a) nesplní některou z povinností podle § 100, 

 

b) vede nebo uchovává domovní knihu v rozporu s § 101, nebo 

 

c) nesplní povinnost podle § 102 odst. 4. 

 

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

 

a) nesplní povinnost podle § 107 odst. 1, 

 

b) jako osoba, která zajišťuje ubytování cizince, nesplní povinnost podle § 107 odst. 2, 

 

c) jako osoba, která se zavázala podle § 15, nesplní povinnost podle § 107 odst. 4, nebo 

 

d) jako zákonný zástupce cizince mladšího 15 let nebo osoba, které byl cizinec mladší 15 let 

svěřen do péče nebo které byl nad cizincem mladším 15 let po dobu jeho pobytu na území 

svěřen dohled, nesplní povinnost podle § 107 odst. 15. 

 

(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel, který zajišťuje nebo 

zprostředkovává ubytování cizinci, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem 

sezónního zaměstnání nebo krátkodobé vízum za tímto účelem, 

 

a) v rozporu s § 107 odst. 10 písm. a) nezajistí, aby ubytování splňovalo podmínky uvedené 

v § 100 písm. d) nebo aby výše úplaty za ubytování nebyla nadměrná ve srovnání s dohodnutou 

výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní ubytování, nebo provede pro účely úhrady 
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úplaty za ubytování cizincem srážky z příjmu tohoto cizince podle § 146 písm. b) zákoníku 

práce, nebo   

 

b) v rozporu s § 107 odst. 10 písm. b) nezajistí cizinci vystavení dokladu o zajištění ubytování. 

 

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do 

 

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. a), 

 

b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i), l), m) nebo o) až q), 

 

c) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), f), h), j) nebo n), odstavce 3 nebo 

odstavce 4 písm. b), 

 

d) 3 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), g) nebo k). 

 

 

§ 158 

 

(1) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační systém 

cizinců, jehož je správcem a který obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně dřívějších 

jmen a příjmení, den, měsíc a rok narození, pohlaví a státní příslušnost cizince, jeho rodné číslo, 

nebo jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, obrazový záznam, například fotografii, 

cizince, jeho daktyloskopické otisky a údaje o jeho tělesných znacích. Dále se v informačním 

systému cizinců o cizinci vedou 

 

a) údaje v rozsahu 

1. žádosti o udělení víza (§ 54), povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 6, § 42g 

odst. 12, § 42i odst. 11), povolení k trvalému pobytu (§ 70 odst. 1), přiznání právního 

postavení rezidenta na území (§ 83 odst. 5), 

2. žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného 

příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu 

o povolení k trvalému pobytu (§ 87x), 

2. žádosti o vydání osvědčení o registraci a povolení k přechodnému pobytu nebo 

k trvalému pobytu podle § 87x, 

3. žádosti o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti a cestovního dokladu 

podle § 108 odst. 1 písm. f) (§ 111 odst. 1), 

4. výjezdního příkazu (§ 50 odst. 6), hraniční průvodky (§ 14), tiskopisu pozvání (§ 180 

odst. 2) a přihlašovacího tiskopisu (§ 97), 

 

b) údaje o 

1. dni, měsíci a roku vydání víza nebo dokladu podle tohoto zákona, jeho číslu, druhu a době 

platnosti, 

2. dni, měsíci a roku ověření pozvání nebo jeho odepření, zvoucí osobě v rozsahu tiskopisu 

pozvání, jménu, příjmení, dni, měsíci a roku narození a státní příslušnosti zvaného cizince, 

o skutečnostech, které byly důvodem pro odepření ověření pozvání a o porušení závazku 

přijatého v pozvání, a údaje o orgánu, který ve věci jednal, 

3. dni, měsíci a roku, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání dokladu 

podle tohoto zákona a o důvodu zamítnutí, 

4. dni, měsíci a roku vydání výjezdního příkazu, jeho číslu a o době jeho platnosti, 
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5. zrušení, zániku nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného podle tohoto zákona, 

včetně uvedení jeho druhu a čísla, a důvodu zrušení, zániku nebo skončení platnosti, 

6. hodině, dni, měsíci, roku a místu překročení státních hranic a o odepření vstupu nebo 

odepření vycestování, 

7. důvodu zařazení do evidence nežádoucích osob s uvedením doby platnosti omezení vstupu 

na území, 

8. důvodu povolení vstupu na území podle § 122 odst. 1 nebo 2, 

9. zařazení do informačního systému smluvních států jiným smluvním státem s uvedením doby 

platnosti omezení vstupu na území smluvních států a o orgánu jiného státu, který cizince do 

systému zařadil, 

10. dni, měsíci a roku, kdy bylo vydáno rozhodnutí o správním nebo soudním vyhoštění, a kdy 

toto rozhodnutí nabylo právní moci, a o důvodu pro jeho vydání, 

11. dni, měsíci a roku překročení státních hranic při průvozu přes území a o orgánu, který 

o průvoz požádal, a orgánu, který provedení průvozu umožnil, 

12. dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle tohoto zákona, označení 

přestupku podle zákonného ustanovení a jeho subjektu a o skutkových okolnostech případu 

podle výroku rozhodnutí, způsobu vyřízení a údaje vztahující se k vybírání a vymáhání uložené 

pokuty; ve stejném rozsahu vede policie údaje o přestupku fyzické, podnikající fyzické nebo 

právnické osoby podle tohoto zákona, 

13. druhu, číslu a době platnosti ztraceného nebo odcizeného dokladu a o datu ohlášení ztráty 

nebo odcizení dokladu, 

14. druhu a číslu dokladu, který byl orgánem vydávajícího státu prohlášen za neplatný, včetně 

důvodu neplatnosti, 

15. zákazu pobytu46), místu zákazu pobytu a době jeho trvání, datu nabytí právní moci 

rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu včetně uvedení čísla jednacího 

a označení soudu nebo správního orgánu, který rozhodl o zákazu pobytu, 

16. zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké karty 

nebo modré karty, 

17. obchodní korporaci nebo odštěpném závodu, do nichž byl držitel karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného 

členského státu Evropské unie převeden, pracovním zařazení na pozici manažera, specialisty 

nebo zaměstnaného stážisty a místě výkonu práce držitele karty vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu 

Evropské unie, 

 

c) údaje 

1. umožňující určit orgán, který rozhodoval ve věci, o které se vedou údaje podle písmene b), 

2. umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci, o které se vedou údaje podle 

písmene b), 

3. vztahující se k průběhu řízení ve věci, o které se vedou údaje podle písmene b), a výkonu 

rozhodnutí podle tohoto zákona, 

 

d) údaje o 

1. omezení svéprávnosti, kterými jsou den nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení 

svéprávnosti, číslo jednací rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a označení soudu, který 

rozhodl o omezení svéprávnosti, fotokopie rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a den, kdy 

došlo k ukončení omezení svéprávnosti, 

2. rodinném stavu, datu a místu uzavření manželství, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu 

o prohlášení manželství za neplatné, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci 

manželství, datu zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datu nabytí právní moci 
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rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a dni, který byl v pravomocném 

rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který 

manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu 

o rozvodu manželství, 

3. datu a místu vzniku partnerství, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo 

o neexistenci partnerství, datu zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datu nabytí 

právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a dni, který byl 

v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě 

jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu nabytí právní moci 

rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, 

4. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly 

účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za 

nezvěstného, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za nezvěstného, 

a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za nezvěstného 

nebo o zrušení prohlášení za nezvěstného, 

5. datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, o státu, ve kterém k úmrtí došlo, 

popřípadě datu úmrtí, 

6. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě 

jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, datum nabytí právní moci rozhodnutí 

soudu o prohlášení za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení 

za mrtvého, a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení 

za mrtvého nebo o zrušení prohlášení za mrtvého; místo úmrtí se vede, je-li uvedeno 

v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, 

jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem na 

území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské unie, který na území hodlá přechodně 

pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana 

nebo dočasná ochrana, 

 

e) údaje o 

1. stupni osvojení, 

2. původním a novém jménu, popřípadě jménech, a příjmení, rodném příjmení osvojence, 

3. původním a novém rodném čísle osvojence, 

4. datu a místu narození, 

5. rodných číslech osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje 

o jménu, popřípadě jménech, příjmení, rodném příjmení a datu narození osvojitele, 

6. rodných číslech otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě 

jménech, příjmení, rodném příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná 

o osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila a písemně 

požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, 

7. datu nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 

jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem na 

území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské unie, který na území hodlá přechodně 

pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana 

nebo dočasná ochrana, 

 

f) údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném příjmení 

1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince, 

2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželu 

rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem 

s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo 
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manželem jeho poručníka je cizinec, 

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže 

ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem 

s oprávněním k pobytu na území, 

4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo 

takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 

5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana, 

a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě 

jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození, 

 

g) údaj o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby 

do zastupitelstev obcí, nebo údaj o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do 

Evropského parlamentu, 

 

h) biometrické údaje zpracované v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu, pobytové karty 

nebo karty trvalého pobytu, 

 

i) záznam o poskytnutí údajů. 

 

**** 

 

§ 158a 

 

(1) Ministerstvo zahraničních věcí při výkonu působnosti podle tohoto zákona 

provozuje informační systém, který obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení, 

všech dřívějších jménech a příjmeních, dnu, měsíci a roku narození, pohlaví a státní 

příslušnosti, obrazový záznam, například fotografii, cizince, jeho otisky prstů, rodné číslo, nebo 

jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, a další údaje 

 

a) v rozsahu žádosti o udělení víza (§ 54), o povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 6), 

o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného příslušníka 

občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince (§ 87x) osvědčení 

o registraci nebo povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu podle § 87x odst. 2, o 

vydání cestovního průkazu totožnosti (§ 111 odst. 1), žádosti o vydání náhradního 

cestovního dokladu Evropské unie (§ 115a), 

 

b) o způsobu vyřízení žádosti podané podle tohoto zákona, a to číslo, druh, datum vydání, doba 

platnosti víza nebo dokladu a označení orgánu, který vízum nebo doklad vydal; v případě 

zamítnutí žádosti datum, důvod a označení příslušného orgánu, který ve věci rozhodl, 

 

c) o udělení výjezdního příkazu, a to číslo cestovního dokladu, číslo výjezdního příkazu, datum 

vydání, doba platnosti a označení orgánu, který výjezdní příkaz udělil, 

 

d) o zrušení nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného podle tohoto zákona, a to 

druh, číslo víza nebo dokladu, důvod a označení orgánu, který ve věci rozhodl, 

 

e) umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci podle písmen a) až d) a další údaje 

vztahující se k průběhu řízení podle písmen a) až d). 
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(2) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační 

systém o cizincích, žádajících o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany 

na území. Tento informační systém obsahuje 

 

a) údaje v rozsahu žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 6), 

 

b) důvod uvedený v potvrzení vydaném orgánem činným v trestním řízení, včetně údajů 

o tomto orgánu, 

 

c) rodné číslo nebo jiný identifikační údaj sdělený cizincem, 

 

d) údaj o způsobu vyřízení žádosti, číslu a druhu dokladu, dni, měsíci a roku vydání a době 

platnosti dokladu, 

 

e) den, měsíc a rok nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti a důvod tohoto zamítnutí, 

 

f) den, měsíc a rok vydání výjezdního příkazu, jeho číslo, dobu platnosti a údaje o orgánu, který 

výjezdní příkaz vydal, 

 

g) údaje umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci podle písmen a) až f) a další 

údaje vztahující se k průběhu řízení podle písmen a) až f). 

 

(3) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále provozuje informační 

systém o cizincích žádajících o vydání cizineckého pasu podle § 113 odst. 1 a 2. Tento 

informační systém obsahuje údaje v rozsahu žádosti o vydání cizineckého pasu, včetně 

biometrických údajů. 

 

(4) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále pro účely vydávání 

průkazu o povolení k pobytu a zpracování protokolu podle § 117a odst. 4 vede provozní 

informační systém o cizincích žádajících o vydání povolení k dlouhodobému anebo trvalému 

pobytu, prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, prodloužení platnosti průkazu 

o povolení k pobytu vydaného cizinci s povoleným trvalým pobytem, vydání průkazu 

o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený anebo poškozený nebo 

náhradou za průkaz o povolení k pobytu, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, 

a to v rozsahu cizincem podané žádosti. Správcem provozního informačního systému podle 

věty první je ministerstvo. V provozním informačním systému jsou vedeny rovněž biometrické 

údaje, které byly pořízeny za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu, a digitální 

zpracování podpisu cizince. 

 

(5) Údaje vedené v informačním systému podle odstavce 4 se po převzetí průkazu 

o povolení k pobytu cizincem zlikvidují, s výjimkou biometrických údajů, které jsou 

ministerstvem předány do informačního systému cizinců. 

 

(6) Pokud si cizinec nepřevezme průkaz o povolení k pobytu, údaje vedené o tomto 

cizinci v provozním informačním systému podle odstavce 4, a to včetně údajů biometrických, 

se zlikvidují po uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného průkazu o povolení k pobytu 

ministerstvu. 

 

(7) Ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo jsou oprávněna v rozsahu nezbytném 

pro plnění úkolů podle tohoto zákona využívat údaje vedené podle odstavce 1. 
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(8) Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje ministerstvu a Ministerstvu 

zahraničních věcí pro účely plnění jejich úkolů souvisejících s vydáváním, rušením a zánikem 

zaměstnanecké karty nebo modré karty údaje z centrální evidence volných pracovních míst 

obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a modré karty způsobem umožňujícím dálkový 

přístup v rozsahu 

 

a) identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož je evidováno volné pracovní místo obsaditelné 

držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty; poskytovanými identifikačními údaji jsou u 

1. fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, 

rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště osoby, 

2. právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, 

3. fyzické osoby, která je podnikatelem, obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, 

příjmení, rodné číslo, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

4. zahraniční osoby údaje uvedené pod bodem 2 nebo 3 a umístění organizační složky v České 

republice, 

 

b) druh práce a místo výkonu práce,  

 

c) předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa,  

 

d) informace o pracovních a mzdových podmínkách, 

 

e) informace o tom, zda volné pracovní místo obsaditelné držiteli zaměstnanecké karty nebo 

modré karty je vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením, 

 

f) informace o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a jeho předpokládaná 

délka. 

 

(9) Z údajů poskytovaných podle odstavce 8 lze v konkrétním případě použít vždy jen 

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu ministerstvem nebo Ministerstvem 

zahraničních věcí. 

 

 

§ 160 

 

 (1) Údaje v informačních systémech podle § 158 a 158a mohou být uchovávány 

v listinné nebo elektronické podobě anebo způsobem kombinujícím uvedené formy a ve stejné 

podobě i přenášeny, s výjimkou údajů biometrických, které jsou zpracovávány vždy 

v elektronické podobě. Údaje vedené v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 1 

vedené o cizincích s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem 

na území na dobu delší než 90 dnů, o občanech Evropské unie, kteří na území hodlají přechodně 

pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizincích, kterým byla udělena mezinárodní ochrana 

nebo dočasná ochrana, v rozsahu stanoveném v § 158 odst. 8 se uchovávají v elektronické 

podobě. 

  

 (2) Evidované údaje se uchovávají po dobu 

  

a) 15 let od doby ukončení pobytu cizince na území, popřípadě od smrti cizince nebo ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení cizince za mrtvého, jde-li o přechodný nebo 
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trvalý pobyt, nebo ode dne nabytí státního občanství České republiky, s výjimkou 

přihlašovacího tiskopisu, který se uchovává 6 let ode dne ubytování cizince, 

  

b) 10 let od uplynutí lhůty, po kterou byl cizinec zařazen do evidence nežádoucích osob, 

  

c) 10 let od vzniku evidenční skutečnosti, jde-li o informaci týkající se ztráty nebo odcizení 

cestovních dokladů uvedených v § 108 a o cestovních dokladech uvedených v § 108 odst. 1 

písm. a), b), c), g) nebo h), které byly orgány vydávajícího státu prohlášeny za neplatné, 

  

d) 3 roky následující po roce, během něhož došlo ke vzniku skutečnosti podléhající evidování 

v případě údajů uchovávaných na zastupitelském úřadu, s výjimkou spisové dokumentace 

žádostí o krátkodobá víza, kdy bylo zastupitelským úřadem rozhodnuto o neudělení 

krátkodobého víza, jeho prohlášení za neplatné nebo zrušení jeho platnosti, nebo 

  

e) 5 let od vzniku skutečnosti podléhající evidování v ostatních případech. 

 

 (3) Tvoří-li evidenční informaci k cizinci údaje sdružené ve smyslu § 158 odst. 6, je 

doba uchování kompletní informace totožná s nejdelší dobou stanovenou pro jednu z částí 

sdružené informace. 

  

 (4) Doba uchování informací evidovaných v informačních systémech podle § 158 

odst. 4 nesmí přesáhnout dobu 20 let. 

  

 (5) Uplyne-li doba stanovená v odstavcích 2 až 4, údaj se zlikviduje, je-li veden 

v elektronické podobě, v ostatních případech se postupuje podle zákona o archivnictví a spisové 

službě. 

  

 (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. 

  

 (7) Doklady vydané podle tohoto zákona se zlikvidují 2 roky ode dne skončení platnosti 

dokladu. 

 

§ 165 

 

Působnost ministerstva 

 

Ministerstvo v rámci působnosti ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území a jejich 

vycestování z tohoto území 

 

a) vykonává dozor nad policií při výkonu státní správy, 
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b) plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči ředitelství služby cizinecké policie, 

 

c) rozhoduje o udělení dlouhodobého víza, o prodloužení doby pobytu a platnosti dlouhodobého 

víza, 

 

d) zřizuje a provozuje zařízení, 

 

e) rozhoduje o úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním zajištěného cizince, pokud 

o  jejich úhradě nerozhoduje policie [§ 123 odst. 6 písm. a)], 

 

f) rozhoduje o prodloužení doby platnosti průkazu dokladu cizinci, kterému bylo vydáno 

povolení k trvalému pobytu, 

 

g) pořizuje biometrické údaje v souvislosti s vydáním cizineckého pasu podle § 113 odst. 1 a 2, 

pobytové karty nebo karty trvalého pobytu nebo průkazu o povolení k pobytu podle § 117a,  

 

h) rozhoduje o vydání a odnětí cizineckého pasu a v rozsahu své působnosti o vydání a odnětí 

cestovního průkazu totožnosti, 

 

i) vydává potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území, 

 

j) rozhoduje o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k přechodnému pobytu, 

o prodloužení platnosti těchto oprávnění k pobytu a o povolení k trvalému pobytu, 

 

k) rozhoduje o přiznání a o zrušení postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území, 

 

l) rozhoduje o přestupcích podle tohoto zákona v rozsahu své působnosti, 

 

m) požaduje od policie prověření informací a dokladů předkládaných či sdělovaných cizinci, 

které jsou podkladem pro řízení či rozhodování podle písmen c), e), h), j), k) a l), 

 

n) rozhoduje o vydání zaměstnanecké karty a modré karty, o prodloužení nebo zrušení její 

platnosti, posuzuje shodu oznámené změny zaměstnavatele nebo pracovní pozice držitele 

zaměstnanecké karty se zákonem a uděluje souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního 

zařazení držitele modré karty, 

o) je oprávněno do informačního systému podle § 158 odst. 1 vkládat údaje a v rozsahu 

nezbytném pro plnění úkolů podle tohoto zákona využívat údaje vedené v informačních 

systémech podle § 158, 

 

p) je oprávněno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli 

zaměstnanecké karty doplňovat údaje o vyřízení žádosti o vydání zaměstnanecké karty 

a v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty doplňovat 

údaje o vyřízení žádosti o vydání modré karty, 

 

r) plní další úkoly podle tohoto zákona. 

 

§ 165a 

 

Oprávnění ministerstva 
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(1) Ministerstvo je oprávněno 

 

a) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy na základě přímo použitelného 

právního předpisu Evropských společenství5a) v souvislosti s vydáním cizineckého pasu15f), 

40), 65), 

 

b) při plnění úkolů podle tohoto zákona požadovat vysvětlení související s plněním úkolů, 

 

c) vyžadovat od policie prověření informací a dokladů předkládaných cizinci nebo získaných 

v rámci vlastní činnosti v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona, 

 

d) požadovat po cizinci prokázání totožnosti v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona, 

e) účastnit se pobytových kontrol prováděných policií, 

 

f) vydávat pokyny policii nebo zastupitelským úřadům k udělení víza, 

 

g) zadržet cestovní doklad podle § 117 nebo doklad, jehož platnost skončila podle § 87z, 87aa 

nebo 117f; o zadržení dokladu vydá cizinci potvrzení, 

 

h) požadovat po orgánech Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky 

sdělení, zda má u nich zaměstnavatel, u kterého má být žadatel o zaměstnaneckou kartu nebo 

držitel zaměstnanecké karty zaměstnán, evidován nedoplatek podle § 178e odst. 1, a po 

okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně sdělení za účelem zjištění, zda 

je zaměstnavatel, u kterého má být žadatel o zaměstnaneckou kartu nebo držitel 

zaměstnanecké karty zaměstnán, nespolehlivým podle § 178f; poskytnutí těchto údajů není 

porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu, podle zákona o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení a podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 

 

i) za účelem zjištění, zda obchodní korporace nebo odštěpný závod se sídlem nebo umístěním 

na území, do nichž je nebo má být cizinec v souladu s § 42k nebo 42m převeden, jsou 

bezdlužní, požadovat po orgánech Finanční správy České republiky a Celní správy České 

republiky, po okresní správě sociálního zabezpečení a po zdravotní pojišťovně sdělení, zda 

má u nich tato obchodní korporace nebo tento odštěpný závod evidován nedoplatek podle § 

178e odst. 1; poskytnutí těchto údajů není porušením povinnosti mlčenlivosti podle 

daňového řádu, podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a podle 

zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 

 

(2) Ministerstvo je dále oprávněno v řízení podle tohoto zákona požadovat vydání 

výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů24a). V řízení o vydání povolení k dlouhodobému 

pobytu a v řízení o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu si vždy vyžádá 

výpis z evidence Rejstříku trestů a v řízení o vydání povolení k trvalému pobytu si vždy vyžádá 

opis z evidence Rejstříku trestů. 

 

(3) Ministerstvo je dále oprávněno v řízení podle tohoto zákona vyžadovat 

opis  z evidence přestupků pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem nenarušil veřejný 

pořádek. 

 

(4) Žádost o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a) nebo opis z evidence 

přestupků a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků se předávají 

v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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(5) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá referenční údaje 

ze základního registru obyvatel24b), kterými jsou 

 

a) příjmení, 

 

b) jméno, popřípadě jména, 

 

c) adresa místa pobytu, 

 

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, 

kde se narodil, 

 

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 

datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 

subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(6) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového 

informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky: 

 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

 

b) datum narození, 

 

c) pohlaví, 

d) místo a okres narození, pokud se narodil v cizině, místo a stát narození, 

 

e) rodné číslo, 

 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

 

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též 

adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 

 

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum 

ukončení trvalého pobytu na území, 

 

i) omezení svéprávnosti a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-

li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem orgán 

místní správy, název a adresa sídla, 

 

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 

zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, 

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte 

právnická osoba, název a adresa sídla, 

 

k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBUDCA2Y8)



52 
 

území, místo a stát; datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství 

za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum 

zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 

o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený 

za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 

 

l) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti 

nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí 

jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 

o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném 

rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který 

registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 

rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, 

 

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li 

manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, 

jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho narození, 

 

n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno 

rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození, 

 

o) o osvojenci údaje v rozsahu 

1. stupeň osvojení, 

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, 

3. původní a nové rodné číslo osvojence, 

4. datum, místo a okres narození, 

5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, 

popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, 

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, 

příjmení a datum narození, 

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 

 

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly 

účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za 

nezvěstného, 

 

q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, 

místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 

 

r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě 

jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 

 

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí 

z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru 

předcházejícím současný stav. 

 

(7) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z evidence 

občanských průkazů tyto údaje: 
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 

 

b) rodné číslo, 

 

c) číslo, popřípadě série občanského průkazu, 

 

d) doba datum skončení platnosti občanského průkazu, 

 

e) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu osoby, jíž je občanský průkaz vydán, 

a jejího podpisu uvedené v občanském průkazu, 

 

f) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 

průkazů, 

 

f) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského 

průkazu. 

 

g) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení dobu jeho platnosti. 

 

(8) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z evidence 

cestovních dokladů tyto údaje: 

 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

 

b) rodné číslo, 

 

c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 

 

d) doba platnosti cestovního dokladu, 

 

e) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele, 

 

f) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo a druh cestovního 

dokladu, 

 

g) číslo a druh cestovního dokladu, který byl jeho držitelem vydán nebo který mu byl odejmut 

v souvislosti se zákazem vycestování do zahraničí. 

 

§ 167 

 

Oprávnění policie 

  

 (1) Policie je oprávněna 

  

a) vyžadovat výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis z evidence 

Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, 

  

b) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy při podání žádosti o udělení 

víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za neplatné, řízením 
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o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, řízením o povinnosti opustit území, zajištěním 

cizince za účelem správního vyhoštění zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících 

z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

  

c) při plnění úkolů podle tohoto zákona požadovat vysvětlení související s plněním úkolů, 

  

d) provádět pobytovou kontrolu 

1. cizince za účelem zjištění, zda se na území zdržuje oprávněně a zda splňuje podmínky pobytu 

na území podle tohoto zákona, 

2. cizince nebo jiných osob za účelem zjištění, zda dodržují povinnosti stanovené tímto 

zákonem, 

  

e) v souvislosti s hraniční nebo pobytovou kontrolou požadovat po cizinci prokázání totožnosti, 

  

f) vstupovat do ubytovacích zařízení za podmínek stanovených tímto zákonem a kontrolovat 

domovní knihy, 

  

g) provádět osobní prohlídku a prohlídku věcí, pokud tak stanoví tento zákon, 

  

h) zapsat do cestovního dokladu, že cizinci bylo uloženo rozhodnutí o správním vyhoštění, 

  

i) zadržet peněžní prostředky cizince zajištěného podle zvláštního právního předpisu16b), 

  

j) použít peněžní prostředky cizince zadržené podle písmene i) k úhradě, byť i částečné, nákladů 

spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území, 

  

k) při plnění úkolů podle tohoto zákona prověřovat, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto 

zákona s cílem získat oprávnění k pobytu, 

l) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy na základě přímo použitelného 

právního předpisu Evropských společenství5a) v souvislosti s vydáním cestovního dokladu 

podle zvláštního právního předpisu2), 

  

m) zadržet doklad, jehož platnost skončila podle § 87z, 87aa nebo 117f; o zadržení dokladu 

vydá cizinci potvrzení, 

  

n) v souvislosti s odepřením vstupu cizince na území vyzvat cizince k vycestování bez 

zbytečného odkladu zpět do zahraničí a provést nezbytné úkony s cílem zajistit, aby cizinec 

zpět do zahraničí bez zbytečného odkladu vycestoval, 

  

o) vyžadovat opis z evidence přestupků pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem 

nenarušil veřejný pořádek; žádost a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické 

podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

  

 (2) Policie je oprávněna při pobytové kontrole, prováděné podle odstavce 1 písm. d), 

vstupovat do objektů a na pracoviště zaměstnavatele v případě důvodného podezření, že se 

v nich zdržují cizinci. Při pobytové kontrole je policie oprávněna požadovat po zaměstnavateli 

cizince nebo po uživateli, pro kterého cizinec vykonává práci, předložení dokladu prokazujícího 

oprávněnost výdělečné činnosti cizince. Tato oprávnění má policie i po skončení pracovní, 

prodejní nebo provozní doby. 
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 (3) Na kontrolní činnost prováděnou policií podle tohoto zákona se zákon o kontrole 

nevztahuje. 

  

 (4) zrušen 

  

 (5) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá referenční údaje ze 

základního registru obyvatel, kterými jsou 

  

a) příjmení, 

  

b) jméno, popřípadě jména, 

 

c) adresa místa pobytu, 

  

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, 

kde se narodil, 

  

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 

datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 

subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

  

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

  

 (6) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového 

informačního systému evidence obyvatel údaje o státních občanech České republiky v rozsahu 

  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

  

c) pohlaví, 

  

d) místo a okres narození, pokud se narodil v cizině, místo a stát narození, 

  

e) rodné číslo, 

  

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

  

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též 

adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 

  

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum 

ukončení trvalého pobytu na území, 

  

i) omezení svéprávnosti a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-

li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem orgán 

místní správy, název a adresa sídla, 

  

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 

zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, 
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jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte 

právnická osoba, název a adresa sídla, 

  

k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo 

území, místo a stát; datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za 

neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku 

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 

o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený 

za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 

  

l) datum, místo a okres vzniku partnerství, došlo-li ke vzniku partnerství mimo území, místo 

a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, 

datum zániku partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní 

moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který 

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 

popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum 

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, 

  

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li 

manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, 

jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho narození, 

  

n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno 

rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození, 

  

o) o osvojenci údaje v rozsahu 

1. stupeň osvojení, 

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, 

3. původní a nové rodné číslo osvojence, 

4. datum, místo a okres narození, u dítěte, které se narodilo v cizině, místo a stát narození, 

5. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo 

přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, 

6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, 

jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 

  

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly 

účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení 

za nezvěstného, 

  

q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, 

místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 

  

r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě 

jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 

 

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí 

z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru 

předcházejícím současný stav. 
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 (7) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového 

informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu 

  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 

  

b) rodné číslo, 

  

c) číslo, popřípadě série občanského průkazu, 

  

d) datum skončení platnosti občanského průkazu, 

 

e) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu osoby, jíž je občanský průkaz vydán, 

a jejího podpisu uvedené v občanském průkazu, 

  

f) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 

průkazů, 

 

f) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského 

průkazu. 

  

g) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení dobu jeho platnosti. 

  

 (8) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového 

informačního systému evidence cestovních dokladů údaje v rozsahu 

  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 

  

b) rodné číslo, 

 

c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 

  

d) datum skončení platnosti cestovního dokladu, 

  

e) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele, 

  

f) číslo a druh ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladů, 

  

g) číslo a druh cestovního dokladu, který byl jeho držitelem vydán nebo který mu byl odejmut 

v souvislosti se zákazem vycestování do zahraničí. 

 

§ 169r 

 

Zastavení řízení 

 

(1) Usnesením se také zastaví řízení o žádosti, jestliže cizinec 

 

a) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho 

platnosti, se ve lhůtě nebo na výzvu podle § 44 odst. 1 nebo § 44a odst. 13 nedostaví 

na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu nebo 
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ve lhůtě podle § 44 odst. 3 nebo § 44a odst. 14 nepřevezme průkaz o povolení  k pobytu, pokud 

v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody na jeho vůli nezávislé, 

 

b) který podal žádost o vydání povolení k trvalému pobytu, se ve lhůtě nebo na výzvu podle 

§ 74 odst. 1 nebo 2 nedostaví na ministerstvo k převzetí rozhodnutí o vydání povolení 

k trvalému pobytu a ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu 

nebo, jde-li o občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské unie, který 

požádal o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci, povolení 

k přechodnému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, nepřevezme potvrzení o přechodném 

pobytu na území osvědčení o registraci, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana 

Evropské unie nebo povolení k trvalému, průkaz trvalého pobytu nebo kartu trvalého 

pobytu ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy ministerstva, pokud v této lhůtě nesdělí, že 

mu v tomto úkonu brání důvody na jeho vůli nezávislé, 

 

c) podal na území žádost o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, ač k podání žádosti 

na území není oprávněn, 

 

d) podal žádost o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na území na dlouhodobé vízum, 

žádost o povolení k dlouhodobému pobytu nebo žádost o prodloužení platnosti povolení 

k dlouhodobému pobytu v době, kdy k tomu není oprávněn; to neplatí, pokud je o dříve podané 

žádosti rozhodováno poté, co začala běžet lhůta, v níž byl cizinec oprávněn tuto žádost podat, 

 

e) podal opakovaně žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, aniž 

uvedl nové skutečnosti, které nebyly předmětem řízení o jím dříve podané žádosti, 

 

f) podal žádost o udělení mezinárodní ochrany podle zvláštního právního předpisu2),  

 

g) podal žádost o vydání modré karty, ač k tomu není oprávněn podle § 42i odst. 1, 

h) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu 

na zastupitelském úřadu, se na jeho výzvu ve stanovené lhůtě nedostaví k vyznačení 

víza  k pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst. 2, k jehož udělení vydalo pokyn ministerstvo, 

pokud  v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody na jeho vůli nezávislé, 

 

i) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu 

na zastupitelském úřadu, v době platnosti víza k pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst. 4 

nepřicestuje na území za účelem zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení 

k pobytu a, podal-li žádost o povolení k trvalému pobytu, také za účelem převzetí rozhodnutí 

o vydání povolení k trvalému pobytu, pokud v době platnosti víza nesdělí, že mu v přicestování 

na území brání důvody na jeho vůli nezávislé,  

 

j) zrušeno 

 

k) který podal žádost o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního 

dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f), se na výzvu správního orgánu ve stanovené lhůtě nedostaví 

ke zpracování údajů nezbytných pro vydání cestovního dokladu, jde-li o cestovní doklad 

obsahující nosič dat s biometrickými údaji, nebo k převzetí cestovního dokladu, pokud v této 

lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody na jeho vůli nezávislé,  

 

l) prohlásil, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, a neobstaral si na své náklady ve lhůtě 

stanovené správním orgánem tlumočníka nebo osobu, která splňuje podmínky pro ustanovení 
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tlumočníkem uvedené v § 24 zákona o znalcích a tlumočnících, ačkoli správní orgán o této 

povinnosti cizince prokazatelně poučil, 

 

m) podal žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, ač k tomu není 

oprávněn podle § 42k odst. 6, nebo 

 

n) v řízení o jeho žádosti odmítne vypovídat nebo se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu. 

 

(2) Řízení o žádosti je zastaveno dnem, kdy 

 

a) nabude právní moci rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu nebo cizinci vznikne 

oprávnění k trvalému pobytu, jde-li o žádost o vydání nebo prodloužení jiného oprávnění 

k pobytu podle tohoto zákona, 

 

b) nabyl právní moci rozsudek ukládající trest vyhoštění nebo vykonatelností rozhodnutí 

o správním vyhoštění, jde-li o žádost o vydání nebo prodloužení oprávnění k pobytu podle 

tohoto zákona, 

 

c) žadatel nabyl státní občanství České republiky, nebo 

 

d) žadatel nabyl občanství jiného členského státu Evropské unie, jde-li o žádost o vydání 

povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení jeho platnosti nebo o vydání povolení 

k přechodnému pobytu. 

 

(3) O skutečnosti, že řízení bylo zastaveno podle odstavce 2, se vydá usnesení, které se 

pouze poznamená do spisu a vyrozumí se o něm žadatel. 

 

(4) Zastupitelský úřad řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, 

o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci, o vydání povolení 

k přechodnému pobytu a o vydání povolení k trvalému pobytu dále zastaví, jestliže 

 

a) žádost nebyla podána na úředním tiskopisu,  

 

b) nebyl zaplacen správní poplatek za přijetí žádosti, jde-li o žádost o vydání povolení 

k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podanou na zastupitelském úřadu, 

 

c) k žádosti nebyly předloženy náležitosti podle tohoto zákona, jde-li o žádost o vydání povolení 

k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podanou na zastupitelském úřadu, nebo 

 

d) jde o žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci nebo 

o vydání povolení k přechodnému pobytu podanou na zastupitelském úřadu. 

 

(5) Ministerstvo řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo 

prodloužení jeho platnosti, o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení 

o registraci, o vydání povolení k přechodnému pobytu a o vydání povolení k trvalému pobytu 

dále zastaví v případě, že žádost byla podána na území a nebyla podána na úředním tiskopisu; 

v případě takto podané žádosti se § 47 odst. 4 a 6 nepoužije. 

 

§ 169t 
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Vydání rozhodnutí a lhůty pro jeho vydání 

 

(1) O žádosti o udělení krátkodobého víza rodinnému příslušníkovi občana Evropské 

unie, který sám není občanem Evropské unie, rozhodne zastupitelský úřad ve lhůtě do 14 dnů 

ode dne podání žádosti. Pokud zastupitelský úřad ve lhůtě do 14 dnů ode dne podání žádosti 

nerozhodne, zašle žadateli písemnou informaci o prodloužení lhůty a o předpokládaném 

termínu rozhodnutí. 

 

(2) O žádosti o udělení dlouhodobého víza ministerstvo rozhodne ve lhůtě do 90 dnů 

ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech ve lhůtě do 120 dnů ode dne podání 

žádosti. O žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem studia, pedagogické činnosti, 

výzkumu nebo sezónního zaměstnání rozhodne ministerstvo ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání 

žádosti. 

 

(3) O žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území 

podle § 33 odst. 1 rozhodne ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti. 

 

(4) O žádosti o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na území na dlouhodobé vízum 

ministerstvo rozhodne ve lhůtě do 14 dnů ode dne podání žádosti. O žádosti o prodloužení doby 

platnosti víza nebo doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění 

pobytu na území rozhodne ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti. 

 

(5) O žádosti o udělení diplomatického víza nebo zvláštního víza anebo víza k pobytu 

nad 90 dnů udělovaného cizinci za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu 

vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí podle § 30 odst. 2 rozhodne Ministerstvo 

zahraničních věcí nebo zastupitelský úřad ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti. 

 

(6) O žádosti ministerstvo rozhodne 

 

a) v případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu 

1. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti, je-li žádost podaná na území, 

2. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti, jde-li o žádost o vydání povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem studia, vědeckého výzkumu nebo, vydání povolení k dlouhodobému pobytu 

rodinnému příslušníkovi výzkumného pracovníka, 

3. ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu 

za účelem společného soužití rodiny s držitelem karty vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu 

Evropské unie, 

4. ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu 

za účelem společného soužití rodiny s držitelem modré karty na území nebo s držitelem 

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, 

5. ve lhůtě do 120 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu 

rezidenta jiného členského státu Evropské unie a jeho rodinného příslušníka, nebo 

6. ve lhůtě do 270 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za 

účelem společného soužití rodiny na území, 

 

b) ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu 

za účelem investování, ve zvlášť složitých případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti, 
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c) ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty; ve lhůtě 90 dnů 

ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty ve zvlášť složitých případech, nebo 

pokud ministerstvo požádalo o vydání závazného stanoviska Úřad práce České republiky, 

 

d) ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání modré karty, 

 

e) ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu 

Evropské unie, 

 

f) ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu, nebo 

 

g) v případě žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu 

1. ve lhůtě do 180 dnů ode dne podání žádosti, 

2. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 69, je-li 

žádost podaná na území, nebo 

3. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 87g  

nebo 87h. 

 

(7) V případě vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho platnosti, 

vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného příslušníka občana 

Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince a povolení osvědčení o registraci, 

povolení k přechodnému nebo k trvalému pobytu se vydáním rozhodnutí rozumí převzetí 

 

a) průkazu o povolení k pobytu, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo 

prodloužení jeho platnosti, 

 

b) potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci, 

c) pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení 

k pobytu pro cizince podle § 87b odst. 4, nebo 

 

d) rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 74 nebo, průkazu o povolení 

k trvalému trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu podle § 87r, jde-li o vydání povolení 

k trvalému pobytu. 

 

(8) Hodlá-li ministerstvo žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo 

prodloužení jeho platnosti, vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty 

rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince 

a povolení osvědčení o registraci, povolení k přechodnému nebo k trvalému pobytu 

vyhovět, vyzve žadatele  

 

a) podle § 44 odst. 1, § 44a odst. 13 nebo § 74 odst. 2 k poskytnutí údajů nezbytných pro vydání 

průkazu o povolení k pobytu, 

 

b) podle § 44 odst. 3, § 44a odst. 14 nebo § 74 odst. 3 k převzetí průkazu o povolení k pobytu, 

nebo 

 

c) k převzetí potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci, pobytové karty 

rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince 

a průkazu o povolení k trvalému, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu.  
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(9) Lhůta pro vydání rozhodnutí neběží  

 

a) ode dne odeslání výzvy zastupitelského úřadu k vyznačení víza k pobytu nad 90 dnů podle 

§ 30 odst. 2 do doby zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, 

 

b) ode dne odeslání výzvy podle odstavce 8 písm. a) do doby zpracování poskytnutých údajů, 

nebo 

 

c) ode dne odeslání výzvy podle odstavce 8 písm. b) nebo c) do doby převzetí příslušného 

dokladu. 

 

(10) Vyjdou-li po odeslání výzvy podle odstavce 8 najevo nové skutečnosti, které jsou 

důvodem pro zamítnutí žádosti, sdělí ministerstvo žadateli, že se výzva stala bezpředmětnou, 

a pokračuje v řízení. 

 

(11) Rozhodnutí o správním vyhoštění policie vydá ve lhůtě do 7 dnů ode dne zahájení 

řízení. Nemůže-li policie ve lhůtě podle věty první rozhodnout, je povinna o tom účastníka 

řízení s uvedením důvodů uvědomit; to neplatí v řízení vedeném policií poté, co bylo její 

rozhodnutí zrušeno odvolacím orgánem nebo soudem. 

 

 (12) O odvolání proti rozhodnutí ministerstva podle tohoto zákona se rozhodne ve lhůtě 

do 60 dnů ode dne, kdy ministerstvo předá spis nebo jeho část se svým stanoviskem 

nadřízenému správnímu orgánu. 

 

 (13) O odvolání proti rozhodnutí zastupitelského úřadu se rozhodne ve lhůtě do 60 dnů 

ode dne, kdy zastupitelský úřad předá spis nebo jeho část se svým stanoviskem Ministerstvu 

zahraničních věcí. 

§ 173 

 

Cizinec, jemuž byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské 

unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince, průkaz o povolení k pobytu nebo, průkaz 

o povolení k trvalému trvalého pobytu nebo karta trvalého pobytu, je oprávněn vstupovat na 

území, pobývat na něm a vycestovat z území bez víza. 

 

§ 180 

 

Ověření pozvání a odepření tohoto ověření 

 

(souběžně navrhovanou novelou je navrhováno doplnění odstavce 2) 

 

 (1) Pozvání ověřuje policie na žádost plně svéprávné fyzické nebo právnické osoby. 

Pokud je osoba, která žádá o ověření pozvání, zastoupena na základě písemné plné moci, musí 

být její podpis na plné moci úředně ověřen. 

 

 (2) Zvoucí fyzickou osobou může být cizinec, který je držitelem potvrzení o přechodném 

pobytu na území osvědčení o registraci, povolení k přechodnému pobytu na území, povolení 

k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území a dále občan České republiky, který je na 

území přihlášen k trvalému pobytu. 
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(2) (3) Pozvání se podává na úředním tiskopise. Zvoucí fyzická osoba v pozvání uvede 

své jméno, příjmení, rodné číslo, den, měsíc a rok narození a místo pobytu na území. Zvoucí 

právnická osoba v pozvání uvede svůj název, sídlo a identifikační číslo osoby a pozvání opatří 

svým razítkem a jménem, příjmením a podpisem oprávněné osoby (statutárního orgánu). 

Zvoucí osoba v pozvání dále uvede údaje o zvaném cizinci v rozsahu jméno, příjmení a ostatní 

jména, den, měsíc a rok narození, státní příslušnost, bydliště v zahraničí, číslo cestovního 

dokladu, účel cesty a dobu, na kterou cizince zve na území. 

 

§ 182b 

 

Policie je oprávněna pro informaci veřejnosti zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový 

přístup čísla ztracených, odcizených nebo neplatných cizineckých pasů, cestovních průkazů 

totožnosti, průkazů o povolení k pobytu, pobytových karet rodinných příslušníků občanů 

Evropské unie, průkazů o povolení k pobytu pro cizince a průkazů o povolení k trvalému 

pobytu dokladů vydaných podle tohoto zákona a datum ohlášení ztráty nebo odcizení těchto 

dokladů. Obdobně policie postupuje v případě zveřejnění jednacího čísla ztracených, 

odcizených nebo neplatných potvrzení o přechodném pobytu na území dokladů vydaných 

občanům Evropské unie. 

_______________ 
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se 

stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský 

hraniční kodex). 
1a) Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů 

(zákon o státním občanství České republiky). 
1b) Smlouva o fungování Evropské unie. 
1c) Například Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a 

Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob. 
1d) Přílohy V a VIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru a rozhodnutí Smíšeného 

výboru EHP č. 158/2007 ze dne 7. prosince 2007, kterým se mění příloha V (Volný pohyb 

pracovníků) a příloha VIII (Právo usazování) Dohody o EHP. 
3b) Zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících 

zákonů (zákon o ochraně státních hranic). 
5) Hlava dvacátá pátá trestního řádu. 
5a) Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo 

a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, 

podepsaná v Schengenu v Lucemburském velkovévodství dne 14. června 1985. 

Úmluva podepsaná dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou 

republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím 

a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 

o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích. 
6a) Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích 

zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i 

seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v platném 

znění. 
7) § 26 až 32 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 163/1993 Sb. 
28) § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 518/2002 Sb., 

zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 134/2006 Sb. a zákona č. 176/2007 Sb. 
7b) Rozhodnutí Rady o společné akci přijaté Radou na základě čl. K.3 odst. 2 písm. b) Smlouvy 

o Evropské unii týkající se možnosti cestování žáků ze třetích zemí s bydlištěm v některém 

členském státě (94/795/JVV). 
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11) § 12 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb. 
12a) § 151 zákona č. 500/2004 Sb. 
13) Směrnice 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. 
13a) Například obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské 

komoře, České stomatologické komoře  České lékárnické komoře, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 
40) Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor 

povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, ve znění nařízení Rady (ES) č. 

380/2008. 
16a) § 2 odst. 7 a § 14a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb. 
21) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění 

pozdějších předpisů. 
46)§ 75 trestního zákoníku. 

§ 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č.494/2012 Sb. 
24b) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
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. 
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Změna zákona o silničním provozu  
 

§ 92  

 

Udělení a rozšíření řidičského oprávnění  

 

 (1) Řidičské oprávnění udělí žadateli o řidičské oprávnění příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností.  

 

 (2) Řidičské oprávnění se uděluje na základě žádosti o řidičské oprávnění, která musí 

mít písemnou formu.  

 

 (3) V žádosti o řidičské oprávnění musí být uvedeno  

 

a) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“), a příjmení žadatele o řidičské oprávnění,  

 

b) adresa obvyklého bydliště žadatele o řidičské oprávnění na území České republiky, nebo 

místo studia,  

 

c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele o řidičské oprávnění, pokud mu bylo přiděleno,  

 

d) skupina vozidel, pro kterou žadatel žádá o udělení řidičského oprávnění, a zda žádá o udělení 

výjimky podle § 83 odst. 5 nebo 6,  

 

e) předchozí obvyklá bydliště od dosažení věku stanoveného v § 83, pokud se nacházela mimo 

území České republiky, a současné obvyklé bydliště mimo území České republiky, pokud 

žadatel v České republice pouze studuje.  

 

 (4) K žádosti musí být přiložen  

 

a) platný doklad totožnosti žadatele,  

 

b) posudek o zdravotní způsobilosti,  

 

c) doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny 

vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců,  

 

d) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý 

pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle 

§ 82 odst. 4; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména  

1. potvrzení o přechodném pobytu osvědčení o registraci podle zákona o pobytu cizinců na 

území České republiky,  

2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,  

3. nájemní smlouva k nemovitosti,  

4. potvrzení o zaměstnání,  

5. výpis z živnostenského rejstříku,  

 

e) čestné prohlášení žadatele, že  

1. není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a  

2. jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení 
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motorových vozidel nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo 

že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení 

řidičského oprávnění,  

 

f) rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4, byla-li udělena,  

 

g) doklad o splnění dalších podmínek podle § 91.  

 

(5) Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně 

ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3, které jsou v něm uvedeny, a doklad 

totožnosti vrátí žadateli. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností pochybnost 

o pravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení podle odstavce 4, ověří si jejich pravdivost 

u příslušného úřadu státu, ve kterém měl žadatel předchozí obvyklé bydliště.  

 

(6) Podle ustanovení odstavců 1 až 5 se postupuje i v případě rozšíření řidičského 

oprávnění pro další skupinu vozidel.  

 

(7) Splňuje-li žadatel o řidičské oprávnění nebo o rozšíření řidičského oprávnění 

všechny podmínky podle § 82, má právní nárok na udělení řidičského oprávnění nebo na jeho 

rozšíření.  

 

(8) Vzor žádosti o řidičské oprávnění stanoví prováděcí právní předpis.  

 

§ 109 

 

  (1) Řidičský průkaz se vydá osobě, které bylo uděleno řidičské oprávnění.  

 

 (2) Řidičský průkaz se rovněž vydá držiteli řidičského oprávnění,  

 

a) kterému bylo rozšířeno řidičské oprávnění o další skupinu vozidel, 

  

b) kterému bylo podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění nebo který se vzdal řidičského 

oprávnění pro některou skupinu vozidel,  

 

c) kterému bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 98 nebo § 99, 

  

d) kterému končí platnost řidičského průkazu nebo jehož řidičský průkaz je neplatný podle 

§ 118,  

 

e) který žádá o výměnu řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného 

cizím státem za řidičský průkaz,  

 

f) který žádá o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském 

průkazu podle § 108,  

 

g) který žádá o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu 

ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený.  

 

 (3) Řidičský průkaz vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost 

držitele řidičského oprávnění.  
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 (4) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle 

odstavce 2 písm. b) je rozhodnutí, kterým bylo řidičské oprávnění podmíněno nebo omezeno.  

 

 (5) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle 

odstavce 2 písm. c) je rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění 

podle § 98 a 99.  

 

 (6) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle 

odstavce 2 písm. b) až g) je žádost o vydání řidičského průkazu.  

 

 (7) Žádost o vydání řidičského průkazu podle odstavce 6 musí mít písemnou formu 

a musí v ní být uvedeno  

 

a) jméno a příjmení žadatele,  

 

b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,  

 

c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno.  

 

 (8) K žádosti o vydání řidičského průkazu podle odstavců 6 a 7 musí být přiložen  

 

a) platný doklad totožnosti žadatele,  

 

b) řidičský průkaz, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. d),  

 

c) řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, o jehož výměnu 

je žádáno, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. e),  

 

d) řidičský průkaz žadatele, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. f),  

 

e) poškozený řidičský průkaz členského státu, jde-li o vydání řidičského průkazu podle 

odstavce 2 písm. g), 

 

f) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý 

pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání; dokladem prokazujícím 

obvyklé bydliště žadatele je zejména  

1. potvrzení o přechodném pobytu osvědčení o registraci podle zákona o pobytu cizinců na 

území České republiky,  

2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,  

3. nájemní smlouva k nemovitosti,  

4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání,  

5. výpis z živnostenského rejstříku,  

 

g) čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti 

spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno 

nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro 

opětovné udělení řidičského oprávnění, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 

písm. e) a g); bylo-li řidičské oprávnění žadateli jiným členským státem omezeno nebo 

podmíněno, uvede tuto skutečnost a rozsah omezení nebo podmínění v čestném prohlášení.  
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 (9) Po podání žádosti o vydání řidičského průkazu příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností bezodkladně  

 

a) ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 7, které jsou v něm uvedeny, a doklad 

totožnosti vrátí žadateli,  

 

b) zaznamená z přiloženého řidičského průkazu nebo řidičského průkazu členského státu nebo 

řidičského průkazu vydaného cizím státem údaje potřebné pro vydání řidičského průkazu a vrátí 

doklad žadateli.  

 

 (10) Prováděcí právní předpis stanoví obsah a vzor žádosti o vydání řidičského průkazu. 
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Změna zákona o zaměstnanosti 

  

§ 8a 

 

(1) Krajská pobočka Úřadu práce 

 

a) zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti ve svém obvodu, statistiky, rozbory a výhledy, 

soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky 

a nabídky práce; za tím účelem může vyžadovat od zaměstnavatelů informace o jejich záměrech 

ve vývoji zaměstnanosti, 

 

b) spolupracuje se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány sociálního 

zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli 

a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů při tvorbě a realizaci opatření 

souvisejících s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností, 

 

c) spolupracuje při vytváření mezinárodních programů nebo programů s mezinárodní účastí 

týkajících se rozvoje lidských zdrojů a financování z prostředků Evropských strukturálních 

fondů, 

 

d) ve svém obvodu přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, 

osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, osobami se zdravotním 

postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde 

o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a specializovaným rekvalifikačním 

kurzům, a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto osob, 

 

e) zabezpečuje a podporuje projekty a opatření související s rozvojem lidských zdrojů v oblasti 

trhu práce včetně účasti na mezinárodních programech a projektech, programech a projektech 

s mezinárodní účastí a na programech financovaných z Evropských strukturálních fondů 

a v rámci programů zaměstnanosti a programů Evropské unie, ověřuje nové nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti, 

 

f) zajišťuje zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání 

a poskytuje další služby v oblasti zaměstnanosti podle tohoto zákona, 

 

g) poskytuje fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby 

v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů, 

 

h) zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti podle tohoto zákona, 

poskytuje příspěvky z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti a vyplácí podporu 

v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci, 

 

i) zajišťuje zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami 

se zdravotním postižením, příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

 

j) zajišťuje povolování výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte, 

 

k) pro účely zaměstnanosti zajišťuje vedení evidence volných pracovních míst, evidence 

zájemců o zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, evidence osob se zdravotním 

postižením podle § 68 odst. 1, evidence cizinců a dále evidence povolení k výkonu umělecké, 
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kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dětí a evidenci fyzických a právnických osob, kterým 

byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 

3; údaje z těchto evidencí předává do centrálních evidencí vedených ministerstvem, 

 

l) poskytuje na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi12) údaje 

1. o vedení fyzické osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně důvodu vyřazení 

z evidence uchazečů o zaměstnání, 

2. o tom, zda je uchazeči o zaměstnání poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora 

při rekvalifikaci a o její výši, 

3. o tom, zda jde o osobu, která vyžaduje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, 

4. o tom, zda osoba nastoupila k výkonu krátkodobého zaměstnání nebo odmítla vykonávat 

krátkodobé zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce nebo účastnit se 

v cíleném programu k řešení zaměstnanosti (§ 120), 

5. o tom, zda bylo zahájeno řízení o vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů 

o zaměstnání, 

6. o tom, že uchazeč o zaměstnání vykonává činnost uvedenou v § 25 odst. 3, a údaj o ukončení 

této činnosti, 

7. o tom, zda s uchazečem o zaměstnání byl v posledních 6 měsících před zařazením do 

evidence uchazečů o zaměstnání skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým 

způsobem33), nebo s ním byl skončen jiný pracovní vztah z obdobného důvodu, 

 

m) potvrzuje občanovi Evropské unie, jeho rodinnému příslušníkovi (§ 3 odst. 2) a rodinnému 

příslušníkovi občana České republiky uvedenému v § 3 odst. 3 pro účely vydání potvrzení 

o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci, pobytové karty rodinného příslušníka 

občana Evropské unie nebo povolení k trvalému pobytu dobu vedení v evidenci uchazečů 

o zaměstnání a sezónnímu zaměstnanci existenci pracovní smlouvy, na dobu určitou, dohody 

o pracovní činnosti na dobu určitou nebo smlouvy o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují 

v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou nebo dohodu o pracovní činnosti na 

dobu určitou,  

 

n) vykonává kontrolní činnost v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zákonem o volném 

pohybu služeb9b), včetně ukládání pokut, 

 

o) poskytuje Státnímu úřadu inspekce práce identifikační údaje zaměstnanců vyslaných 

k výkonu práce na území České republiky a identifikační údaje právnických a fyzických osob, 

k nimž byli vysláni, potřebné k provádění kontroly dodržování pracovních podmínek těchto 

zaměstnanců stanovených jinými právními předpisy upravujícími pracovní podmínky, 

 

p) zabezpečuje činnost Evropských služeb zaměstnanosti, 

 

q) zabezpečuje spolupráci v otázkách zaměstnanosti, mobility pracovních sil a rozvoje lidských 

zdrojů s územními samosprávnými celky, příslušnými odborovými organizacemi 

a organizacemi zaměstnavatelů, 

 

r) plní další povinnosti vyplývající z tohoto zákona a ze zvláštních právních předpisů13). 

 

(2) Místní působnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí místem, ve kterém je nebo má 

být zaměstnávání vykonáváno, pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak. 

____________________  
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9b) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. 
12) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 
13) Například zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
33) § 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce. 
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Změna zákona o správních poplatcích 

 

Položka 116 

 

1. Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu 

a) cizinci                                                               Kč  2 500 

b) cizinci mladšímu 15 let                                   Kč 1 000 

c) za účelem strpění pobytu na území              Kč    500 

 

2. Přijetí žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu 

a) cizinci                                                                      Kč     2 500 

b) cizinci mladšímu 15 let                                   Kč     1 000 

c) za účelem strpění pobytu na území, osobě požívající doplňkové ochrany 

nebo cizinci, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem 

poskytnutí dočasné ochrany                                   Kč     1 000 

d) osobě požívající doplňkové ochrany nebo cizinci, kterému bylo uděleno 

oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany mladším 15let  Kč         500 

 

3. Přijetí žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu 

a) cizinci                                                                    Kč      1 000 

b) cizinci mladšímu   15   let                                   Kč       500 

 

4. Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz 

poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat 

s biometrickými údaji je nefunkční 

a) cizinci                                                                   Kč      4 000 

b) cizinci mladšímu 15 let                                   Kč     2 500 

     

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 

 

6. 7. Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu s dodatečným 

přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta 

v Evropském společenství na území České republiky            Kč     500 
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7. 8. Přidělení rodného čísla cizinci                        Kč    1 000 

 

Osvobození  

 

1. Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b), bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 a bodu 7 této položky 

je osvobozen občan Evropské unie, občan státu, který je vázán Dohodou o Evropském 

hospodářském prostoru, nebo občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou 

s Evropskou unií, a jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvobození 

se nevztahuje na rodinné příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států, pokud 

zpoplatňované úkony nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto osob na 

území členských států Evropské unie. 

  

2. Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal 

o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území České republiky podle 

zvláštního právního předpisu66a), a od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 a bodu 7 8 

této položky je osvobozen cizinec, kterému již takové povolení bylo vydáno. 

  

Zmocnění  

 

Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit o 50 % poplatek podle bodů 2 

až 4 této položky, a to na žádost azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo cizince 

požívajícího dočasné ochrany. O snížení poplatku lze požádat nejpozději společně s podáním 

žádosti podle bodů 2 až 4. 

  

Předmětem poplatku není 

 

1. První vydání průkazu o povolení k pobytu před dovršením 15 let věku s oprávněním 

k trvalému pobytu na území České republiky nebo při dovršení 15 let věku cizince, kterému 

bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky. 

 

2. První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta, průkazu o povolení k pobytu osoby 

požívající doplňkové ochrany vydaného podle zákona o azylu nebo průkazu o povolení 

k pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany vydaného podle zákona o dočasné ochraně 

cizinců. 

 

3. Žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní úřad 

uvedl nesprávné zápisy, průkaz vydaný s výrobní vadou nebo průkaz, jehož certifikát pravosti 

byl zneplatněn. 

 

4. Žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu dokladu uvedeného v bodě 4 nebo 6 náhradou 

za průkaz doklad, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost 

nosiče dat s biometrickými údaji nebyla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně 

věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji. 

 

5. Přidělení rodného čísla cizinci při udělení azylu nebo doplňkové ochrany, jeho narození 

a vydání rodného listu na území České republiky. 
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Poznámky  

 

1. Poplatek podle bodu 4 této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou 

za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území České republiky.  

 

2. Povolením k pobytu podle této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení 

k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území 

České republiky, povolení k pobytu azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany podle 

zákona o azylu a povolení k pobytu osoby požívající dočasné ochrany podle zákona o dočasné 

ochraně cizinců. 

 

3. Poplatek podle bodu 6 7 této položky se vybírá, jde-li o vydání nového průkazu o povolení 

k pobytu v souvislosti s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího 

rezidenta v Evropském společenství na území České republiky. Poplatek podle této položky se 

dále vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, občana státu, který je vázán 

Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo o občana státu, který je vázán 

mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, který sám není občanem některého z těchto 

států, pokud mu již bylo vydáno povolení k byl vydán průkaz nebo karta trvalého pobytu na 

území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území 

členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího průkazu dokladu o povolení k pobytu. 

 

4. Poplatek podle bodu 3 se vybírá pouze jednou bez ohledu na počet současně prováděných 

změn. 

 

4. Poplatek za přijetí žádosti o provedení změny podle bodu 3 nebo 5 této položky se 

vybírá pouze jednou bez ohledu na počet současně prováděných změn. 

 

5. Poplatek podle bodů 5 a 6 této položky se dále vybírá, jde-li o občana státu, který je 

vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, občana státu, který je vázán 

mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií nebo občana Spojeného království 

Velké Británie a Severního Irska podle části druhé Dohody o vystoupení Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství 

pro atomovou energii a  jejich rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnost. 

 

Položka 117A 

 

a) Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky 

- vízum k pobytu nad 90 dnů - 

 vízum typu D nebo D+C   Kč    1 000 

- vízum k pobytu nad 90 dnů 

 za účelem strpění pobytu - 

 vízum typu D nebo D+C   Kč        300 

 

b) Přijetí žádosti o udělení víza 

udělovaného na hraničním přechodu České republiky    EUR      60 

 

c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti 

krátkodobého víza a doby pobytu na toto vízum     Kč        300 

 

d) Přijetí žádosti o prodloužení doby 
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pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů   Kč    1 000 

 

e) Přijetí žádosti o prodloužení doby 

pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů 

za účelem strpění pobytu na území 

včetně prodloužení platnosti víza   Kč        300 

 

f) Přijetí tiskopisu k ověření pozvání cizince do České republiky                         Kč        300 

 

Osvobození 

 

Od poplatků podle této položky je osvobozeno 

 

a) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 6 let; od poplatku 

podle této položky je osvobozeno i podání žádosti o prodloužení doby pobytu na české vízum 

pro cizince mladšího 6 let, 

 

b) přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu 

nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo 

Parlamentu České republiky, 

 

c) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li 

o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán 

Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní 

smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, 

 

d) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li 

o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem 

studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání, 

 

e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li 

o výzkumné pracovníky ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění 

vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady 

č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy 

pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci 

Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu. 

 

Zmocnění 

 

1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, pokud toto 

opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové 

politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů. 

 

2. Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat 

z dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí 

v souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz. 

  

3. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení 

víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké 

tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných 
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cizincem anebo, jde-li o udělení víza cizinci vráceného zpět na území České republiky orgány 

cizího státu. 

 

Předmětem poplatku není 

 

Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední. 

 

Poznámky  

 

1. Poplatek podle této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu. 

 

2. Poplatky se vybírají v eurech, amerických dolarech nebo v měně třetích států, ve kterých byla 

přijata žádost o vízum. 

 

Položka 144 

 

Přijetí žádosti o  

 

a) udělení krátkodobého víza podle přímo                    EUR       stanoví přímo 

použitelného právního předpisu          použitelný právní předpis 

Evropské unie74)                                  Evropské unie74) 

 

b) udělení krátkodobého víza podle dohody                   EUR       stanoví příslušná 

o usnadnění udělování víz uzavřené     dohoda o usnadnění 

mezi Evropskou unií a třetí zemí                             udělování víz uzavřená  

mezi Evropskou unií a třetí 

zemí 

c) nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení 

krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti   EUR           60  

  

Osvobození 

 

Osvobození stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění 

udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74).  

  

Předmětem poplatku není  

 

Přijetí žádosti o udělení krátkodobého víza, žádosti o nové posouzení důvodů neudělení 

krátkodobého víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti 

rodinným příslušníkům občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán 

Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, anebo občana státu, který je vázán 

mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní 

příslušnost  

 

Položka 162 

 

a) Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu                               Kč     2 500 

 

b) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů                     Kč          200 
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c) Přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty, modré karty, karty  

vnitropodnikově převedeného zaměstnance, karty vnitropodnikově  

převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebo 

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování         Kč     5 000 

 

d) Zpracování objednávky k sjednání termínu osobního podání žádosti  

o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu              Kč     1 000 

 

e) Přijetí žádosti o vydání povolení 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 

 

Osvobození  

  

1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské 

unie, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, a občan státu, který je 

vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a jeho rodinní příslušníci, a to bez 

ohledu na jejich státní příslušnost. 

2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení 

k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí. 

 

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. 

_____________ 
2b) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 

zákonů. 
2c) § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 
2d) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů. 
3) § 10c zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní 

bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb. 
6a) § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů. 
7) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých 

zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). 
66a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
74) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 

o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex). 
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