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IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 19. srpna 2020, s termínem dodání 

stanovisek do 2. září 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Bez připomínek s aktivní reakcí: 

NBÚ, MZD, NÚKIB, ČMKOS, MK, ÚOOÚ, VÚV, MO, MZe, MŽP, ÚZSI 

 

Zásadní: 

MSp, KZPS + UZSČR + SPČR, LRV-RIA, MZV, MF, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, veřejný ochránce práv, OKOM 

 

Jen doporučující: 

MMR, BIS, USOUD, MŠMT, MPSV, MPO 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

Ministerstvo spravedlnosti 

 

MSP 

Z 1 

1.  K čl. I bodům 7 a 8 [§ 18 písm. e) a § 20 odst. 4] 

V návaznosti na změnu konstrukce § 15a zákona o pobytu cizinců, kdy by napříště 

měli rodinní příslušníci občana EU podle návrhu nového znění § 15a odst. 3 

odpovídat kategorii „oprávněných osob“ ve smyslu čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 

rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států 

(dále jen „směrnice“), dochází v rámci návrhu zákona k zakotvení vícera odlišností 

ohledně práv a povinností rodinných příslušníků občana EU podle návrhu § 15a odst. 

1 a 2 na straně jedné, a rodinných příslušníků občana EU ve smyslu návrhu nového 

znění § 15a odst. 3 na straně druhé. V případě shora uvedených ustanovení jde 

konkrétně o vyloučení práva rodinného příslušníka občana EU ve smyslu návrhu § 

15a odst. 3 pobývat v případě pozbytí planosti krátkodobého víza na území ČR po 

přechodnou dobu bez víza [§ 18 písm. e) zákona o pobytu cizinců] a dále o vyloučení 

práva rodinného příslušníka občana EU ve smyslu návrhu § 15a odst. 3 podat žádost 

o udělení krátkodobého víza na hraničním přechodu.  

Konstatujeme, že z návrhu není zřejmé, zda jaký legitimní cíl přesně sleduje. Z 

důvodové zprávy vyplývá pouze, že rodinným příslušníkům občana EU uvedeným 

v návrhu § 15a odst. 3 nemusí být podle čl. 3 odst. 2 směrnice zajištěno naprosto 

stejné postavení jako rodinným příslušníkům občana EU ve smyslu  čl. 2 směrnice. 

To však bez dalšího neznamená, že musí být v každé situaci činěny rozdíly mezi 

rodinnými příslušníky. Směrnice naopak umožňuje příznivější vnitrostátní právní 

úpravu (srov. čl. 37 směrnice). Zároveň podle čl. 3 odst. 2 směrnice platí, že by měl 

členský stát EU usnadňovat vstup a pobyt cizincům uvedeným v článku 3 směrnice, 

tj. v nově navrhovaném znění rodinným příslušníkům občana EU ve smyslu návrhu 

§ 15a odst. 3. Současně by mělo docházet k individuálnímu posuzování okolností. 

Předložený návrh tak jde v rozporu s cílem směrnice opačným směrem jak z hlediska 

usnadňování vstupu a pobytu, tak posuzování individuálních okolností, neboť přímo 

ze zákona se na cizince uvedené v § 15a odst. 3 právní úprava vztahovat nebude. 

Není přitom možné pustit ze zřetele, že mezi osoby zařazené do § 15a odst. 3 patří 

cizinci, u nichž zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči, vyživovaní cizinci či 

Neakceptováno. 

Bude doplněna důvodová zpráva. Jedná 

se odstranění předchozího gold-platingu.  

 

 

 

 

ROZPOR 

Vyjádření k vypořádání: 

Dle Judikatury SDEU k čl. 3 odst. 2 směrnice 

2004/38 členské státy sice nemají povinnost 

uznávat právo na vstup a pobyt státním 

příslušníkům třetích států, na které cílí uvedený 

článek, daný článek však ukládá členským 

státům povinnost, aby určitým způsobem 

zvýhodnily státní příslušníky třetích států, jichž 

se uvedený článek týká, oproti žádostem o 

vstup a pobyt podaným ostatními státními 

příslušníky třetích států (v tomto ohledu vizte 

pro srov. např. rozsudek ze dne 5. září 2012, 

Rahman a další, C 83/11,  body 21-24, a 

rozsudek a ze dne 12. července 2018, Banger, C 

89/17, bod 31).  
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členové domácnosti (širší rodina). Jedná se tedy o cizince, u kterých pobyt na území 

po vypršení platnosti krátkodobého víza, resp. podání žádosti na hraničním přechodu 

může vyplývat z důvodu zdravotního stavu, věku či jiných zvláštních okolností.   

Z předloženého návrhu přitom není možné posoudit, zda zavedení odlišného 

postavení má v tomto případě nějaké opodstatnění, tj. zda existuje racionální důvod, 

proč v rozporu se směrnicí ztěžovat vstup a pobyt u daných kategorií cizinců. 

Důvodová zpráva v této souvislosti žádný konkrétní důvod neuvádí. Vzhledem k výše 

uvedenému navrhujeme, aby předkladatel ponechal § 18 písm. e) a § 20 odst. 4 

zákona o pobytu cizinců v dosavadním znění, resp. v této souvislosti nerozlišoval 

mezi rodinnými příslušníky občana EU ve smyslu návrhu nového znění § 15a.    

Tato připomínka je zásadní 

V čem by právní úprava přijatá dle 

předloženého návrhu zvýhodňovala cizince, na 

které dopadá čl. 3 odst. 2 směrnice 2004/38, 

oproti zbylým státním příslušníkům třetích 

zemí, není zřejmé. Důvodová zpráva se tímto 

problémem nezaobírá. Z vypořádání 

připomínky vyplývá pouze to, že se jedná o 

odstranění gold-platingu. Ministerstvo vnitra 

přitom ani netvrdí, že by současná podoba 

dotčené právní úpravy byla cizinci zneužívána, 

jak poukazuje v souvislosti s jinými navrženými 

úpravami.  Ministerstvo spravedlnosti proto 

setrvává na dané připomínce.  

MSP 

Z 2 

2. K čl. I bodům 7 a 12 (§ 87b odst. 2)  

Podle navrženého doplnění § 87b odst. 2 by rodinný příslušník občana EU ve smyslu 

§ 15a odst. 3 návrhu zákona neměli oprávnění požádat o vydání povolení 

k přechodnému pobytu v době, kdy podle tohoto zákona o pobytu cizinců není 

oprávněn k pobytu na území ČR a dále v době platnosti výjezdního příkazu. 

Upozorňujeme, že lze uvedenou konstrukci považovat za rozpornou se závěry nálezu 

Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018, sp. zn. Pl. ÚS 41/17, jakož i s čl. 3 odst. 

2 směrnice. 

Ve shora uvedeném nálezu se Ústavní soud, mimo jiné, vyjádřil k zákonnému příkazu 

zastavit řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinnému příslušníkovi ve 

specifické situaci, kdy zde pobýval neoprávněně, resp. mu byl vydán výjezdní příkaz 

k vycestování. Ústavní soud konstatoval rozpor dané právní úpravy s čl. 10 odst. 2 a 

čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, potažmo s článkem 4 Ústavy. 

Podstatné pro Ústavní soud bylo nemístné upřednostnění veřejného zájmu bez 

ohledu na zájem individuální, konkrétně znemožnění ochrany základních práv cizince 

v rámci správního řízení, neboť bylo bráněno pokračovat v řízení za účelem 

zkoumání splnění hmotněprávních podmínek, potažmo docházelo k pozbytí práva na 

soudní ochranu. Cizinec tak byl zbaven možnosti svůj pobyt v ČR legalizovat a být 

na území v kontaktu se svým rodinným příslušníkem (viz především body 57 a 58 

nálezu). 

Vysvětleno. 

V citovaném nálezu Ústavní soud vytýkal 

absenci rozhodování „ve věci“, která pak 

znemožňovala navazující ochranu práv 

před soudem. 

Podle rozeslaného návrhu nemělo být 

řízení o žádosti zastaveno, ale žádost 

měla být zamítnuta (§ 87b odst. 2 

ve spojení s § 87e odst. 1 písm. a) bodem 

2). V tomto smyslu návrh splňuje 

požadavky dané Ústavním soudem.  

Pro lepší přehlednost však toto 

pravidlo přesuneme celé do § 87e 

odst. 1 do nově doplněného písmene i). 
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Aktuálně předložený návrh je co do svých důsledků s Ústavním soudem kritizovanou 

úpravou totožný (totožný zásah do práv dle výše uvedených článků Listiny). 

Tentokrát se některým cizincům, rodinným příslušníkům ve smyslu návrhu § 15a 

odst. 3, v určitých situacích znemožňuje žádost na území podat. Předkladatel přitom 

závěry Ústavního soudu v uvedeném nálezu nereflektuje, ačkoliv lze argumentaci 

Ústavního soudu vztáhnout i na aktuálně předložený návrh, jelikož opět nebude 

možné u některých rodinných příslušníků posoudit hmotněprávní naplnění podmínek, 

případně se domoci soudního přezkumu, tj. cizinec bude muset opětovně přicestovat, 

aby mohl žádat.      

Dále máme za to, že je předložený návrh rovněž v rozporu s čl. 3 odst. 2 směrnice, 

neboť znesnadňuje pobyt dotčených cizinců, rodinných příslušníků, tím, že je nutí 

vycestovat. Jakkoli nelze vyloučit zneužívání podávání žádosti, zejména jde-li o 

partnerské vztahy, současně mezi osoby zařazené do § 15a odst. 3 patří cizinci, u 

nichž zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči, vyživovaní cizinci či členové 

domácnosti. Jedná se tedy o cizince, u kterých vycestování z důvodu zdravotního 

stavu, věku či jiných zvláštních okolností je již z podstaty problematické. Předložený 

návrh v rozporu se směrnicí pobyt nijak neusnadňuje, ale zcela plošně jej 

znemožňuje tím, že nutí k vycestování. Současně návrh v rozporu s uvedeným 

článkem směrnice a priori ani neumožňuje individuálně a pečlivě posoudit osobní 

poměry u určitých kategorií cizinců a zdůvodnit každé odepření pobytu, neboť již ze 

zákona automaticky vylučuje podání žádosti v době, kdy není oprávněn pobývat na 

území, nebo v době platnosti výjezdního příkazu.  

Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme, aby se pro účely podání žádosti o vydání 

povolení k přechodnému pobytu v § 87b odst. 2 nerozlišovalo mezi rodinnými 

příslušníky v rámci § 15a, resp. oprávněností jejich pobytu a všem bylo umožněno 

podat žádost o povolení k přechodnému pobytu.  

Tato připomínka je zásadní 

Pokud jde o věcné řešení, na návrhu 

trváme. 

Cizinec mohl svoji žádost o přechodný 

pobyt uplatnit dříve, než ztratil 

pobytové oprávnění, nebo mohl zvolit 

jiný typ krátkodobého víza (§ 20). 

Současně není vyloučeno, že část 

dotčených cizinců uzavře v mezidobí 

sňatek, a tím získá postavení podle 

§ 15a odst. 1 nebo 2. 

V otázce individuálního posouzení 

situace cizince odkazujeme na 

možnost využití jiných institutů zákona 

(v krajních případech např. na vízum za 

účelem strpění na území). 

 

ROZPOR 

Vyjádření k vypořádání: 

K čl. I bodům 7 a 12 (§ 87b odst. 2)  

Podstatou nálezu Ústavního soudu ze dne 27. 

11. 2018, sp. zn. 41/17, dle našeho názoru, 

mimo jiné, je provedení přezkumu ze strany 

správního orgánu, zda cizinec je skutečně 

rodinným příslušníkem (tj. přezkoumání 

rodinných vazeb – s ohledem na čl. 10 odst. 2 

Listiny), proti čemuž by se mohl v případě 

zamítnutí bránit před soudy (s ohledem na čl. 36 

odst. 1 a 2 Listiny).   
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Navrhovaná právní úprava však tuto podmínku 

po našem soudu z věcného hlediska nesplňuje. 

Žádost cizince sice bude rozhodnutím 

zamítnuta (řízení nebude zastavováno), ale 

důvodem pro zamítnutí bude podání žádosti v 

době, kdy to zákon nepřipouští. Viz upravenou 

důvodovou zprávu k § 87e odst. 1 písm. i) 

[původně § 87b odst. 2], dle které: „[T]ěmto 

osobám bude zamítnuta jejich žádost o povolení 

k přechodnému pobytu, pokud na území 

pobývají neoprávněně, na základě výjezdního 

příkazu nebo jako držitelé krátkodobého víza.“  

Ve smyslu bodu 55 nálezu Ústavního soudu se 

však správní orgán musí meritorně zabývat tím, 

zda žadatel splňuje hmotněprávní podmínky pro 

vydání povolení k pobytu. Nejde tedy jen o to, 

že je vydáno formálně meritorní rozhodnutí, ale 

rovněž o to, že jeho obsahem je reálné 

posouzení míry zásahu do rodinného života, 

resp. zkoumání, zda takový vztah vůbec existuje.  

Máme za to, že na základě navržené právní 

úpravy správní orgán nebude mít důvod k tomu, 

aby zkoumal hmotněprávní podmínky postavení 

cizince (existenci skutečných rodinných vazeb, 

potažmo zásahu), bude-li zřejmé, že cizinec 

žádost podal v době, kdy to zákon neumožňuje. 

Postupoval by tím i v rozporu se zásadou 

hospodárnosti řízení (§ 6 odst. 2 správního 

řádu). Ostatně vydat rozhodnutí urychleně bude 

v zájmu správního orgánu i s ohledem na nově 

zamýšlenou úpravu fikce oprávněného pobytu 

dle § 87y po dobu řízení o žádosti, která se na 

základě vypořádání připomínek skončí již 

oznámením rozhodnutí správního orgánu 

prvního stupně. Podmínky následně nebudou 

ani předmětem přezkumu v odvolacím řízení, 
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resp. soudního přezkumu. S ohledem na 

uvedené skutečnosti Ministerstvo 

spravedlnosti setrvává na dané připomínce. 

Upozorňujeme přitom, že samotná existence 

rodinných vazeb na území dle praxe 

Ministerstva vnitra není důvodem pro udělení 

víza k pobytu na 90 dnů za účelem strpění. 

Ministerstvo vnitra dlouhodobě zastává názor, 

že toto vízum neslouží jako alternativa jiného 

pobytového oprávnění. Jedná se o specifický 

institut pro okolnosti, které nastaly 

neočekávaně, neplánovaně, bez přičinění 

cizince. Přítomnost rodiny, soukromé či 

ekonomické vazby nejsou překážkou na vůli 

cizince nezávislou bránící vycestování. Tato 

alternativa by tak přicházela v úvahu pouze u 

těch cizinců – rodinných příslušníků se 

závažnými zdravotními důvody (samotná žádost 

o vízum navíc neopravňuje cizince k pobytu).   

MSP 

Z 3 

3.  K čl. I bodu 7 (§ 87f odst. 2) 

Návrh na doplnění návětí § 87f odst. 2 zákona o pobytu cizinců omezuje uplatnění 
výjimek, jejichž existence představuje překážku ukončení přechodného pobytu, toliko 
na rodinné příslušníky občana EU ve smyslu návrhu nového znění § 15a odst. 1 a 2. 
V případě rodinných příslušníků občana EU ve smyslu návrhu § 15a odst. 3 tak 
nadále nebude automaticky  zachován přechodný pobyt, přestože budou existovat 
závažné objektivní okolnosti ospravedlňující pozbytí podmínky ukončení trvalého 
partnerského  vztahu s občanem EU (skutečnost, že je rodinný příslušník obětí 
domácího násilí ze strany občana EU), resp. okolnosti ospravedlňující další pobyt na 
území ČR (např. skutečnost, že bylo rodinnému příslušníkovi svěřeno do trvalé péče 
dítě občana EU).      

Upozorňujeme, že navrhovaná úprava přes shora uvedenou změnu nebrání 
cizincům, aby se při ukončení přechodného pobytu nadále dovolávali nepřiměřených 
zásahů do soukromého a rodinného života, resp. přímo článku 8 Úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod s ohledem na individuální okolnosti. Návrh přesto 
neuvádí konkrétní důvod, proč by se v tomto případě mělo přistoupit k odlišnému 
zacházení s rodinnými příslušníky občana EU ve smyslu návrhu § 15a odst. 3. 

Akceptováno. 

Změna § 87f odst. 2 úvodní části 

ustanovení byla z návrhu vypuštěna. 

 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 
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Upozorňujeme přitom, že je navrhovaná úprava v určitých aspektech dokonce 
přísnější, než je tomu v případě sloučení cizinců, občanů tzv. třetích zemí (srov. § 
46a odst. 3 zákona o pobytu cizinců). Požadujeme proto, aby předkladatel ozřejmil 
důvody, které vedou k odklonu od dosavadní úpravy, a kvůli kterým budou muset 
cizinci i v mimořádných situacích individuálně rozporovat ukončení pobytu.      
Tato připomínka je zásadní 

Připomínkové místo se způsobe 

vypořádání souhlasí. 

MSP 

Z 4 

4.  K čl. I bodu 7 (§ 87y) 

Uvedeným ustanovením má dojít k zúžení osobní působnosti fikce, podle které se do 

doby nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti považuje pobyt rodinného příslušníka 

občana EU za pobyt přechodný. Napříště by se již uvedené pravidlo nemělo 

vztahovat na rodinné příslušníky občana EU ve smyslu § 15a odst. 3 návrhu zákona.   

Upozorňujeme, že lze uvedený návrh považovat za rozporný s čl. 3 odst. 2 směrnice, 

podle kterého má hostitelský členský stát v souladu se svými vnitrostátními předpisy 

usnadňovat vstup a pobyt ostatních rodinných příslušníků. Podle důvodové zprávy 

by osobám uvedeným v návrhu § 15a odst. 3 nemělo zůstat zachováno právo setrvat 

na území po dobu řízení o žádosti, což je zdůvodněno snahou o předejití účelovému 

podávání žádostí, resp. žádostem podávaným tzv. na poslední chvíli. Jakkoli nelze 

vyloučit zneužívání podávání žádosti, zejména jde-li o partnerské vztahy, mezi osoby 

zařazené do § 15a odst. 3 patří rovněž cizinci, u nichž zdravotní důvody naléhavě 

vyžadují osobní péči, vyživovaní cizinci, členové domácnosti. Jedná se tedy o cizince, 

u kterých vycestování z důvodu zdravotního stavu, věku či jiných zvláštních okolností 

je z podstaty problematické, případně již nemají v předchozím státě pobytu zázemí, 

neboť centrum svých zájmů přemisťují do České republiky. Navržená úprava v 

rozporu s čl. 3 odst. 2 směrnice pobyt neusnadňuje, naopak bude rodinné příslušníky 

ve smyslu návrhu § 15a odst. 3 kategoricky vystavovat zbytečným těžkostem poté, 

co žádost na území podají a stát o ni nestihne v zákonné lhůtě rozhodnout. Je přitom 

povinností státu o podané žádosti rozhodnout v zákonem stanovené lhůtě.  

V této souvislosti upozorňujeme, že zamýšlená úprava může vést ke zvýšenému 

uplatňování nároků na náhradu škody z důvodu nesprávného úředního postupu – 

nevydání rozhodnutí v zákonné lhůtě. Pokud by stát lhůtu nedodržel, a cizinec se na 

jejím nedodržení nijak nepodílel, mohl by následně žádat typicky náklady spojené s 

vycestováním – letenky, lístky apod. 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti požadujeme z návrhu nového znění § 87y 

slova „podle § 15a odst. 1 nebo 2“ bez náhrady vypustit.  

Částečně akceptováno. 

Kategorii rodinných příslušníků 

občanů EU bude fikce zachována. Její 

trvání však bude omezeno. Fikce 

skončí okamžikem oznámení 

(doručení) rozhodnutí ministerstva 

(správního orgánu prvního stupně) 

o podané žádosti. 

 

 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo se způsobe 

vypořádání souhlasí. 
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Tato připomínka je zásadní  

MSP 

Z 5 

5.  K čl. I bodu 23 (§ 87f odst. 5)   

Návrh na změnu uvedeného ustanovení omezuje oprávnění požádat o vydání 

povolení k dlouhodobému pobytu v případě, kdy dojde k ukončení přechodného 

pobytu na území z důvodů vypočtených v § 87f odst. 1 zákona o pobytu cizinců, 

pouze na rodinné příslušníky občana EU ve smyslu § 15a odst. 1 a 2 návrhu zákona. 

V případě rodinných příslušníků občana EU podle návrhu § 15a odst. 3 by tak byla 

tato možnost vyloučena.  

Upozorňujeme, že i tuto změnu lze v určitém případě považovat za rozpornou s čl. 8 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Z návrhu totiž není zřejmé, zda 

navrhovaná úprava sleduje určitý legitimní cíl, a případně jaký. Není tedy možné 

posoudit, zda i v tomto případě zavedení odlišného postavení má nějaké 

opodstatnění, tj. zda existuje racionální důvod, proč cizincům, kteří již na území 

oprávněně pobývali na základě povolení k přechodnému pobytu jako rodinní 

příslušníci ve smyslu návrhu nového znění § 15a odst. 3, rovněž neumožnit podat 

žádost o dlouhodobý pobyt. Lze pouze předpokládat, že se tak činí s cílem zabránit 

zneužívání ze strany cizinců. Pokud však cizinec bude na území pobývat jako rodinný 

příslušník občana EU dle § 15a odst. 3 návrhu zákona například po dobu 3 až 4 let, 

najde si zde zaměstnání či zahájí a rozvine podnikatelskou činnost, případně studuje, 

přijde o možnost kontinuálně přejít na jiné pobytové oprávnění (dlouhodobý pobyt). 

Bude tedy muset dosavadní aktivity přerušit, z území vycestovat a ze zahraničí znovu 

požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu bez ohledu na dotčení jeho 

zájmů, administrativní a časové náklady s tím spojené, a začít opět od začátku.  

Máme za to, že v daném případě proto nelze vyloučit možnost nepřiměřeného 

zásahu do práva na soukromí a rodinný život. V této souvislosti upozorňujeme na to, 

že z článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod vyplývá státům 

povinnost zajistit účinné užívání práva na soukromý a rodinný život a nalezení 

spravedlivé rovnováhy mezi dotčenými zájmy (viz např. Hoti proti Chorvatsku, č. 

63311/14, rozsudek ze dne 26. dubna 2018, § 122; Abokar proti Švédsku, č. 

23270/16, rozhodnutí ze dne 14. května 2019, § 35 a násl.). Předložený návrh toto 

nesplňuje, když automaticky u bývalých rodinných příslušníků podle § 15a odst. 3 

návrhu zákona neumožňuje požádat o dlouhodobý pobyt, a to i přesto, že těmto 

cizincům bylo vydáno povolení k přechodnému pobytu, čímž v minulosti došlo 

k ověření, že cizinec splňuje podmínky pro jeho vydání, tj. že cizinec neměl v úmyslu 

Akceptováno. 

Novelizační bod byl vypuštěn. 

Ustanovení § 87f odst. 5 proto zůstane 

v dnešním znění. 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 
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získat oprávnění účelově. Po jeho ukončení mu však nebude poskytnuta možnost, 

aby v integraci nepřetržitě pokračoval.          

Požadujeme proto zachovat možnost podat žádost o vydání povolení 

k dlouhodobému pobytu ve lhůtě 60 dní od ukončení přechodného pobytu i v případě 

rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 3 návrhu zákona.  

Tato připomínka je zásadní 

 

 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

 
S výjimkou obecné připomínky uplatnila stejné připomínky také Unie zaměstnavatelských svazů ČR  
 

K těmto připomínkám se připojil také Svaz průmyslu a dopravy ČR. 
 
OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

Předkladatel původně návrh předložil do meziresortního připomínkového řízení v rámci doprovodného zákona k návrhu zákona o občanských průkazech na 

jaře t.r. SP ČR oceňuje, že předkladatel vyhověl požadavku jeho i některých dalších připomínkových míst, aby podstatné věcné změny ve statusových otázkách 

některých cizinců, které jsou předmětem návrhu, nebyly zahrnovány do novelizace, která by měla obsahovat pouze technicko-terminologické změny v souvislosti 

s přijetím zákona o občanských průkazech, ale byly předmětem samostatné novely a zejména samostatného připomínkového řízení.  

Předložený návrh oproti předchozímu sice doznal změn, stále však mj. mění (k horšímu) status některých cizinců – ostatních rodinných příslušníků občanů EU, 

aniž by k tomu předkladatel předložil přesvědčivé důvody. 

 

KZPS 

obecná 

Obecné připomínky 

KZPS ČR / UZS tento návrh zákon nepodporuje a navrhuje Vládě ČR k němu přijmout 
nesouhlasné stanovisko. 
 
Odůvodnění:  

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBUDCA3CY)



10 
 

 
Tak, jak byl návrh předložen, by fakticky návrh vedl k diskriminaci osob vykonávající 

práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Ty pro přiznání 

kompenzačního bonusu nemohou být v jiném pracovním poměru jako zaměstnanci, 

a to bez ohledu na výši příjmu – viz § 2a platného znění zákona. 

 

Odůvodnění jednoznačně patří 

k jinému návrhu zákona.  

KZPS, UZS, 

SPČR 

D 1 

K bodu 1; § 1 odst. 4 
Jedná se o předčasnou úpravu. Aby se předešlo nejistotě, mělo by se plné právo 

volného pohybu a pobytu vztahovat na občany VBSI a jejich rodinné příslušníky i po 

31. 12. 2020 nad rámec výstupové dohody, ledaže není tímto nebo zvláštním 

zákonem stanoveno jinak (v úvahu přichází i prodloužení účinnosti 74/2019). Pro 

případ, že jednání ke spokojenosti EU/ČR dopadnou dobře (je přitom zřejmé, že 

nová jednání od roku 2021 budou následovat, nedospěje-li se do konce roku k 

dohodě) v průběhu legislativního procesu nebude možné měnit návrh podstatným 

způsobem, není ani jasné, jaká opatření vůči Čechům a jejich rodinným příslušníkům 

přijme VBSI i bez eventuální dohody. Není zde vyšší bezpečnostní riziko vůči těmto 

osobám a důvod odnímat jejich privilegované postavení, když ho tyto osoby 

bezproblémově využívaly téměř 16 let. Časové ohraničení privilegovaného 

postavení se dá prodloužit např. do zakotveného 31. 08. 2022 v přechodných 

ustanoveních, kdy si občané VBSI mají nejpozději požádat o nový průkaz/osvědčení 

k pobytu. 

Neakceptováno. 

MV nepokládá návrh za předčasný. 

(na případné nové skutečnosti lze 

reagovat i dalších fázích legislativního 

procesu) 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Přesto doporučujeme zachovat 

jednostranně příznivější pozici pro občany 

VBSI a jejich rodinné příslušníky po 

přechodnou dobu do 31. 08. 2022. Jsou to 

především čeští občané a jejich 

příslušníci, kterých se ve Spojeném 

království nachází mnohem více, pro které 

může Česká republika na základě vlastní 

příznivé úpravy recipročně požadovat 

stejně příznivé postavení, a to s trvalým 

výhledem. 

KZPS, UZS, 

SPČR 

D 2 

K bodu 3; § 15a odst. 3 

V písm. a) bod 1. navrhujeme za text „je v zemi, z níž pochází,“ dodat slova „nebo 

v zemi, v níž měli předtím povolen pobyt,“ a zachovat tak stávající úpravu. 

Neakceptováno. 
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Text odpovídá čl. 3 odst. 2 směrnice 

2004/38/ES. Návrh odbourává 

předchozí gold-plating. 

KZPS, UZS, 

SPČR 

Z 3 

K bodu 7; § 18 písm. e) a § 87y 

Nesouhlasíme s odstraněním tzv. fikce pobytu v případě podání žádosti o povolení k 

přechodnému pobytu u ostatních rodinných příslušníků, neboť pro tento postup není 

dán dostatečný důvod. Zejména tíživě by toto ustanovení dopadlo na ty, u kterých 

vznikne závislost na území, např. v případě těžkého úrazu - takové osoby by dost 

dobře možná již nebyly schopny plnit původní účel pobytu a podaly by žádost o 

přechodný pobyt, kdy však by jejich pobyt na území po dobu řízení nebyl oprávněn 

a účelově a zbytečně by tak musely podávat žádost o prodloužení stávajícího 

pobytového oprávnění, aniž by o něj měly zájem, což by zbytečně zatěžovala nejen 

účastníky řízení, ale i samotný správní orgán. Zároveň platí, že řízení o žádosti nesmí 

být delší než 60 dnů, tudíž fikce pobytu by tak svědčila jenom po tuto dobu, což jistě 

není nikterak nepřiměřené a zatěžující. Tato úprava pak není Směrnicí 2004/38 

nikterak upravena, tudíž pokud navrhovatel argumentuje, že změny představují 

nutnost z důvodu souladu se Směrnicí, v tomto bodě není změna úpravy nikterak 

nutná. 

Tato připomínka je zásadní 

Částečně akceptováno. 

Kategorii rodinných příslušníků 

občanů EU bude fikce zachována. Její 

trvání však bude omezeno. Fikce 

skončí okamžikem oznámení 

(doručení) rozhodnutí ministerstva 

(správního orgánu prvního stupně) 

o podané žádosti. 

 

ROZPOR S PŘIPOMÍNKOVÝM MÍSTEM 

NEZASTOUPENÝM ČLENEM VLÁDY 

Vyjádření k vypořádání: 

Oceňujeme částečnou akceptaci. Na 

připomínce nicméně trváme. Jestliže je v 

zájmu předkladatele vyhnout se řetězení 

žádostí osob spadajících pod § 15a odst. 

3 a zneužívání zákonných možností, stačí 

u těchto osob vymezit, že fikce pobytu trvá 

po celé správní řízení vedené pouze o 

jejich první žádosti. Navrhujeme proto 

upravit návrh §87y odst. 1 písm. b) min. 

takto: “dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o jeho první žádosti na území, jde-li o 

rodinného příslušníka občana Evropské 

unie podle § 15a odst. 3.”, alternativně dle 

připomínky KVOP Z3. Částečný ústupek 

garantovat fikci pobytu pouze do 
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oznámení prvostupňového rozhodnutí 

totiž neodpovídá konstrukci 

dvoustupňového správního řízení coby 

jednoho celku (prvostupňové správní 

rozhodnutí a rozhodnutí odvolacího 

orgánu tvoří dle teorie správního práva, 

navíc potvrzené judikaturou správních 

soudů, jeden celek). Bylo by nelogické 

garantovat fikci pobytu pouze v průběhu 

první části správního řízení, když správní 

soudy v případě přezkumu správního 

rozhodnutí přezkoumávají aktuální reflexi 

skutkových okolností právě v konečném 

rozhodnutí. Praktické znemožnění práva 

pobytu osob, které mají i nadále ve 

správním řízení prokazovat znaky trvalého 

partnerského vztahu, de facto odnímá 

možnost tento vztah “řádně” prokázat. 

Návrh navíc dostává do praktických potíží 

osoby, u nichž bude případný řádný 

opravný prostředek shledán důvodným. 

Naopak, u osob, které žádost toliko 

zneužívají nelze předpokládat dlouhé a 

navíc úspěšné odvolací řízení. Obdobně 

návrh, který některým příbuzným závislým 

na péči občana EU neumožní setrvat v ČR 

během řízení o odvolání, tvrdě dopadne 

na nejvíce humanitární případy, typicky 

příbuzné občana EU staršího věku, 

nemocné či po úraze, kteří nemají v zemi 

původu žádné zázemí, a celá rodina žije v 

ČR. Tyto osoby přitom nejsou žádnou 

zátěží pro český sociální systém, neb 

principem řízení je právě prokázání, že 

jsou plně vyživované resp. závislé na 

výživě občanem EU. Judikatura 
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příslušných českých soudů k tomu 

upozorňuje na rozpor s Listinou 

základních práv a svobod  pro případ, že 

by se takové osoby musely navrátit do 

země původu např. po dobu řízení o 

odvolání či žalobě: Pro úplnost je vhodné 

doplnit, že v případě akceptace posouzení 

věci žalovaným by se žalobkyně po jejím 

návratu do země původu s největší 

pravděpodobností okamžitě stala závislou 

na finanční podpoře ze strany své dcery a 

svého zetě. Do jisté míry umělé vyvolání 

tohoto stavu by bylo v rozporu s čl. 4 odst. 

4 Listiny základních práv a svobod, stejně 

jako v rozporu se základními zásadami 

činnosti správních orgánů (Krajský soud v 

Českých Budějovicích, č.j. 51 A 51/2016). 

KZPS, UZS, 

SPČR 

Z 4 

k navrhovanému ust. § 87b odst. 2 
 

V navrhovaném znění ust. § 87b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „O vydání 

povolení k přechodnému pobytu jako rodinný příslušník občana Evropské unie podle 

§ 15a odst. 3 není oprávněn požádat cizinec v době, kdy podle tohoto zákona není 

oprávněn pobývat na území nebo v době platnosti výjezdního příkazu, a držitel 

krátkodobého víza; to neplatí pro držitele krátkodobého víza vydaného podle § 20.“  

Odepření možnosti rodinného příslušníka občana EU posuzovaného dle 

navrhovaného  ust. § 15a odst. 3 požádat o vydání povolení k přechodnému pobytu 

v době, kdy žadatel v České republice pobývá na základě výjezdního příkazu nebo 

krátkodobého víza jiného, než dle ust. § 20 je v rozporu s Nálezem ústavního soudu 

Pl. US 41/41 a s článkem 3 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných 

příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, dle kterého 

má hostitelský členský stát povinnost usnadňovat v souladu se svými vnitrostátními 

předpisy vstup a pobyt následujících kategorií osob: 

Vysvětleno. 

V citovaném nálezu Ústavní soud vytýkal 

absenci rozhodování „ve věci“, která pak 

znemožňovala navazující ochranu práv 

před soudem. 

Podle rozeslaného návrhu nemělo být 

řízení o žádosti zastaveno, ale žádost 

měla být zamítnuta (§ 87b odst. 2 

ve spojení s § 87e odst. 1 písm. a) bodem 

2). V tomto smyslu návrh splňuje 

požadavky dané Ústavním soudem.  

Pro lepší přehlednost však toto 

pravidlo přesuneme celé do § 87e 

odst. 1 do nově doplněného písmene i). 
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a) všech ostatních rodinných příslušníků bez ohledu na jejich státní příslušnost, kteří 

nejsou zahrnuti v definici rodinného příslušníka ve smyslu čl. 2 bodu 2 a kteří jsou v 

zemi, z níž pocházejí, osobami vyživovanými občanem Unie s primárním právem 

pobytu nebo členy jeho domácnosti nebo u kterých vážné zdravotní důvody naléhavě 

vyžadují osobní péči tohoto občana Unie o ně; 

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

Hostitelský členský stát má pečlivě posoudit osobní poměry výše uvedených 

kategorií osob  a zdůvodnit každé odepření vstupu či pobytu těchto osob. Aplikací 

navrhovaného znění ust. § 87b by došlo k zásadnímu omezení práv výše uvedených 

kategorií rodinných příslušníků občanů EU a potažmo samotných občanů EU. 

Apriorním odepřením možnosti požádat o vydání povolení k přechodnému pobytu by 

ČR také jednala v rozporu s požadavkem pečlivého posouzení osobních poměrů 

dotčených rodinných příslušníků a nebyla by s to naplnit požadavek zdůvodnění 

každého odepření vstupu či pobytu výše uvedených kategorií rodinných příslušníků 

občanů EU. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji větu na konci odstavce2 ust. § 87b znějící: „O 

vydání povolení k přechodnému pobytu jako rodinný příslušník občana Evropské 

unie podle § 15a odst. 3 není oprávněn požádat cizinec v době, kdy podle tohoto 

zákona není oprávněn pobývat na území nebo v době platnosti výjezdního příkazu, 

a držitel krátkodobého víza; to neplatí pro držitele krátkodobého víza vydaného podle 

§ 20“ z návrhu odstranit. 

Tato připomínka je zásadní 

 

Neakceptováno. 

Pokud jde o věcné řešení, na návrhu 

trváme. 

Cizinec mohl svoji žádost o přechodný 

pobyt uplatnit dříve, než ztratil 

pobytové oprávnění, nebo mohl zvolit 

jiný typ krátkodobého víza (§ 20). 

Současně není vyloučeno, že část 

dotčených cizinců uzavře v mezidobí 

sňatek, a tím získá postavení podle 

§ 15a odst. 1 nebo 2. 

V otázce individuálního posouzení 

situace cizince odkazujeme na 

možnost využití jiných institutů zákona 

(v krajních případech např. na vízum za 

účelem strpění na území). 

 

ROZPOR S PŘIPOMÍNKOVÝM MÍSTEM 

NEZASTOUPENÝM ČLENEM VLÁDY 

Vyjádření k vypořádání: 

Setrváváme na této připomínce.   

Rozpor vidíme v nedůvodném rozlišování 

kategorií rodinných příslušníků dle § 15a 

odst. 1 a 2 na jedné straně a § 15a odst. 3 

na straně druhé. Ani po vypořádání těchto 

připomínek a doplnění důvodové zprávy 
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není zřejmé, z jakých logických a 

konkrétních důvodů je nutné přistupovat 

restriktivněji k rodinným příslušníkům dle § 

15a odst. 3, ačkoliv jde dosavadní 

transpozice směrnice nad rámec 

minimálních standardů plně v souladu s 

jejím zněním i účelem a několik let je v 

České republice bez větších potíží 

aplikována. 

 Toto vyjádření se vztahuje rovněž i k 

samotnému §87e/1i), do něhož je 

uvedené nyní zařazeno: 

Právní úprava, která některým rodinným 

příslušníkům občana EU odpírá možnost 

získat povolení k přechodnému pobytu, 

pokud o něj žádají z výjezdního příkazu či 

bez pobytového oprávnění, typicky 

dopadne na neúspěšné žadatele o 

mezinárodní ochranu, kteří v ČR v 

mezidobí založili rodinu. Tyto osoby 

typicky nemohou kontaktovat orgány ze 

země původu a jejich možnost uzavřít 

sňatek je tak omezená. Navrhovaná 

úprava je v rozporu s mezinárodními 

závazky ČR, konkrétně s čl. 8 Úmluvy o 

ochraně práv a svobod (viz též rozsudek 

Evropského soudu pro lidská práva ve 

věci Mugenzi proti Francii, 52701/09 nebo 

Guliyev a Sheina proti Rusku, 29790/14, 

který dokonce reflektuje právo na 

zachování vazeb “de facto” rodiny 

navzdory předchozímu neregulérnímu 

postavení). 
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KZPS, UZS, 

SPČR 

Z 5 

K bodu 15; § 87b odst. 3 písm. d) 

Požadavek, aby rodina pečujícího či vyživujícího českého občana u příbuzného, který 

není rodinným příslušníkem dle § 15a odst. 1 a 2, musela dokládat do řízení úhrn 

čistých měsíčních prostředků, je nedůvodný. Preventivní charakter ustanovení není 

dostatečným argumentem pro zavedení této povinnosti. Navrhujeme proto dané 

ustanovení vypustit. 

Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. 

Je zcela na místě, aby cizinci prokázali, 

že mají dostatečné prostředky ke 

svému pobytu na území a nestali se 

zátěží sociálního systému. Je to 

standardní požadavek u všech cizinců. 

Výjimku tvoří pouze občané EU a jejich 

rodinní příslušníci podle článku 2 

směrnice 2004/38/ES, tedy rodinní 

příslušníci dle § 15a odst. 1 a 2. Ani tyto 

osoby se však nesmějí stát 

neodůvodnitelnou zátěží sociálního 

systému. 

 

ROZPOR S PŘIPOMÍNKOVÝM MÍSTEM 

NEZASTOUPENÝM ČLENEM VLÁDY 

Vyjádření k vypořádání: 

Neustoupí-li předkladatel od obecného 

rozlišování kategorií dle § 15a odst. 1 a 2 

na jedné straně a § 15a odst. 3 na straně 

druhé, setrváváme na této zásadní 

připomínce, že minimálně u osob dle § 

15a odst. 3 písm. a) bod 1. a 3. je návrh 

prokazovat určitou výši prostředků k 

pobytu nelogický a směřuje přímo proti 

smyslu předmětných ustanovení. Lze si 

jen těžko představit, aby žadatel a jeho 

rodina prokazovali dostatek prostředků k 

pobytu, když smyslem pobytu je v 

podstatě umožnit jejich výživu a osobní 
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péči v naléhavých případech na území. 

Přitom základní mantinel zatěžování 

sociálního systému v širším slova smyslu 

těmito osobami nepřichází v úvahu z 

důvodu jejich vyloučení ze systému 

veřejného zdravotního pojištění (navíc 

musí prokázat odpovídající vlastní 

zdravotní pojištění). 

KZPS, UZS, 

SPČR 

D 6 

K bodu 16; § 87b odst. 4 písm. a) bod 1. a písm. b) 

V rámci návrhu se bez relevantního důvodu oslabuje postavení rodinných příslušníků 

občanů schengenských zemí, které nejsou členy EU (Švýcarsko, Norsko, 

Lichtenštejnsko a Island). Průkaz o povolení k pobytu těchto osob se vydává na kratší 

dobu (3 roky namísto 5, srov. § 87b odst. 4 návrhu). Pro rozlišení průkazů k pobytu 

postačí jejich jiné označení na základě zvláštní zákonné kategorizace bez změny 

hmotněprávních podmínek jejich přiznaného postavení. 

Omezení délky pobytového oprávnění pro nesměrnicové RP na 3 roky není 

odůvodněné, navrhujeme proto stanovení jednotné maximální doby platnosti na 5 let 

pro pobytovou kartu i průkaz o povolení k pobytu. 

Neakceptováno. 

Oproti běžným cizincům ze třetích zemí 

jde naopak o preferenční režim, neboť 

povolení k dlouhodobému pobytu se 

vydává s maximální platností 2 roky. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Nejde o preferenční režim, neboť pokud 

mluvíme o rodinných příslušnících, tak i 

RP občana třetí země může dostat 

pobytové oprávnění s platností až na 5 let 

(viz ust. § 44a odst. 1 písm. d) ZPC). 

Zároveň je srovnání s občany třetích zemí 

poněkud neadekvátní vzhledem k tomu, 

že se jedná o rodinné příslušníky občanů 

EU (jen v jiné kategorii), proto lze 

kvalitativní srovnání provést toliko s 

rodinnými příslušníky občanů EU v jiných 

kategoriích, kdy ve všech ostatních je 

pobyt vydáván s platností na 5 let. 
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KZPS, UZS, 

SPČR 

Z 7 

K bodu 22; § 87f odst. 2 písm. d) 

Rozlišení v právu na zachování oprávnění k pobytu například v případě domácího 

násilí nebo smrti nositele oprávnění (občana EU) u manželů a partnerů není 

opodstatněné, jelikož se nejedná o méně závažnou skutečnost pouze z toho důvodu, 

že se jednalo o nesezdané soužití, neboť i zde existuje výrazné majetkové, citové, a 

právní provázání. 

Navíc, ustanovení § 87f odst. 2 písm. d) tak ztratí svůj smysl, neboť partner nikdy 

nebude rodinným příslušníkem, na kterého by se odst. 2 vztahoval. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

Změna § 87f odst. 2 úvodní části 

ustanovení byla z návrhu vypuštěna. 

 

V případě odstavce 2 písmeno d) bylo 

naším záměrem pouhé odstranění 

neaktuálního odkazu. Abychom tento 

náš úmysl zdůraznili, snížili jsme počet 

vypouštěných slov. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 

KZPS, UZS, 

SPČR 

Z 8 

K bodu 23; § 87f odst. 5 

Nesouhlasíme s omezením možnosti přechodu na jiný druh pobytového oprávnění 

pouze na rodinné příslušníky dle ustanovení § 15 odst. 1 a 2, tedy vynechání partnerů 

či závislých osob. I partneři, kteří se rozejdou po letech soužití, by měli mít nárok na 

změnu pobytového oprávnění. Osoba, která má postavení RPOEU, byť dle kategorie 

§ 15a odst. 3, získala toto povolení legálně, legálně zde pobývá a není důvod klást ji 

překážky ve změně účelu pobytu. Pokud bude přijata navrhovaná právní úprava, tak 

tuto možnost mít nebudou a to ani v případě domácího násilí nebo smrti partnera. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

Novelizační bod byl vypuštěn. 

Ustanovení § 87f odst. 5 proto zůstane 

v dnešním znění. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 
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KZPS, UZS, 

SPČR 

Z 9 

K bodu 23; § 87f odst. 5 
 
V  navrhovaném znění § 87f odst. 5 větě první se za slovo „cizinec“ vkládají slova 
„, který na území pobýval jako rodinný příslušník občana Evropské unie podle 
§ 15a odst. 1 nebo 2,“, slova „nebo, jde-li o cizince“ se nahrazují slovy „a cizinec“ 
a za slovo „let,“ se vkládají slova „je v této lhůtě oprávněn podat ministerstvu 
žádost“.  
 
Dle navrhovaného znění nebudou rodinní příslušníci spadající pod ust. § 15a 
odst. 3 oprávněni ve lhůtě 60 dnů po ukončení jejich přechodného pobytu požádat 
o dlouhodobý pobyt. Pouze pro rodinné příslušníky dle § 15a odst. 3, kteří v ČR 
pobývali 5 let, bude možné požádat o trvalý pobyt podle ust. § 68.  
 
Navrhované znění § 87f odst. 5 je v rozporu s čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.). ESLP i NSS opakovaně dospěly 
k závěru, že ve výjimečných případech je třeba čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod aplikovat přímo (ESLP Hoti proti Chorvatsku, stížnost 
č. 63311/14, § 126 a násl., ESPL Abuhmaid proti Ukrajině, stížnost č. 31183/13, 
§ 120, Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2020, č. j. 10 Azs 
256/2019-39). Za výjimečný lze považovat případ, v němž cizinec jednak vznese 
konkrétní námitku nepřiměřenosti rozhodnutí, jednak jím tvrzená nepřiměřenost 
dopadů rozhodnutí do soukromého či rodinného života není již na prvý pohled 
nemyslitelná či jen zdánlivá. 
 
V jistých případech článek 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 
zahrnuje povinnost státu zajistit, že osoba bude skutečně moci užívat práva na 
rodinný či soukromý život. Stát v této souvislosti musí hledat rovnováhu mezi 
oprávněnými individuálními zájmy cizince a veřejným zájmem. Omezením 
možnosti rodinných příslušníků dle § 15a odst. 3 požádat ve lhůtě 60 dnů po 
ukončení jejich přechodného pobytu požádat o dlouhodobý pobyt, by došlo 
k situaci, kdy by stát výše uvedený a konstantní judikaturou ESLP požadovaný 
test přiměřenosti z důvodu samotné zákonné úpravy principiálně neprováděl a 
tím by se dopouštěl porušování čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji změny navrhované ve větě první ust. § 87f 
odst. 5 neprovést a ust. § 87f odst. 5 ponechat ve znění: „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 

Akceptováno. 

Novelizační bod byl vypuštěn. 

Ustanovení § 87f odst. 5 proto zůstane 

v dnešním znění. 

 

 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 
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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.“ 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

KZPS, UZS, 

SPČR 

Z 10 

K bodu 79. § 118 odst. 7 

Nesouhlasíme s vynětím ostatních rodinných příslušníků z ochrany před vyhoštěním 

z území. Předkládaným důvodem novelizace zákona je soulad s evropskými 

předpisy, zejména Směrnicí 2004/38, ta však při ochraně před vyhoštěním 

nerozlišuje mezi rodinnými příslušníky dle článku 2 a článku 3. Proto není důvod 

zavést rozdílné zacházení ve vnitrostátním právu. Skutečná rodinná vazba rodinných 

příslušníků na nositele oprávnění k pobytu se zkoumá již dnes v rámci správního 

vyhoštění. Není proto důvod, aby ochranu před vyhoštěním nepožívali rodinní 

příslušníci v širším smyslu, což stejně může mít dle Úmluvy dopad na rodinný život. 

Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. 

Podle směrnice mají členské státy 

povinnost osobám uvedeným v článku 

3 odst. 2 usnadnit vstup a pobyt. To je 

zaručeno celou řadou výjimek oproti 

ostatním občanům třetích zemí.  

Osoby podle článku 3 odst. 2 směrnice 

2004/38/ES nejsou rodinnými 

příslušníky a nevztahuje se na ně 

stejná míra ochrany jako na rodinné 

příslušníky dle článku 2.  

V případě, že došlo k tak závažnému 

narušení právního řádu ze strany 

cizince, že dochází k jeho vyhoštění 

z území, není vůbec na místě zacházet 

nad rámec směrnice a přiznávat těmto 

cizincům víc práv než kolik jim 

garantuje unijní právo. 
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ROZPOR S PŘIPOMÍNKOVÝM MÍSTEM 

NEZASTOUPENÝM ČLENEM VLÁDY 

Vyjádření k vypořádání: 

Rušení správního vyhoštění dle § 119 z 

důvodu rodinného příslušenství je typicky 

využíváno u osob po azylovém řízení, 

kterým bylo správní vyhoštění uloženo za 

vstup či pobyt do ČR bez pobytového 

oprávnění, přičemž tyto osoby si nemohly 

urychleně vízum obstarat. Nejde tedy o 

osoby, které v ČR páchaly trestnou 

činnost, nýbrž o osoby, které musely 

opustit svou zemi např. z důvodu 

válečného konfliktu. Navrhovaná úprava 

diskriminuje určité rodiny z důvodu jejich 

statusu, konkrétně rodiny osob po 

neúspěšném azylovém řízení, což je v 

rozporu s mezinárodními závazky ČR, 

konkrétně s čl. 8 Úmluvy o ochraně práv a 

svobod (viz též rozsudek Evropského 

soudu pro lidská práva ve věci Mugenzi 

proti Francii, 52701/09).  
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Ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády – LRV/RIA 

ÚV LRV/RIA 

Z  

Zásadní připomínky k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ 

RIA)  

Identifikace dotčených subjektů 

1. Žádáme doplnit část 1.4 podle Obecných zásad pro RIA, která by měla 
shrnout subjekty, na které přímo či nepřímo dopadnou důsledky návrhu. 

Zhodnocení rizika 

2. Žádáme doplnit část 1.6 podle Obecných zásad pro RIA. Vyhodnocení rizik 
je klíčovou částí a je třeba postihnout rizika ve všech věcných oblastech, 
stejně jako rizika právní. Také je nutné přihlédnout k tomu, zda v případě 
nepřijetí implementačního předpisu nehrozí zahájení řízení o porušení 
práva EU ze strany Evropské komise. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3. Žádáme doplnění všech relevantních informací tak, aby byly náklady a 
přínosy jasně patrné. V současné podobě jsou informace nepřehledně 
rozděleny mezi důvodovou zprávu a částečně Shrnutí ZZ RIA. 

Vyhodnocení variant 

4. Žádáme doplnit část 3.4 podle Obecných zásad pro RIA. V předložené ZZ 
RIA je pouze okrajově, a z výpovědního hlediska nedostatečně, zmíněno 
vyhodnocení nákladů a přínosů. Vyhodnocení variant je stěžejní částí ZZ 
RIA. Předkladatel by měl porovnat a vyhodnotit náklady a přínosy 
jednotlivých variant s využitím kvantitativních případně kvalitativních metod.  

Implementace  

5. Předkladatel by měl podrobněji popsat, jak budou navrhované změny 
realizovány. Je nutné vysvětlit, jakou roli a činnosti budou zajišťovat 
jednotlivé subjekty včetně Ministerstva vnitra. 

Přezkum účinnosti regulace 

6. Žádáme stanovit, po jaké době od nabytí účinnosti úpravy bude přezkum 
proveden a jaké konkrétní údaje – indikátory budou sledovány.  

 
Akceptováno/Částečně akceptováno. 

Závěrečná zpráva RIA byla doplněna. 

 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 
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Kontakty na zpracovatele RIA 

1. Žádáme doplnit část 8. podle Obecných zásad pro RIA – kontaktní údaje na 
osobu, která RIA zpracovala (jméno / útvar / tel. + e-mail). 

 

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí 

MZV 

Z a) 

K části první – čl. I, novelizačnímu bodu 3 (k ustanovení § 15a odst. 3 

zákona č. 326/1999 Sb.): 

 

a) MZV se neztotožňuje s názorem předkladatele, že nařízení (EU) 

2019/1157 stanoví požadavky na doklady vydávané rodinným příslušníkům 

občanů EU pouze ve smyslu osob vymezených v čl. 2 bodu 2 směrnice 

2004/38 (tzv. rodinný příslušník občana EU v užším smyslu).  

 

Nařízení (EU) 2019/1157 se mj. vztahuje na pobytové karty vydávané 

v souladu s čl. 10 směrnice 2004/38/ES a karty trvalého pobytu vydávané 

v souladu s čl. 20 směrnice 2004/38/ES rodinným příslušníkům občanů EU, 

kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu (srov. čl. 2 písm. 

c) nařízení).  

Podle čl. 10 směrnice 2004/38/ES je pobytová karta rodinného příslušníka 

občana EU vydávána rovněž tzv. oprávněným osobám ve smyslu čl. 3 odst. 

2 směrnice (k tomu srov. čl. 10 odst. 2 písm. e) a f) směrnice). Obdobně platí 

ve vztahu k čl. 20 této směrnice.  

Rozdíl v kategorii rodinných příslušníků občana EU podle čl. 2 odst. 2 

směrnice a tzv. oprávněných osob podle čl. 3 odst. 2 směrnice podle názoru 

MZV spočívá v tom, že v prvním případě členské státy musí zajistit právo 

vstupu a pobytu na území (mandatory admission), zatímco v druhém 

případě mají členské státy určitou míru diskreční pravomoci při stanovování 

kritérií, která mají být zohledněna při rozhodování o tom, zda jim taková 

práva podle směrnice přiznat (discretionary admission). Jakmile jim je však 

Akceptováno a vysvětleno. 

Argumentace v důvodové zprávě byla 

upravena. 

 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

MZV na své zásadní připomínce již 

nadále netrvá. 
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právo pobytu podle směrnice přiznáno, směrnice oběma kategoriím 

rodinného příslušníka občana EU přiznává nárok na stejný pobytový titul, tj. 

pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU ve smyslu jejího čl. 10. 

Srov. rovněž judikaturu Soudního dvora EU ve věci C-129/18 (bod 57 

a násl.). 

S ohledem na výše uvedené MZV požaduje předkládaný materiál v daném 

smyslu upravit. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

MZV 

Z b) 

b) V návaznosti na navrhované znění ustanovení § 15a odst. 3 MZV 

navrhuje vložit do ustanovení § 20 zákona o pobytu cizinců nový odstavec 

6 níže uvedeného znění a následně označit dosavadní odstavec 6 jako 

odstavec 7: 

 

„(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 společenství 27). Zastupitelský úřad 

krátkodobé vízum neudělí z důvodů uvedených v přímo použitelném 

právním předpisu Evropských společenství 27). Na udělení krátkodobého 

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

v § 15a odst. 3, není právní nárok.“. 

Jako možnou alternativu, kterou by mohlo být dosaženo stejného cíle, MZV 

navrhuje vložit v ustanovení § 20 odst. 5 za text „Cizinci, který žádá o 

krátkodobé vízum jako rodinný příslušník občana Evropské unie“ text 

„uvedený v § 15a odst. 1 nebo 2“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Navrhovaný text § 15a odst. 3 je novou transpozicí kategorie tzv. 

oprávněných osob podle čl. 3 Směrnice 2004/38/ES a nejedná se tedy o 

pouhý přepis textu závazného nařízení (vízový kodex). Článek 3 zavazuje 

členské státy pouze k tomu, aby těmto osobám usnadnily vstup a pobyt. 

Akceptováno 

Odstavec byl vložen do § 20. 

 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

S vypořádáním připomínky MZV 

souhlasí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBUDCA3CY)



25 
 

Není nutné jim však přiznávat stejný status jako rodinným příslušníkům 

občanů EU. Navrhovaná úprava těmto osobám usnadňuje vstup 

prostřednictvím osvobození od poplatku. Žádosti o vízum však v tomto 

případě budou zamítány na základě standardního zamítacího formuláře dle 

vízového kodexu. Tímto se tzv. oprávněné osoby budou lišit od rodinných 

příslušníků občanů EU uvedených v § 15a odst. 1 a 2. Bez navrhovaného 

textu by mohl vzniknout mylný výklad, že i v případě osob uvedených v § 15a 

odst. 3 (transponovaná kategorie tzv. oprávněných osob) je nutné použít 

důvody uvedené v § 20 odst. 5. 

 

Ministerstvo financí 

MF 

Z 

Zásadní připomínka: 

 

K návrhu usnesení vlády bod II. 3. 

Požadujeme vypustit úkol pro paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí s tím, 

že navýšení výdajových limitů souvisejících s návrhem výše uvedeného zákona bude 

předmětem dalšího jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a střednědobého 

výhledu na léta 2022-2023. 

Akceptováno. 

Bod byl z návrhu usnesení vlády 

vypuštěn. Navýšení výdajových limitů 

bude předmětem vyjednávání o návrhu 

státního rozpočtu, jak navrhuje MF. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

MF se způsobem vypořádání souhlasí. 

MF 

D 

K dopadům na státní rozpočet – k personálním dopadům 

Co se týká dopadů na státní rozpočet, upozorňujeme, že na schůzce konané na 

Ministerstvu financí dne 21. 8. 2020 byly se zástupci Ministerstva vnitra předjednány 

dopady pouze v oblasti limitů regulace zaměstnanosti. Uvedené změny limitů budou 

zapracovány do návrhu státní rozpočtu na rok 2021 a SVD na léta 2022-2023. 

Bereme na vědomí. 
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MF 

D 

K dopadům na státní rozpočet 

Předpokládáme, že veškeré jiné než personální dopady do státního rozpočtu budou 

hrazeny v rámci schválených ukazatelů státního rozpočtu na příslušný rozpočtových 

rok. 

Bereme na vědomí. 

MF 

D 

K návrhu usnesení vlády bod II. 2 

V návrhu usnesení vlády doporučujeme vypustit bod II. 2., a to z toho důvodu, že 

tento vliv bude promítnut již ve schvalované řádné systemizaci služebních a 

pracovních míst na rok 2021 pro služební úřad Ministerstvo vnitra – ústřední orgán; 

proto již nebude nutné, aby 1. místopředseda vlády a ministr vnitra zajišťoval 

změnovou systemizaci s účinností od 1. 7. 2021.  

Neakceptováno. 

 

Vyjádření MF: 

I přes charakter uplatněné připomínky 

(ostatní připomínka) podotýkáme, že 

nedává smysl, aby v návrhu usnesení 

vlády zůstal bod II./2, neboť řádná 

systemizace na rok 2021 musí číselně 

sedět na schválený rozpočet pro rok 2021, 

v jehož návrhu je již dotčená změna 

zapracována, z toho důvodu považujeme 

navržený bod II./2 za irelevantní.  

MF 

D 

K Části první – Čl. II – Přechodná ustanovení 

V bodu 1 doporučujeme slovo „posuzují“ nahradit slovem „posoudí“.  

 

V bodu 2 doporučujeme nahradit slova „tohoto dne“ slovy „dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona“. V části věty za středníkem doporučujeme vypustit slovo „této“ a za slovo 

„podání“ vložit slova „podaných podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

Akceptováno. 

MF 

D 

K části čtvrté – Změna zákona o správních poplatcích 

Z úvodní věty je třeba z výčtu zákonů vypustit zákon č. 367/2011 Sb. a zákon č. 

457/2011 Sb., které jsou novelami paragrafovaného znění zákona, nikoliv novelami 

přílohy. Dále je třeba na konci úvodní věty vypustit zákon č. 255/2020 Sb. a zákon č. 

277/2020 Sb., které nemají vztah k zákonu o správních poplatcích ani k jeho příloze 

Akceptováno. 
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a je třeba doplnit poslední novely přílohy, a to zákon č. 334/2020 Sb., zákon 

č. 336/2020 Sb. a zákon č. 337/2020 Sb. 

MF 

D 

K části čtvrté – Změna zákona o správních poplatcích -  

V novelizačním bodu 7 a 8 je třeba v uvozujících větách doplnit za slovo „Poznámky“ 

slova „této položky“.“. 

 

MF upřesnilo svoji připomínku: 

Na základě Vašeho zpřesňujícího dotazu k výše uvedené části novely zákona jsme 

dospěli k názoru, že při formulaci připomínky věcného odboru došlo ke změně jejího 

smyslu. Za toto se Vám omlouváme a zasíláme text připomínky korigovaný 

příslušným útvarem MF.  

Pro větší přehlednost zasíláme úpravu přímo zapracovanou do textu novelizovaných 

bodů ustanovení poznámky (požadované doplnění je vyznačeno červeně).  

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. 

 

V novelizačním bodu 5 doporučujeme zvážit ponechání slovo „podle této položky“ 

v textu bodu 2 Poznámek, pokud k jejich vypuštění není   věcný důvod.  

Akceptováno podle upřesněné 

připomínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

MF 
K důvodové zprávě: 

K Obecné části 
Akceptováno. 
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D Na str. 1 doporučujeme uvést plný název 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 pohybu a Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 

rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, 

o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 

72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS 

a 93/96/EHS. 

 

Upozornění nad rámec připomínky zaslaná dodatečně: 

Dále si dovolujeme upozornit, že z  Důvodové zprávě k části čtvrté – Změna 

zákona o správních poplatcích  není zcela jasně patrné (zejména z posledních 

dvou odstavců na str. 26), že změna položky  8 sazebníku zákona č. 634/2004 SB., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, není předmětem navrhované 

úpravy, ale obsahem návrhu tzv. doprovodného zákona  k zákonu o občanských 

průkazech 

 

 

 

 

 

 

MF 

D 

Ke Zvláštní části bodu B) Zpřesnění Vymezení pojmu „Rodinný příslušník občana 

EU“  

Na str. 10 doporučujeme v prvním odstavci správně uvést zavedený pojem, resp. 

slova „rodinný příslušník občana Evropské unie“ nahradit slovy „rodinný příslušník 

občana EU“. 

Neakceptováno. 

MF 

D 

Ke Zvláštní části bodu C) - Adaptace nařízení EU 2019/1157   

Na str. 15 v druhém odstavci ve větě první doporučujeme vypustit opakující se text 

„na všechny“. 

Akceptováno. 
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Ke Zvláštní části bodu C) Adaptace nařízení EU 2019/1157 

Na str. 21 ve třetím odstavci doporučujeme uvést zavedený zkrácený název 

příslušného nařízení, tj. „nařízení EU 2019/1157“. 

 

Ke Zvláštní části bodu C) Adaptace nařízení EU 2019/1157  

Na str. 23 v druhém odstavci chybí na začátku věty část textu. 

 

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva 

Zmocněnkyně 

 

Úvod: 

Úvodem především oceňuji vstřícnost předkladatele vůči podnětům připomínkových 

míst, předloženým na jaře a během letních prázdnin letošního roku, na základě nichž 

byla úprava zákona o pobytu cizinců vyňata do zvláštního připomínkového řízení, a 

připomínkovým místům byl dán opětovný prostor se k návrhu vyjádřit. Návrh byl 

zároveň na základě podnětů opětovně přepracován. Jak jsem již vyjádřila 

v předchozích kolech připomínkového řízení k tomuto tématu, otázku úpravy 

postavení rodinných příslušníků EU včetně rodinných příslušníků českých občanů 

považuji za velmi zásadní. Z hlediska ochrany lidských práv a zákazu diskriminace 

uplatňuji k návrhu následující připomínky: 

 

Zmocněnkyně 

Z 1 

K bodu 3 - § 15a odst. 3 písm. a) body 1. a 2. – rodinný příslušník občana 
Evropské unie 

Definice rodinného příslušníka občana Evropské unie v návrhu zákona pracuje u 
vymezení podmínek pro status rodinného příslušníka s formulací „je v zemi, z níž 
pochází…“. Stávající znění užívá vymezení širší, konkrétně „ve státě, jehož je 
občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt“. Důvodová zpráva k návrhu 
nového vymezení rodinného příslušníka občana EU mimo jiné uvádí, že okruh 
cizinců, kteří pod tento pojem spadají, se nemění, což však není pravda, neboť 

Částečně akceptováno, důvodová 

zpráva bude upravena. Dochází ke 

změně, která je však plně v souladu 

s unijním právem. Cílem je čistá 

transpozice směrnice a odstranění 

stávajícího gold-platingu, tam, kde není 

opodstatněný. 
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současné vymezení zahrnuje i možnost uznání rodinného stavu ve státě pobytu, 
nikoliv jen původu. 

Navrhuji proto za slova „je v zemi, z níž pochází“ doplnit slova „nebo v zemi, 
v níž měl povolen pobyt“, s cílem zachovat stávající vymezení. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

5.10. Přijímáme. 

Zmocněnkyně 

Z 2 

K bodům 7 a 8 - § 18 písm. e) a § 20 odst. 4 – přechodný pobyt na území bez 
víza 

Navrhovaná změna v rámci rozlišení dvou hlavních skupin rodinných příslušníků 
občanů EU odebírá rodinným příslušníkům podle § 15a odst. 3 možnost přechodného 
pobytu na území bez víza za podmínek stanovených § 18, a dále právo podat žádost 
o udělení krátkodobého víza na hraničním přechodu. Oba případy představují 
významnou limitaci pobytových pravidel části rodinných příslušníků občanů EU. 

V rámci předchozích kol připomínkového řízení k řešené úpravě se objevovala 
argumentace nepřesné, nesprávně provedení transpozice směrnice 2004/38. Tento 
argument byl následně vypuštěn, což vítám, důvodová zpráva však nadále uvádí, že 
transpozice v podobě §15a z roku 2006 nebyla provedena zcela v souladu se 
směrnicí, neboť z ní nevyplývá povinnost zakotvit rodinným příslušníkům (především 
manžel/manželka, a dále registrovaní partneři, potomci a předci za stanovených 
podmínek) a oprávněným osobám dle směrnice (např. osoby vyživované či partneři 
za stanovených podmínek) stejné postavení. V případě osob oprávněných směrnice 
stanoví povinnost hostitelskému státu v souladu se svými vnitrostátními předpisy 
vstup a pobyt těchto osob. Čl. 37 následně dodává, že směrnicí nejsou dotčeny 
právní a správní předpisy členských států, které jsou příznivější pro osoby spadající 
do působnosti této Směrnice. K tomuto došlo transpozicí směrnice v roce 2006. 

Důvodová zpráva pro tyto návrhy změn neuvádí bližší odůvodnění, které by se 
k těmto konkrétním případům vztahovalo. Změny podle mého názoru nepřinášejí 
nápravu transpozice Směrnice (neboť původní transpozice představovala přípustnou 
výhodnější úpravu nad rámec Směrnice, které tato výslovně umožňuje), a nepřinášejí 
ani zjednodušení či upřesnění řešených pravidel. V těchto konkrétních případech se 
zároveň mnohdy může jednat o rodinné příslušníky, kteří jsou  z důvodů závažného 
zdravotního stavu či sociální situace zcela závislí na občanu EU, resp. občanu České 
republiky. Z tohoto důvodu považuji navrhované změny za nepřiměřené.  

Neakceptováno. 

Dochází k odstranění předchozího 

gold-platingu. Důvodová zpráva bude 

doplněna a upravena. Cílem je, aby 

nejvýhodnější režim byl zachován 

pouze pro rodinné příslušníky ve 

smyslu směrnice 2004/38/ES. Není 

důvodné, aby oprávněné osoby dle čl. 

3 odst. 2 směrnice měli stejné 

postavení jako rodinní příslušníci dle 

čl. 2. směrnice. 

ČR v souladu s požadavky směrnice 

oprávněným osobám zaručuje výrazně 

příznivější podmínky, než mají ostatní 

státní příslušníci třetích zemí.  

 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 
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Navrhuji proto § 18 písm. e) a § 20 odst. 4 ponechat v takovém znění, aby 

zahrnovali celou kategorii rodinných příslušníků občanů EU. 

Tato připomínka je zásadní. 

5.10. Přijímáme. 

 

 

Zmocněnkyně 

Z 3 

K bodům 7 a 12 - § 87b odst. 2 – přechodný pobyt rodinného příslušníka občana 
Evropské unie 

Navrhovaná změna odebírá rodinným příslušníkům občanů EU podle § 15a odst. 3 
možnost podat žádost o povolení k přechodnému pobytu v případě, že na území 
pobývají neoprávněně nebo na základě výjezdního příkazu. Daný návrh je obdobný 
případu řešeném Ústavním soudem v listopadu roku 2018 (sp. zn. Pl. ÚS 41/17). 
Návrh je z hlediska důsledků shodný s ustanovením zákona o pobytu cizinců, který 
Ústavní soud ve svém nálezu zrušil. Ústavní soud zde shledal, že zastavení řízení o 
povolení k přechodnému pobytu u cizinců, kteří žádají z výjezdního příkazu nebo bez 
oprávnění pobytu, je v rozporu s čl. 10 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních 
práv a svobod. Ústavní soud v nálezu potvrdil zájem na efektivní kontrole migrace a 
dodržování předpisů České republiky, uvedl však, že tyto cíle jsou realizovány za 
pomoci procesního prostředku (institutu zastavení řízení), jímž se absolutizuje 
veřejný zájem a pomíjí zájem individuální. V odůvodnění navrhované právní úpravy 
se však důvodová zpráva s předmětným nálezem ÚS nijak nevyrovnává.  

Na věci nic nemění ani to, že podle současného návrhu by řízení v případech 
rodinných příslušníků podle § 15a odst. 3 nebude vůbec zahájeno. Nutit cizince, aby 
vycestovali a následně přicestovali pro podání žádosti, kterou lze podat pouze na 
území, považuji v tomto případě za nepřiměřené. Zároveň je faktické soužití 
v některých případech nezbytnou podmínkou pro splnění hmotněprávních 
požadavků pro vydání pobytového oprávnění, opatření tedy vyvolává nepřiměřený 
dopad do rodinného a soukromého života těchto osob. 

Nová úprava dále odporuje čl. 3 odst. 2 směrnice 2004/38, konkrétně jejímu 
požadavku usnadnit dotčeným osobám pobyt na území hostitelského státu. Obecná 
argumentace návrhu je založena na dosažení většího souladu s právem EU, v tomto 
případě jde však podle mého názoru o přístup opačný. 

Navrhuji proto v rámci úpravy § 87b odst. 2 nerozlišovat v rámci kategorie 
rodinných příslušníků občanů EU. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

V citovaném nálezu Ústavní soud vytýkal 

absenci rozhodování „ve věci“, která pak 

znemožňovala navazující ochranu práv 

před soudem. 

Podle rozeslaného návrhu nemělo být 

řízení o žádosti zastaveno, ale žádost 

měla být zamítnuta (§ 87b odst. 2 

ve spojení s § 87e odst. 1 písm. a) bodem 

2). V tomto smyslu návrh splňuje 

požadavky dané Ústavním soudem.  

Pro lepší přehlednost však toto 

pravidlo přesuneme celé do § 87e 

odst. 1 do nově doplněného písmene i). 

 

Neakceptováno. 

Pokud jde o věcné řešení, na návrhu 

trváme. 

Cizinec mohl svoji žádost o přechodný 

pobyt uplatnit dříve, než ztratil 

pobytové oprávnění, nebo mohl zvolit 

jiný typ krátkodobého víza (§ 20). 
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Současně není vyloučeno, že část 

dotčených cizinců uzavře v mezidobí 

sňatek, a tím získá postavení podle 

§ 15a odst. 1 nebo 2. 

V otázce individuálního posouzení 

situace cizince odkazujeme na 

možnost využití jiných institutů zákona 

(v krajních případech např. na vízum za 

účelem strpění na území). 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

5.10. Nesouhlasíme, vyjádření je 

přiloženo ve zvláštním dokumentu. 

Ačkoli rozumím pohledu předkladatele, 
návrh v první řadě nadále vnímám jako do 
určité míry rozporný s uvedeným 
judikátem Ústavního soudu, který 
argumentoval nejen právem na soudní a 
jinou právní ochranu, ale též právem na 
ochranu před neoprávněnými zásahy do 
soukromého a rodinného života. Navržené 
znění (tedy stav, kdy řízení nebude 
procesně zastavováno, ale žádost bude 
zamítána) nevnímám jako vhodné řešení, 
a nadále trvám na argumentaci uvedené 
v původní připomínce. Problematické 
případy by dle našeho názoru bylo možné 
řešit jinými důvody pro zamítnutí žádosti o 
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vydání povolení k přechodnému pobytu 
podle § 87e odst. 1. 

Co se týče důsledků návrhu, ke své 
původní připomínce doplňuji, že návrh 
právní úpravy, který části rodinným 
příslušníkům unijního občana odpírá 
možnost získat povolení k přechodnému 
pobytu, pokud o něj žádají z výjezdního 
příkazu či bez pobytového oprávnění, 
typicky dopadne na neúspěšné žadatele o 
mezinárodní ochranu, kteří v ČR v 
mezidobí založili rodinu. Možnost těchto 
lidí získat postavení podle § 15a (1) nebo 
(2) uzavřením sňatku může být z tohoto 
důvodu omezená, neboť nemohou 
kontaktovat orgány ze země původu. 
Navrhovanou úprava je tak možné vnímat 
jako rozpornou se článkem 8 Úmluvy o 
ochraně práv a svobod (právo na 
respektování soukromého a rodinného 
života). Evropský soud pro lidská práva ve 
věci Mugenzi proti Francii (52701/09) a 
především Guliyev a Sheina proti Rusku 
(29790/14) reflektoval v těchto případech 
právo na zachování vazeb “de facto” 
rodiny navzdory předchozímu 
neregulérnímu postavení. 

Nehledě pak na otázku souladu či 
nesouladu s řešeným judikátem 
Ústavního soudu a výše uvedenými 
mezinárodněprávními závazky spatřuji 
v návrhu rozpor s požadavky plynoucími 
ze Směrnice 2004/38/ES, z níž státu 
podle čl. 3 (2) vyplývá povinnost usnadnit 
v souladu s vnitrostátními předpisy vstup a 
pobyt těchto (oprávněných) osob. 
Oprávněným osobám splňujícím 
podmínky Směrnice i zákona je odepřena 
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možnost svůj pobyt legalizovat bez 
nutnosti vycestování, které může být pro 
mnohé tyto osoby (osoby vyživované či 
osoby vyžadující osobní péči) 
problematické. Trvám tedy na zachování 
stávajícího nastavení. 

Zmocněnkyně 

Z 4 

K bodu 15 - § 87b odst. 3 písm. d) bod 1 – přechodný pobyt rodinného 
příslušníka občana Evropské unie 

Nesouhlasím se zavedením podmínky doložení úhrnného měsíčního příjmu pro 
rodinné příslušníky občanů EU podle § 15a odst. 3. Preventivní charakter této 
povinnosti nevnímám jako odpovídající zátěži, kterou povinnost vyvolá. V rámci 
cizineckých předpisů, jak ostatně uvádí důvodová zpráva, existují ustanovení, která 
již dnes problémy plynoucí z nedostatečného příjmu řeší (např. zrušení pobytu). 

Navrhuji dané ustanovení vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Každý cizinec, který hodlá pobývat na 

území ČR, musí prokázat, že má pro 

svůj pobyt dostatečné prostředky a 

nestane se zátěží sociálního systému.  

Jedinou výjimkou jsou občané EU a 

jejich rodinní příslušníci dle čl. 2 

směrnice, kteří nemusí prostředky 

prokazovat předem, ale pokud se 

stanou zátěží sociálního systému, je to 

důvod pro ukončení jejich pobytu.  

Z pohledu veřejného zájmu je naprosto 

neefektivní „vpustit“ na území cizince, 

který prostředky k pobytu nemá, s tím, 

že jeho pobyt může být následně 

zrušen. Celý proces ukončování 

pobytu může trvat velmi dlouhou dobu 

a výrazně zatěžuje státní správu. Je 

teda zcela oprávněné a ve veřejném 

zájmu, aby cizinci prokázali, že mají 

dostatečné prostředky k pobytu na 

území ČR. 
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Vyjádření k vypořádání: 

5. 10. Nesouhlasíme, vyjádření je 

přiloženo ve zvláštním dokumentu. 

V této věci navrhuji kompromisní řešení, 
které by povinnosti prokazovat úhrnný 
měsíční příjem zbavilo část kategorie 
rodinných příslušníků podle § 15a (3), 
konkrétně osoby podle § 15a (3) a) 
bodů 1 a 3 (osoby vyživované a osoby 
vyžadující osobní péči). Alespoň u 
těchto osob navrhuji ponechání 
dosavadních pravidel, tedy stejný režim 
jako u osob podle § 15a (1) a (2). 

Smyslem umožnění pobytu těchto osob je 
realizace jejich výživy a osobní péče, jde 
tedy o případy naléhavé, které by neměly 
být limitovány, a jejichž omezení směřuje 
proti smyslu umožnění jejich pobytu na 
území České republiky. Jak navrhovatel 
uvádí, v případě zatěžování sociálního 
systému je zde následné řešení v podobě 
ukončení pobytu.  

Zmocněnkyně 

Z 5 

K bodu 16 - § 87b odst. 4 – přechodný pobyt rodinného příslušníka občana 
Evropské unie 

Nesouhlasím s odlišením doby, na níž se vydává povolení k pobytu ve formě 
pobytové karty a ve formě průkazu o povolení k pobytu. Pro účely rozlišení obou 
forem povolení k pobytu není potřebné rozlišit délku doby, na něž je průkaz 
vydáván; takováto náležitost nevyplývá ani ze směrnice 2004/38, ani z nařízení 
2019/1157. Souladu s požadavky Nařízení je dosaženo odlišením označení 
dokladů a zavedením biometrické formy. Zároveň především u rodinných 
příslušníků státních občanů ČR spadajících do skupiny podle § 15a odst. 3 je zde 

Neakceptováno. 

Oproti běžným cizincům ze třetích zemí 

jde naopak o preferenční režim, neboť 

povolení k dlouhodobému pobytu se 

vydává s maximální platností 2 roky. 
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předpoklad delšího pobytu než tři léta. V případě, že toto zkrácení není 
odůvodněno, jej nepovažuji za nutné ani vhodné. 

Navrhuji ponechání stejné doby platnosti pro pobytovou kartu i pro průkaz o 
povolení k pobytu, a to v délce pěti let. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

5. 10. Nesouhlasíme, vyjádření je 

přiloženo ve zvláštním dokumentu. 

Jak je zřejmé ze všech tří kol připomínek 
k návrhu, který mění postavení části 
rodinných příslušníků občanů EU v České 
republice, na problematiku nahlížím 
pohledem, jak moc se dané části 
rodinných příslušníků zhorší jejich 
postavení oproti současnému, léta 
trvajícímu stavu. Ačkoli s pohledem 
předkladatele nadále nesouhlasím, 
v některých případech akceptuji rozlišení 
dvou kategorií rodinných příslušníků 
unijních občanů. Tyto případy však 
z mého pohledu musí být opodstatněné, 
kdy srovnání s běžným třetizemeckým 
režimem (tedy konstatování, že řešená 
část rodinných příslušníků by na tom 
mohla být ještě hůře) jako opodstatnění 
nevnímám. Srovnání s občany třetích 
zemí považuji za neadekvátní i vzhledem 
k tomu, že se zde jedná o rodinné 
příslušníky občanů EU (jen v jiné 
kategorii), proto lze kvalitativní srovnání 
provést toliko s rodinnými příslušníky 
občanů EU v jiných kategoriích, kdy ve 
všech ostatních je pobyt vydáván s 
platností na 5 let. Zároveň i rodinný 
příslušník občana třetí země může dostat 
pobytové oprávnění s platností až na 5 let 
(§ 44a (1) d) zákona o pobytu cizinců).  
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Trvám tedy na vydávání povolení ve 
stejné délce pro obě kategorie 
rodinných příslušníků občanů EU, i 
z toho důvodu, že u nich lze očekávat 
trvalé usazení na území. Nerozlišování 
doby, na níž je povolení vydáváno, 
vnímám jako vhodnou kompenzaci 
ostatních zásadních změn, které rodinní 
příslušníci podle § 15a (3) zaznamenají. 

 

Zmocněnkyně 

Z 6 

K bodu 7 - § 87f odst. 2 - důvody ukončení přechodného pobytu rodinného 
příslušníka občana Evropské unie 

Ochrana rodinných příslušníků v případě domácího násilí či dalších mimořádně 
závažných okolností se tímto redukuje pouze na rodinné příslušníky podle §15a 
odst. 1 a 2, i přes to, že se jedná o okolnosti, které mohou stejným způsobem 
dopadat i na rodinné příslušníky podle §15a odst. 3 žijící např. v dlouholetém 
partnerském vztahu. Rozlišovat v právu na zachování oprávnění k pobytu například 
v případě domácího násilí (§ 87f odst. 2 písm. c) bod 3) nebo smrti občana EU 
jakožto nositele oprávnění (§ 87f odst. 2 písm. b)) mezi manžely a nesezdanými 
partnery nepovažuji za opodstatněné, neboť i zde existují výrazné majetkové, 
citové, a právní vazby. Ustanovení § 87f odst. 2 písm. d) navíc ztratí svůj smysl, 
neboť partner nikdy nebude rodinným příslušníkem, na kterého by se odstavec 2 
vztahoval. 

Jak jsem uváděla u připomínek výše, ze směrnice 2004/38 nevyplývá povinnost 
stejného zacházení pro rodinné příslušníky a oprávněné osoby, jsem však toho 
názoru, že zásadní životní mezníky, které § 87f odst. 2 pokrývá, spadají do závazku 
usnadnění pobytu oprávněným osobám na území hostitelského státu. Důvodová 
zpráva pak kromě obecného úvodu, který změny vysvětluje, neobsahuje žádné 
další obhájení potřebnosti této změny. Tuto oblast proto nepovažuji za vhodný 
prostor pro redukci dosavadního množství práv části rodinných příslušníků občanů 
EU. 

Navrhuji tak slova „podle § 15a odst. 1 nebo 2“ z § 87f odst. 2 vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Změna § 87f odst. 2 úvodní části 

ustanovení byla z návrhu vypuštěna. 

 

 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

5.10. Přijímáme, děkujeme. 
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Zmocněnkyně 

Z 7 

K bodu 23 - § 87f odst. 5 – důvody ukončení přechodného pobytu rodinného 
příslušníka občana Evropské unie 

Oprávnění podat na území žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za 
zde uvedených podmínek se dává pouze rodinným příslušníkům občanů EU podle 
§ 15a odst. 1 nebo 2. Pro zbývající skupinu rodinných příslušníků včetně 
příslušníků českých občanů tím dochází k omezení řádné možnosti přechodu na 
jiný druh pobytového oprávnění. Do vynechané kategorie spadají např. partneři 
rodinných příslušníků občanů EU či závislé osoby. Jedná se o osoby pobývající na 
našem území legálně na základě povolení, nevidím proto důvod k tomu odebírat jim 
možnost změnit pobytový účel. Stejně jako u připomínky č. 4 by navrhovaná úprava 
vedla k negativnímu dopadu např. na oběti domácího násilí či osoby, jejichž partner 
či partnerka zemřeli. Pokud by zde dotčená kategorie osob chtěla nadále pobývat, 
bez této možnosti přechodu na dlouhodobý pobyt budou zavaleni množstvím 
povinností, nákladných časově i finančně. Zároveň zde přichází v úvahu situace 
nepřiměřeného dopadu do soukromého a rodinného života cizinců, jak o tom hovoří 
např. judikát ESLP Hoti proti Chorvatsku. 

Navrhuji proto zachovat možnost změny pobytového účelu pro celou 
kategorii rodinných příslušníků občanů EU. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Novelizační bod byl vypuštěn. 

Ustanovení § 87f odst. 5 proto zůstane 

v dnešním znění. 

 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

5.10. Přijímáme, děkujeme. 

 

Zmocněnkyně 

Z 8 

K bodu 7 - § 87y 

Nesouhlasím s odstraněním tzv. fikce pobytu v případě podání žádosti o povolení k 
přechodnému pobytu za podmínek stanovených § 87y pro skupinu rodinných 
příslušníků podle § 15a odst. 3. V první řadě by omezení dopadlo tíživě zejména na 
ty, u kterých vznikne závislost na péči na území, např. v případě těžkého úrazu. 
Takové osoby by nemusely být schopny plnit původní účel pobytu. Podaly by 
žádost o přechodný pobyt, jejich pobyt na území po dobu řízení by však nebyl 
oprávněný a účelově a zbytečně by musely podávat žádost o prodloužení 
stávajícího pobytového oprávnění, aniž by o něj měly zájem, což by zbytečně 
zatěžovala nejen účastníky řízení, ale i samotný správní orgán. Zároveň platí, že 
řízení o žádosti nesmí být delší než 60 dnů, tudíž fikce pobytu by tak svědčila 
jenom po tuto dobu, což pokládám za problematické. Návrh na změnu je v tomto 
případě odůvodňován snahou o přecházení účelovému obcházení zákona. 
Důvodová zpráva však neobsahuje bližší popis problému či četnost, s níž se 
takovéto jednání objevuje. Zpřísnění proto působí dojmem plošného preventivního 
zásahu; s čímž dlouhodobě vyjadřuji nesouhlas. 

Částečně akceptováno. 

Kategorii rodinných příslušníků 

občanů EU bude fikce zachováno. Její 

trvání však bude omezeno. Fikce 

skončí okamžikem oznámení 

(doručení) rozhodnutí ministerstva 

(správního orgánu prvního stupně) 

o podané žádosti. 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 
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Navrhuji proto slova „podle § 15a odst. 1 nebo 2“ z § 87y vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

5. 10. Nesouhlasíme, vyjádření je 

přiloženo ve zvláštním dokumentu. 

Vážím si snahy nalézt kompromisní řešení 
a oceňuji částečnou akceptaci připomínky, 
která se vypořádává s některými 
problémy, na základě nichž byla 
připomínka vznesena. Vzhledem 
k následujícím důvodům však 
s navrženou variantou řešení 
nesouhlasím; v závěru své připomínky 
doporučuji alternativní řešení. 

Alternativní znění § 87y z mého pohledu 
omezuje efektivní a spravedlivou realizaci 
prostředků obrany proti rozhodnutí orgánu 
prvního stupně, neboť platí-li fikce pobytu 
pouze do oznámení rozhodnutí orgánem 
prvního stupně, na dobu řízení o 
opravném prostředku bude dotčená osoba 
nucena území opustit. Tímto je narušena 
konstrukce dvoustupňového správního 
řízení coby jednoho celku (teorie, že 
prvostupňové správní rozhodnutí a 
rozhodnutí odvolacího orgánu tvoří jeden 
celek). 

Zároveň považuji za nevhodné garantovat 
fikci pobytu pouze v průběhu první části 
správního řízení, když správní soudy v 
případě přezkumu správního rozhodnutí 
přezkoumávají aktuální reflexi skutkových 
okolností právě v konečném rozhodnutí. 
Praktické znemožnění práva pobytu osob, 
které mají i nadále ve správním řízení 
prokazovat znaky trvalého partnerského 
vztahu, de facto odnímá možnost tento 
vztah “řádně” prokázat. 
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Dále pak u osob, které žádost pouze 
zneužívají, nelze předpokládat dlouhé, a 
navíc úspěšné odvolací řízení, naopak ale 
dostává do praktických potíží osoby, u 
kterých bude opravný prostředek shledán 
důvodným (neboť po obdržení rozhodnutí 
orgánu prvního stupně ze státu vycestují, 
ale následně bude jejich odvolání 
úspěšné). 

V neposlední řadě může docházet k tomu, 
že nemožnost příbuzných závislých na 
péči občana EU setrvat v ČR během řízení 
o odvolání tvrdě dopadne na nejvíce 
znavitelné osoby, tedy příbuzné občana 
EU staršího věku, nemocné či po úraze, 
kteří nemají v zemi původu žádné zázemí, 
a celá jejich rodina žije v ČR. 

Soudy k tomu upozorňují na rozpor s 
Listinou základních práv a svobod pro 
případ, že by se takové osoby musely 
navrátit do země původu, např. po dobu 
řízení o odvolání či žalobě: Pro úplnost je 
vhodné doplnit, že v případě akceptace 
posouzení věci žalovaným by se 
žalobkyně po jejím návratu do země 
původu s největší pravděpodobností 
okamžitě stala závislou na finanční 
podpoře ze strany své dcery a svého zetě. 
Do jisté míry umělé vyvolání tohoto stavu 
by bylo v rozporu s čl. 4 odst. 4 Listiny 
základních práv a svobod, stejně jako v 
rozporu se základními zásadami činnosti 
správních orgánů (Krajský soud v 
Českých Budějovicích, č.j. 51 A 51/2016). 

Záměru obsaženému v původní i nové 
verzi důvodové zprávy (snížit motivaci 
cizinců obcházet zákon pomocí řetězení 
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žádostí, které sice mají minimální šanci na 
úspěch, ale už samotné jejich projednání 
v obou stupních správního řízení zaručuje 
možnost prodloužení pobytu na území) je 
možné docílit např. vymezením pravidla, 
že tzv. fikce pobytu trvá po celou dobu 
správního řízení, avšak pouze o první 
žádosti podané daným žadatelem. 
Tímto se fakticky zamezí „řetězení 
žádostí“, aniž by opatření zároveň 
negativně nedopadlo na rodinné 
příslušníky, kteří nástroj využívají řádně a 
bez úmyslu zneužívat zákonné možnosti. 
Za vhodnou alternativu považuji i návrh 
připomínkového místa Kanceláře 
Veřejného ochránce práv, tedy odepřít 
fikci oprávněného pobytu cizincům 
podle § 15a (3) zákona, kteří opětovně 
podali žádost o povolení 
k přechodnému pobytu v době do 
jednoho roku od pravomocného 
ukončení správního řízení o jejich 
předchozí žádosti, včetně případného 
soudního přezkumu. 

 

Zmocněnkyně 

Z 9 

K bodu 79 - § 118 odst. 7 – správní vyhoštění 

Do úpravy správního vyhoštění se doplňuje ustanovení, které říká, že pro účely 
dané oblasti se za rodinného příslušníka občana Evropské unie nepovažuje osoba 
uvedená v § 15a odst. 3, která pobývá na území přechodně. Na část rodinných 
příslušníků unijních občanů by se tímto vztahovaly přísnější pravidla pro vyhoštění 
z území. I tuto změnu vnímám v rámci novelizačního bloku jako nedůvodnou a 
přehnaně přísnou. V důvodové zprávě se opět kromě obecných informací neuvádí 
konkrétní záměr pro tento návrh, který by vzhledem k závažnosti dopadu změny na 
dotčené osoby neměl podle mého názoru chybět. Důvodová zpráva rozlišuje mezi 
postavením rodinných příslušníků a oprávněných osob s tím, že z unijních přepisů 
nevyplývá nutnost stejně silného postavení těchto osob, ale pouze závazek 

Neakceptováno. 

Podle směrnice mají členské státy 

povinnost osobám uvedeným v článku 

3 odst. 2 usnadnit vstup a pobyt. To je 

zaručeno celou řadou výjimek oproti 

ostatním občanům třetích zemí.  

Osoby podle článku 3 odst. 2 směrnice 

nejsou rodinnými příslušníky 
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usnadnění vstupu a pobytu oprávněných osob na území. Změna v oblasti správního 
vyhoštění je podle mého názoru příliš zásadní na to, aby se měnila pouze s cílem 
odlišit postavení rodinných příslušníků a oprávněných osob, bez dalšího 
odůvodnění, a zároveň jde o otázku jednoznačně dopadající do „usnadnění pobytu“ 
na území. Skutečná rodinná vazba rodinných příslušníků na nositele oprávnění k 
pobytu se zároveň zkoumá již dnes v rámci správního vyhoštění. Není proto důvod, 
aby ochranu před vyhoštěním nepožívali rodinní příslušníci v širším smyslu; tato 
úprava by zároveň mohla vyvolávat negativní dopady na ochranu rodinného života. 

Navrhuji proto § 118 odst. 7 vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

z pohledu směrnice, těmi jsou výlučně 

osoby definované v čl. 2 směrnice.  

V případě, že došlo k tak závažnému 

narušení právního řádu ze strany 

cizince, že dochází k jeho vyhoštění 

z území, není vůbec na místě zacházet 

nad rámec směrnice a přiznávat těmto 

cizincům víc práv než kolik jim 

garantuje unijní právo.  

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

5.10. Přijímáme. 

 

Kancelář veřejného ochránce práv 

KVOP 

obecná 

 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

Vítám, že Ministerstvo vnitra reagovalo na stěžejní připomínky k původní verzi novely 

zákona o pobytu cizinců (dále také „zákona“) a předkládá přepracovanou novelu 

zákona k opakovanému připomínkovému řízení. Oceňuji, že nyní předkládaná 

přepracovaná verze novely zachovává rovnocenné postavení rodinných příslušníků 

občanů České republiky a rodinných příslušníků občanů Evropské unie. Přesto 

považuji i u aktuálně předkládané novely za nezbytné upozornit na několik 

problematických aspektů navrhované právní úpravy.  

 

V obecné rovině chci na úvod upozornit na rozpory mezi návrhem zákona, platným 

zněním novelizovaných zákonů se zapracovanými změnami a důvodovou zprávou. 

 

 

 

 

 

Nevylučujeme, že rozeslaný návrh 

zákona nemohl obsahovat chyby. 
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V konkrétních připomínkách zmíním místa, kdy důvodové zprávě odpovídá platné 

znění novelizovaných zákonů se zapracovanými změnami, nikoli však návrh zákona. 

Tento stav je přinejmenším matoucí a na některých místech není zřejmé, jakou 

změnu ve skutečnosti předkladatel zamýšlí.  

 

Řada změn, o kterých připomínkové 

místo níže uvádí, že nebyly v návrhu 

zákona zapracovány, byla zapracována 

v novelizačním bodu 7, kterým se 

doplňoval odkaz na § 15a odst. 1 nebo 

2 do několika ustanovení, které 

připomínkové místo níže připomínkuje. 

KVOP 

Z 1 

A. K části první, změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

Rozdíly v postavení rodinných příslušníků podle § 15a odst. 3  

K čl. I, bod 22 (§ 87f odst. 2) 

V první řadě upozorňuji na rozporné znění předkládaných dokumentů, na které jsem 

upozornil již v obecné připomínce. Důvodové zprávě odpovídá platné znění 

novelizovaných zákonů se zapracovanými změnami, nikoliv však návrh zákona. Není 

proto zcela zřejmé, zda předkladatel zamýšlí nově v 87f odst. 2 stanovit výjimky pro 

ukončení přechodného pobytu pouze pro rodinné příslušníky občanů EU podle § 15a 

odst. 1 a 2 zákona, nebo je zachovat i pro rodinné příslušníky podle § 15a odst. 3 

zákona. Podle důvodové zprávy a platného znění novelizovaných zákonů se 

zapracovanými změnami nebudou rodinným příslušníkům podle § 15a odst. 3 zákona 

svědčit situace uvedené v § 87f odst. 2 zákona, kdy se jejich přechodný pobyt 

neukončí. Podle návrhu novelizovaného zákona se však toliko mění § 87f odst. 2 

písm. d) zákona zrušením slov úvodní části „s občanem Evropské unie uvedeného v 

§ 15a odst. 2. písm. b)“. V takovém případě by nedošlo k omezení platnosti 

ustanovení na rodinné příslušníky občanů EU podle § 15a odst. 1 a 2 zákona. 

 

Zásadně nesouhlasím s tím, že by se výjimky pro ukončení přechodného pobytu 

podle § 87f odst. 2 zákona do budoucna měly týkat pouze rodinných příslušníků 

občanů EU podle § 15a odst. 1 a 2 zákona. Ustanovení § 87f odst. 2 zákona1 

vymezuje důvody pro zachování práva pobytu i v situaci, kdy rodinný příslušník 

občana EU přestal pobývat na území společně s občanem EU. Již z povahy věci 

Akceptováno. 

Změna § 87f odst. 2 úvodní části 

ustanovení byla z návrhu vypuštěna. 

(Poznámka k tvrzenému nesouladu 

normativního textu a platného znění: 

Změna § 87f odst. 2 úvodní části 

ustanovení byla uvedena v novelizačním 

bodu 7.) 

 

 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

                                                           
1 Ustanovení navazuje na článek 13 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků 

svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.  
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budou některé důvody upravené v § 87f odst. 2 na rodinné příslušníky podle § 15a 

odst. 3 zákona neaplikovatelné (viz např. zánik nebo rozvod manželství). V jiných 

případech upravených např. v písm. d) a e) uvedeného ustanovení však 

neshledávám důvod pro jejich vyloučení. Jde totiž o zásadní důvody rodinného 

charakteru jako je například skutečná péče o dítě občana Evropské unie, svěření 

takového dítěte do péče rozhodnutím příslušného orgánu (tzn. soudu) nebo 

zachování práva pobytu oběti domácího násilí. Navíc, samotná dikce písm. d) 

odkazuje na ukončení partnerského vztahu. Pokud bychom tuto situaci nemohli 

aplikovat na kategorii rodinných příslušníků podle § 15a odst. 3 zákona, která 

zahrnuje právě partnery, toto ustanovení by se zcela vyprázdnilo.  

Jsem přesvědčen, že zejména v situacích upravených v § 87f odst. 2 písm. d) zákona 

lze předpokládat, že ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU 

podle § 15a odst. 3 zákona bude nepřiměřeně zasahovat do jejich rodinného a 

soukromého života. S ohledem na intenzitu zásahu v takovém případě považuji za 

žádoucí zachovat stávající výjimku z ukončení přechodného pobytu i pro rodinné 

příslušníky podle § 15a odst. 3 zákona.  

Zachovat výjimku ukončení přechodného pobytu podle § 87f odst. 2 pro cizince podle 

§ 15a odst. 3 je třeba i vzhledem k judikatuře Soudního dvora Evropské unie. 

Například v rozsudku ve věci Zhu a Chen stojí: „Je totiž jasné, že požívání práva 

pobytu dítětem nízkého věku nezbytně znamená, že toto dítě má právo být 

doprovázeno osobou, která je skutečně vychovává, a tudíž tato osoba s ním po dobu 

tohoto pobytu může pobývat v hostitelském členském státě.“2 V opačném případě by 

bylo právo volného pohybu a pobytu takového dítěte zbaveno užitečného účinku.  

Omezení výjimek pro ukončení přechodného pobytu uvedených v § 87f odst. 2 

zákona pouze pro rodinné příslušníky občana EU podle § 15a odst. 1 a 2 zákona tak 

považuji za nedůvodné a v určitých případech i za problematické z hlediska 

slučitelnosti s unijním právem. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 

 

KVOP 
K čl. I, bod 23 (§ 87f odst. 5) 

Nesouhlasím s tím, aby bylo rodinným příslušníkům podle § 15a odst. 3 zákona 

plošně znemožněno požádat o povolení k dlouhodobému pobytu po ukončení jejich 

Akceptováno. 

                                                           
2 Rozsudek Soudního dvora ze dne 19. října 2004, ve věci Zhu a Chen proti Secretary of State for the Home C-200/02, bod 45. 
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Z 2 přechodného pobytu. Rodinný příslušník občana EU s ukončeným přechodným 

pobytem by měl v takovém případě horší pozici než třetizemec, kterému zákon za 

podmínek § 45 zákona umožňuje změnit účel dlouhodobého pobytu. Cizinci mohou 

navíc kdykoliv v průběhu pobytu na dlouhodobé vízum nebo na povolení k 

dlouhodobému pobytu za jiným účelem požádat o povolení k dlouhodobému pobytu 

vycházející ze směrnic Evropské unie (např. za účelem společného soužití rodiny 

podle § 42a odst. 6 zákona nebo za účelem studia podle § 42d odst. 1 zákona). 

Jako příklad nežádoucího dopadu navrhované změny uvádím situaci, kdy dojde 

k ukončení přechodného pobytu rodinnému příslušníkovi občana EU v důsledku 

rozpadu jeho partnerského vztahu po 2 či 3 letech pobytu na území.3 Byť může jít o 

značně integrovaného cizince v České republice, bude nucen opustit území. 

Pro nemožnost zajistit si navazující pobytové oprávnění může být takový cizinec 

mimo jiné „motivován“ po dobu platnosti pobytové karty setrvávat na území jako 

rodinný příslušník, aniž by jím skutečně byl.  

Důvodová zpráva se k navrhované změně blíže nevyjadřuje. Pokud je motivací 

zamezit nežádoucímu prodlužování pobytu cizinců po ukončení jejich přechodného 

pobytu,4 pak předkladatel přistoupil k tomuto zamezení nedůvodně přísným a 

paušálním opatřením. Jako přiléhavé a přiměřené řešení navrhuji 

neumožnit podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu na území 

rodinným příslušníkům občanů EU podle § 15a odst. 3 zákona, kterým byl 

přechodný pobyt ukončen z důvodu 87f odst. 3 zákona. Důvody ukončení 

přechodného pobytu podle § 87f odst. 3 zákona v zásadě odpovídají důvodům, pro 

které je možné zamítnout žádost o povolení k dlouhodobému pobytu.5 Navíc 

ukončení přechodného pobytu na základě § 87f odst. 3 zákona ve většině případu 

reaguje na nežádoucí jednání cizince. Vystupuje tak do popředí sankční charakter 

tohoto ustanovení. V těchto případech nevidím jako problematické, pokud cizinci po 

Novelizační bod byl vypuštěn. 

Ustanovení § 87f odst. 5 proto zůstane 

v dnešním znění. 

 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 

 

 

                                                           
3 O ukončení přechodného pobytu může cizinec podle znění § 87f odst. 1 zákona ostatně i sám požádat. 
4 Ustanovení § 87f odst. 5, věta 2 zakládá fikci povolení k přechodnému pobytu do nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k dlouhodobému (případně trvalému) 

pobytu.  
5 Viz důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu podle § 9, § 37 a § 56 zákona o pobytu cizinců. Tyto důvody je možné aplikovat na základě § 46 

zákona o pobytu cizinců. Zamítnout žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je tak například možné z důvodu pravomocného odsouzení za spáchání úmyslného trestného 

činu (viz § 37 odst. 1 písm. a), obdobně ukončení přechodného pobytu viz § 87f odst. 3 písm. e)), z důvodu bezpečnosti státu nebo závažného narušení veřejného pořádku (viz 

§ 9 odst. 1 písm. h), obdobně viz § 87f odst. 3 písm. f)), nebo pro zaražení do informačního systému smluvních států (viz § 9 odst. 1 písm. g), obdobně viz § 87f odst. 3 písm. 

g)). 
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ukončení přechodného pobytu nebudou moci požádat o povolení k dlouhodobému 

pobytu. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 

Z 3 

K čl. I, bod 68 (§ 87y) 

V první řadě opět upozorňuji na případ rozporného znění důvodové zprávy a návrhu 

zákona, který jsem avizoval v obecné připomínce. Budu vycházet z důvodové zprávy 

a jí odpovídajícího platného znění novelizovaných zákonů se zapracovanými 

změnami. Z nich vyplývá, že osobám podle § 15a odst. 3 nevznikne fikce pobytu po 

dobu řízení o jejich žádosti o povolení k přechodnému pobytu. 

Zásadně nesouhlasím s omezením fikce podle § 87y pouze pro cizince uvedené v § 

15a odst. 1 a 2 zákona. Podle důvodové zprávy je cílem efektivně předcházet 

účelovému obcházení zákona a řetězení žádostí s cílem prodloužit pobyt na území. 

Této snaze rozumím. Plošné odepření fikce oprávněného pobytu pro všechny 

žadatele podle § 15a odst. 3 zákona však považuji za značně problematické. 

Nedůvodně postihne všechny cizince spadající do této kategorie, nikoli pouze 

ty, kteří žádost podávají s cílem obejít zákon o pobytu cizinců. 

Podle důvodové zprávy by měl cizinec ve vlastním zájmu podat žádost co nejdříve. 

Pokud ji podá před vypršením krátkodobého víza či bezvízového pobytu, bude muset 

opustit území České republiky a vyčkat na rozhodnutí o své žádosti v zahraničí. Toto 

sdělení považuji za zavádějící. I pokud cizinci ve vlastním zájmu podají žádost o 

povolení k přechodnému pobytu bezprostředně po svém příjezdu na území České 

republiky, budou v řadě případů muset opustit Českou republiku před vydáním 

rozhodnutí. Z objektivních důvodů nestihne o jejich žádosti rozhodnout v době jejich 

oprávněného pobytu správní orgán prvního stupně, natož odvolací správní orgán.  

Řízení o povolení k přechodnému pobytu je časově náročné. To platí zvláště při 

posuzování trvalosti partnerských vztahů nebo prokazování nutnosti péče. Obvykle 

v něm probíhá pobytová kontrola cizinecké policie a výslech cizince a jeho rodinného 

příslušníka. Po novele budou mít navíc žadatelé podle § 15a odst. 3 zákona 

povinnost doložit prostředky k pobytu.6 Tím se již tak časově náročné řízení ještě 

prodlouží. Také je třeba mít na paměti, že z důvodu povinnosti prokázat prostředky 

k pobytu bude správní řízení v řadě případů přerušováno pro odstranění vad 

(K nesouladu s platným zněním:  

jednalo se o novelizační bod 7.) 

Částečně akceptováno. 

Kategorii rodinných příslušníků 

občanů EU bude fikce zachována. Její 

trvání však bude omezeno. Fikce 

skončí okamžikem oznámení 

(doručení) rozhodnutí ministerstva 

(správního orgánu prvního stupně) 

o podané žádosti. 

 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 

 

 

                                                           
6 Podle navrhovaného § 87b odst. 3 písm. d) zákona s odkazem na § 42b odst. 1 písm. d) zákona. 
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žádosti.7 Nelze opomenout, že výzva k odstranění vad by měla předcházet dalším 

procesním úkonům v rámci správního řízení. V řadě případů tak bude cizinec nucen 

opustit Českou republiky ještě předtím, než proběhne stěžejní dokazování v podobě 

pobytové kontroly a na ni navazujícího výslechu cizince.8 To způsobí další zátěž jak 

pro cizince samotného, tak pro zainteresované správní orgány (odbor azylové a 

migrační politiky Ministerstva vnitra i zastupitelské úřady).  

Obcházení zákona o pobytu cizinců a řetězení žádostí, na které upozorňuje 

důvodová zpráva, se jeví jako relevantní zejména u žádostí, kdy cizinci tvrdí 

partnerský vztah k občanovi EU. Upozorňuji, že § 15a odst. 3 zákona se netýká 

pouze cizinců s trvalým partnerským vztahem. Například ve smyslu § 15a odst. 3 

písm. a) bod 3 se za rodinného příslušníka občana EU považuje příbuzný občana 

EU, u kterého vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči tohoto občana 

EU.9 Považuji za značně problematické, pokud cizinec s vážnými zdravotními důvody 

závislý na péči občana EU bude muset opustit Českou republiku z důvodu, že správní 

orgán nestihl posoudit žádost v době jeho oprávněného pobytu.   

Mám za to, že novela obsahuje řadu opatření, které znesnadňují zneužití podání 

žádosti o povolení k přechodnému pobytu k zajištění oprávněného pobytu.  

Navrhované ustanovení § 87b odst. 2 zákona neumožňuje podat žádost jako rodinný 

příslušník podle § 15a odst. 3 zákona, pokud takový cizinec na území pobývá 

neoprávněně, na základě výjezdního příkazu, nebo držitel krátkodobého víza (s 

výjimkou krátkodobého víza vydaného podle § 20 zákona). Samotné ustanovení § 

87y stanoví řadu dalších situací, které nezakládají fikci oprávněného pobytu. 

Pokud přesto považuje předkladatel uvedené pojistky za nedostatečné, navrhuji 

odepřít fikci oprávněného pobytu cizincům, u nichž je důvodné se domnívat, že 

podávají žádosti opakovaně účelově. Jako řešení navrhuji odepřít fikci 

oprávněného pobytu cizincům podle § 15a odst. 3 zákona, kteří opětovně 

podali žádost o povolení k přechodnému pobytu v době do jednoho roku od 

pravomocného ukončení správního řízení o jejich předchozí žádosti, včetně 

případného soudního přezkumu.  Jsem přesvědčen, že omezení fikce pro 

                                                           
7 Ve smyslu § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Přičemž doložení prostředků k pobytu je pouze jeden z možných důvodů 

pro přerušení správního řízení z důvodu odstranění vad žádosti. 
8 Správní orgán totiž při výslechu mimo jiné reaguje na výsledky pobytové kontroly cizinecké policie.  
9 Ustanovení se vztahuje i na příbuzného občana České republiky přihlášeného k trvalému pobytu na území. 
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opakovaně podané žádosti v krátkém časovém sledu reaguje dostatečným 

způsobem na zneužívání a řetězení žádostí za účelem prodloužení pobytu, a to bez 

nedůvodného postihu pro žadatele, kteří postavení partnera nezneužívají.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odbor kompatibility Úřadu vlády 

OKOM 

 

Po stránce formální: 

Předkladatel pouze částečně splnil formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 

platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 

Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Nelze souhlasit s některými tvrzeními, které předkladatel uvádí v důvodové zprávě.  

Předkladatel v ní např. uvádí, že transpozice definice rodinného příslušníka a jiného 

rodinného příslušníka ze směrnice 2004/38/ES z roku 2006 nebyla provedena zcela 

v souladu se směrnicí. Jako důvod uvádí, že ze směrnice nevyplývá povinnost 

zakotvit rodinným příslušníkům a oprávněným osobám dle směrnice stejné 

postavení.  

V této souvislosti zaprvé uvádíme, že s ohledem na čl. 37 směrnice 2004/38/ES, 

podle kterého nejsou dotčeny právní a správní předpisy členských států, které jsou 

příznivější pro osoby spadající do působnosti této směrnice, není závěr o rozporu se 

směrnicí 2004/38/ES věcně správný. I Komise označila transpozici z roku 2006 

v tomto ohledu za souladnou se směrnicí (srov. Zprávu Komise Evropskému 

parlamentu a Radě o uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich 

rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států - 

COM (2008) 840 final, str. 4, bod 3.1). Nic nebrání tomu, aby členský stát tzv. jiným 

rodinným příslušníkům a trvalým partnerům garantoval stejné postavení, jako mají 

rodinní příslušníci podle čl. 2 bodu 2 směrnice 2004/38/ES. Důvodovou zprávu je 

v tomto směru nutné upravit. 

 

Částečně akceptováno, bude upravena 

důvodová zpráva. 

Brexit – Vysvětleno.  

Bude doplněna důvodová zpráva o 

popsání konstitutivních a 

deklaratorních systémů. 

 

 

Bereme na vědomí. 
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Zadruhé uvádíme, že není věcně správné ztotožňovat „oprávněné osoby“ jen 

s osobami uvedenými v čl. 3 odst. 2 směrnice 2004/38/ES (jiný rodinný příslušník a 

trvalý partner). Předkladatel na některých místech mluví o kategorii oprávněných 

osob, jakoby tam nespadali rovněž občané Unie, kteří se stěhují do jiného členského 

státu, než jehož jsou státními příslušníky, nebo v takovém členském státě pobývají, 

jakož i jejich rodinní příslušníci ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice (viz např. větu na str. 

2 důvodové zprávy: „Předkladatel považuje za nevhodné, aby žadatelé z kategorie 

tzv. oprávněných osob měli stejné právní postavení jako rodinní příslušníci občanů 

EU“, větu na str. 3 důvodové zprávy: „Oprávněným osobám (čl. 3 směrnice 

2004/38/ES) pak bude v souladu s požadavky směrnice 2004/38/ES oproti běžným 

cizincům ze třetích zemí výrazně usnadněn vstup a pobyt.“, nebo větu na str. 9 

důvodové zprávy „Zatímco v případě rodinných příslušníků občana Unie (čl. 2) 

existuje právo na vstup, v případě tzv. oprávněných osob toto právo dáno není.“). 

V tomto směru nutno upozornit, že pojem oprávněné osoby (použitý v nadpisu čl. 3) 

zahrnuje všechny osoby, které jsou v čl. 3 uvedeny, tedy i osoby uvedené v čl. 3 odst. 

1. Pokud předkladatel mluví o osobách uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) a b), je na 

místě mluvit o „oprávněných osobách podle čl. 3 odst. 2“.  

Předkladatel dále mluví o tom, že nezbytnost rozlišit rodinné příslušníky podle čl. 2 

bodu 2 směrnice 2004/38/ES na jedné straně a oprávněné osoby podle čl. 3 odst. 2 

směrnice 2004/38/ES, plyne jednak z nařízení 2019/1157, a jednak z nařízení 

2018/1240.  

Není nám jasné, z kterých ustanovení nařízení 2019/1157 resp. nařízení 

2018/1240 to předkladatel dovozuje. Naopak ze znění čl. 10 směrnice 2004/38/ES 

lze dovozovat, že se doklad podle čl. 10, kterým je pobytová karta označená jako 

„Pobytová karta rodinného příslušníka občana Unie“, vydává i v případě jiných 

rodinných příslušníků resp. trvalých partnerů občanů Unie, jež spadají do působnosti 

směrnice 2004/38/ES (srov. odkaz na čl. 3 odst. 2 písm. a) resp. b) směrnice 

2004/38/ES v čl. 10 odst. 2 písm. e) a f) téže směrnice; navíc odkaz na čl. 3 odst. 2 

písm. a) resp. b) obsahuje i čl. 8 odst. 5 písm. e) a f) směrnice 2004/38/ES, z čehož 

by bylo možné dovozovat, že oprávněným osobám podle čl. 3 odst. 2, jsou-li samy 

občany EU, je nutné vydávat osvědčení o registraci). Požadujeme vysvětlit. 

Pokud jde o nově navrhovaný § 1 odst. 4 ZPC a § 15b ZPC, lze v nich spatřovat 

právní úpravu, která je v několika ohledech benevolentnější vůči občanům 

Spojeného království, než příslušná ustanovení Dohody o vystoupení 
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Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a 

Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Dohoda“) - včetně 

případů zahrnutí osob, které podle Dohody samé pod její režim nespadají. V této 

souvislosti nutno konstatovat, že v důvodové zprávě postrádáme náležitou 

identifikaci prvků právní úpravy, o nichž platí výše uvedené (tj. které jdou nad rámec 

toho, co je přímo obsaženo v Dohodě), jakož i uvedení důvodů, proč předkladatel 

zvolil předkládané řešení (jako žádoucí považujeme uvedení těchto důvodů mj. na 

pozadí vyhodnocení reciprocity mezi tím, co poskytne ČR občanům Spojeného 

království, a tím, co poskytne Spojené království občanům ČR). 

OKOM 

 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhu se týkají:  

 čl. 20, 21, čl. 45, čl. 49 a čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen 
„SFEU“), 

 čl. 28, 31 a 36 Dohody o Evropském hospodářském prostoru, 

 Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 
z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, 

 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 pohybu,  

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 
o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a 
pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o 
zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 
75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, v platném 
znění, a 
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 nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví 
jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, v platném 
znění. 

S návrhem souvisí rovněž judikatura Soudního dvora Evropské unie, například 

rozsudky Soudního dvora ve věci C-59/85 Nizozemsko v. Reed, ve věci C-370/90 

Surinder Singh, ve věci C-291/05 Eind, ve věci C-456/12 O a B, ve věci C-60/00 

Carpenter, ve věci C-457/12 S a G, ve věci C-165/16 Lounes, ve věci C-34/09 

Zambrano ,ve věci C-356/11 O a S, ve věci C-133/15 Chavez-Vilchez, ve věci C-

82/16 K.A. a další, ve věci C-83/11 Rahman a ve věci C-129/18 SM. 

S návrhem souvisí i Sdělení Komise Pokyny týkající se Dohody o vystoupení 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského 

společenství pro atomovou energii: Část druhá – Práva občanů (C(2020) 2939 final; 

dále jen „Pokyny“). 

Závěr: 

Návrh zákona je s právem Evropské unie pouze částečně slučitelný. 

OKOM 

Z 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodům 1. a 4 (§ 1 odst. 4 a § 15b odst. 3 písm. a)): 

1. 

Jedním z aspektů navrhované úpravy, který je projevem benevolentnějšího přístupu 

oproti tomu, co přímo stanoví Dohoda, je nepodmínění režimu stejného zacházení 

jako s občany z jiných členských států EU (viz odkaz na tento režim v nově 

navrhovaném § 1 odst. 4 ZPC) podmínkou, aby občan Spojeného království 

souvisle pokračoval v pobytu zahájeném před 31. 12. 2020. Oproti tomu, přímo podle 

Dohody, garance „pokračování nabytých práv“ v hostitelském členském státě 

občanům Spojeného království platí jen do doby, kdy tato práva poprvé přestanou 

být osobou využívána (srov. čl. 10 odst. 1 písm. b) a d) části druhé Dohody, konkrétně 

např. slova „a dále v tomto členském státě pobývají i po skončení přechodného 

období“ – „and continue to reside there thereafter"). V tomto směru máme na základě 

znění důvodové zprávy určité pochybnosti, zda předkladatel vůbec zamýšlel 

vztáhnout režim podle § 1 odst. 4 ZPC např. i na osoby, které se do ČR vrátí po tom, 

co území ČR na velmi dlouhou dobu opustily (v době skončení přechodného období 

však oprávněně pobývaly na území ČR). Takové osoby již striktně podle Dohody 

Vysvětleno.  

Bude doplněno důvodová zpráva o 

popsání konstitutivních a 

deklaratorních systémů. 
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nepokračují ve vykonávání svého práva, protože Dohoda má na mysli pokračování, 

které je určitým způsobem souvislé. Zde také upozorňujeme, že předkladatel na 

straně 1 důvodové zprávy (v druhém odstavci) uvádí, že „je potřeba provést dílčí 

legislativně technické změny zákona o pobytu cizinců, které odkazují na výstupovou 

dohodu a řeší zejména otázku statusu občanů Spojeného království, kteří během 

přechodného období oprávněně pobývali v České republice a pokračují ve svém 

pobytu i po skončení přechodného období, dále otázku jejich rodinných příslušníků a 

otázku dokladů, které budou vydávány občanům Spojeného království a jejich 

rodinným příslušníkům, kteří spadají do působnosti výše zmíněné dohody“. Z tohoto 

ani z jiných míst v důvodové zprávě nelze jasně vyčíst, že by se režim, na který se 

odkazuje v § 1 odst. 4 ZPC, měl vztahovat i na osoby, které svůj pobyt, zahájený 

před skončením přechodného období, po jeho skončení přerušily, a opět se vrátily 

do ČR. Text ustanovení § 1 odst. 4 ZPC však zní tak, že se na shora uvedené osoby 

příslušný režim vztáhne.  

Na základě výše uvedeného konstatujeme, že je předně nutné vyjasnit, co 

předkladatel opravdu zamýšlel, a v případě, že ČR nechce uplatnit podmínku 

souvislého pokračování v pobytu, je dále nutné, aby předkladatel na tuto skutečnost 

v důvodové zprávě upozornil a uvedl důvody, které vedly předkladatele pro zvolení 

tohoto řešení.  

Zde také upozorňujeme na to, že dle našeho názoru Dohoda v případě, kdy 

vnitrostátní právo vztáhne režim, který platí na základě Dohody pro osoby vymezené 

v jejím čl. 10 Dohody, i na další občany Spojeného království a jejich rodinné 

příslušníky (kteří v čl. 10 uvedeni nejsou), nepřipouští takovým dalším osobám 

vydávat doklad totožný s dokladem vydávaným v rámci systému Dohody. 

Požadujeme v tomto směru vyjasnění a doklady požadujeme případně odlišit. 

Dále uvádíme, že občanům Spojeného království, kteří jsou vyslaní pracovníci 

(posted workers) a kteří zůstanou v ČR po konci přechodného období, neplynou z 

části druhé Dohody (vyjma oblasti koordinace sociálního zabezpečení) žádná práva. 

Evropská komise poukazuje na toto vyloučení vyslaných pracovníků, pokud jde o 

právo pobytu, v bodě 1.2.2.1 svých Pokynů. Tato skutečnost je důsledkem 

požadavku, který je v Dohodě vyjádřen souslovím „vykonávali své právo“ (právo 

pobytu vyslaných pracovníku se naopak zakládá na svobodě volného poskytování 

služeb využívané jinou osobou). Navrhovaná právní úprava však režim, na který 

odkazuje nově navrhovaný § 1 odst. 4 ZPC, na vyslané pracovníky vztáhne. Zde platí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

 

 

Částečně akceptováno. Bude doplněno 

důvodová zpráva o informace 

z metodiky MPSV. 
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totéž, co je ohledně nutnosti doplnit důvodovou zprávu a odlišit doklady založené 

čistě na vnitrostátním právu uvedeno výše ve druhém a třetím odstavci této 

připomínky. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínku považujeme za vypořádanou. 

OKOM 

Z 

 

2. 

Pokud jde o rodinné příslušníky občana Spojeného království, čl. 10 odst. 1 písm. 

e) Dohody rozlišuje (i) rodinné příslušníky, kteří v členském státě v době skočení 

přechodného období oprávněně pobývali, (ii) přímé příbuzné, kteří v době skončení 

přechodného období pobývali mimo členský stát, (iii) děti, (iv) rodinné příslušníky, 

kteří již před koncem přechodného období získali samostatné právo pobytu podle 

příslušných ustanovení směrnice 2004/38/ES a (v) rodinné příslušníky, jejichž právo 

plyne z čl. 24 odst. 1 písm. h) a čl. 24 odst. 2 Dohody. Pokud jde o první a čtvrtou z 

uvedených skupin, Dohoda vyžaduje souvislé pokračování v pobytu i po skončení 

přechodného období (srov. čl. 10 odst. 1 písm. e) bod i) a písm. f)).  

V novém § 1 odst. 4 ZPC ve spojení s novým § 15b ZPC lze v tomto směru zaprvé 

spatřovat odchylku od znění Dohody, a to v tom smyslu, že absentuje podmínka 

souvislého pokračování v pobytu, kterou naopak Dohoda stanoví. Zde platí totéž, co 

je ohledně nutnosti doplnit důvodovou zprávu a odlišit doklady založené čistě na 

vnitrostátním právu uvedeno výše ve druhém a třetím odstavci této připomínky.  

Pokud jde o skupiny rodinných příslušníků (iv) a (v), spatřujeme zde rozpor 

s Dohodou. Máme za to, že § 1 odst. 4 ve spojení s § 15b nepokrývají rodinné 

příslušníky uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. f) Dohody, a taktéž osoby, jimž právo 

pobytu plyne na základě čl. 24 odst. 1 písm. h) a čl. 24 odst. 2 Dohody. Důvodem 

závěru o rozporu je mj. skutečnost, že § 1 odst. 4 ZPC nepočítá s rodinným 

příslušníkem jiného občana Spojeného království, než „který na území oprávněně 

pobýval ke dni 31. 12. 2020“. V případě rodinných příslušníků skupiny (iv) a (v) však 

tito mají mít právo pokračovat v pobytu, i když již před skončením přechodného 

období získali své právo pobytu na základě příslušných ustanovení směrnice 

2004/38/ES resp. nařízení č. 492/2011, třeba i poté, co občan Spojeného království 

členský stát opustil, občan Spojeného království zemřel, nebo došlo k rozvodu 

manželství s občanem Spojeného království. 

 

 

 

 

 

Neakceptováno.  

Vydávané doklady jsou národními 

doklady s unifikovanými 

bezpečnostními prvky 

 

Akceptováno.  

Doplněno přechodné ustanovení 

a důvodová zpráva. 
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Nedostatek spočívající v nepokrytí rodinných příslušníků uvedených v čl. 10 odst. 1 

písm. f) Dohody a osob, jimž plyne právo pobytu na základě čl. 24 odst. 1 písm. h) a 

odst. 2 Dohody, je nutné odstranit. 

Upozorňujeme také na odchýlení se od znění Dohody spočívající v tom, že se nově 

navrhovaný § 15b odst. 3 písm. a) bod 2. ZPC neomezuje pouze na přímé příbuzné 

(srov. čl. 10 odst. 1 písm. e) bod ii) Dohody, kde se následování do členského státu 

po skončení přechodného období v režimu Dohody umožňuje pouze přímým 

příbuzným, přičemž obdobný požadavek v § 15b odst. 3 písm. a) bodě 2. chybí). Platí 

totéž, co je ohledně nutnosti doplnit důvodovou zprávu a odlišit doklady uvedeno výše 

ve druhém a třetím odstavci této připomínky. 

Dále podle našeho názoru z návrhu jasně neplyne to, co stanoví Dohoda, a totiž, že 

pokud jde o splnění podmínky, že jde o vyživovanou osobu (podmínka závislosti na 

výživě či jiné péči), stačí, v případě přímých příbuzných následujících občana 

Spojeného království do členského státu až po skončení přechodného období, když 

k tomuto splnění dojde nejpozději v době podání žádosti o pobyt, avšak pokud jde o 

splnění podmínky existence příbuzenského vztahu, musí k němu u všech rodinných 

příslušníků vyjma dětí narozených/osvojených až po skončení přechodného období 

(tj. i u shora uvedených přímých příbuzných), dojít vždy nejpozději dnem 31. 12. 2020 

(viz také Pokyny, bod 1.2.3.2). 

Výše uvedené rozlišení relevantních časových okamžiků pro posuzování různých 

podmínek stanovených v novém § 15b odst. 1 ZPC v rámci definice rodinného 

příslušníka v návrhu postrádáme. Není jasné, co bylo záměrem předkladatele. 

Požadujeme vyjasnit. 

Kromě výše uvedeného máme za to, že nově navrhovaný § 1 odst. 4 písm. a) ZPC 

nezohledňuje čl. 17 odst. 1 větu druhou Dohody, podle které „Osoby, které na konci 

přechodného období požívají práva trvalého pobytu jakožto rodinní příslušníci 

občana Unie nebo státního příslušníka Spojeného království, se nemohou stát 

osobami uvedenými v čl. 10 odst. 1 písm. a) až d).“. Občan Spojeného království, 

který po skončení přechodného období pokračuje v pobytu na území v postavení 

rodinného příslušníka, nemůže (podle toho, co stanoví přímo Dohoda) později přejít 

do režimu platného pro občany Spojeného království, kteří v době skončení 

přechodného období vykonávali své právo pobytu resp. své právo jako přeshraniční 

pracovník. Podle našeho názoru nelze z § 1 odst. 4 dovozovat, že je tímto 

Vysvětleno.  

Bude doplněna důvodová zpráva. 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno.  

Bude doplněna důvodová zpráva. 

 

Částečně akceptováno.  

Bude doplněna důvodová zpráva. 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Výše uvedené připomínky máme za 

vypořádané, až na jednu, týkající se 
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ustanovením vyloučeno, aby se občan Spojeného království po skončení 

přechodného období nejdříve dovolávat aplikace § 1 odst. 4 písm. b) a později 

aplikace § 1 odst. 4 písm. a) ZPC (pokaždé splní občan Spojeného království 

všechny podmínky vyžadované pro jejich aplikaci). 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

zahrnutí dětí občanů Spojeného 

království - bývalých pracovníků resp. 

OSVČ.  

Až do konce přechodného období mají 

děti občanů Spojeného království - 

pracovníků i bývalých pracovníků - právo 

podle čl. 10 nařízení č. 492/2011 o volném 

pohybu pracovníků (právo přístupu k 

obecnému, učňovskému a odbornému 

vzdělání za stejných podmínek jako státní 

příslušníci tohoto státu), pokud tyto děti 

mají bydliště v hostitelském státě.  

V případě dětí bývalých pracovníků 

(včetně případu, kdy pracovník hostitelský 

členský stát opustil) Soudní dvůr navíc 

konstatoval, že jejich právo podle čl. 10 

nařízení 2011/492 vyžaduje jednak 

samostatné právo dítěte k pobytu (poté, 

co pracovník přestal využívat příslušnou 

svobodu) a jednak právo pobytu pro 

osobu, která o dítě bývalého pracovníka 

skutečně pečuje.  

Vzhledem k tomu, že nařízení 2011/492 

se už po skončení přechodného období 

nebude na občany Spojeného království 

v členských státech a občany EU ve 

Spojeném království aplikovat, avšak 

smluvní strany chtěly zajistit obdobné 

záruky pro tyto osoby, jež budou mít ke dni 

skončení přechodného období na jejich 

území bydliště, obsahuje Dohody o 

vstoupení čl. 24 odst. 1 písm. h) a čl. 24 
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odst. 2. Podle našeho názoru si tato 

ustanovení vyžadují provedení do zákona. 

Předkladatel v tomto směru doplnil návrh 

o přechodné ustanovení Čl. II, bod 13.  

Uvedené ustanovení však dle našeho 

názoru nezajišťuje právo k pobytu pro dítě 

bývalého pracovníka (občana Spojeného 

království) a právo k pobytu pro osobu, 

která o takové dítě skutečně pečuje, 

v rozsahu potřebném pro to, aby dítě 

bývalého pracovníka mohlo i po skončení 

přechodného období pokračovat ve 

vzdělávání a dokončit jej. 

Navrhované přechodné ustanovení totiž 

pokrývá pouze cizince, kterým nebyl jejich 

přechodný pobyt ukončen v souladu s § 

87 odst. 1 větou druhou nebo § 87f odst. 2 

ZPC. Ani jedno z uvedených ustanovení 

nepokrývá případ dítěte s právem 

pokračovat ve vzdělávání v ČR a případ 

osoby o takové dítě skutečné pečující 

s právem jej doprovázet. 

OKOM 

Z 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodu 3. (§ 15a odst. 2): 

Je nutné připomenout, že podle ustálené judikatury Soudního dvora článek 20 SFEU 

brání vnitrostátním opatřením, včetně rozhodnutí o odepření práva pobytu 

rodinným příslušníkům občana Unie, v jejichž důsledku jsou občané Unie 

připraveni o možnost skutečně využívat podstatné části práv plynoucích 

z jejich statusu (Ruiz Zambrano, bod 42; O a S, bod 45, Chavez-Vilchez a další, 

bod 61, K.A. a další, 49). Tuto judikaturu by měl zapracovávat § 15a odst. 2, protože 

se právě týká rodinných příslušníků státní občana ČR. Příslušné ustanovení stanoví, 

že „(R)odinným příslušníkem občana Evropské unie se dále rozumí cizinec, který je 

Částečně akceptováno, bude upravena 

a doplněna důvodová zpráva. 
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ke státnímu občanu České republiky přihlášenému k trvalému pobytu na území ve 

vztahu uvedeném v odstavci 1 písm. a) až d)“. Okruh osob vymezených v § 15a odst. 

1 písm. a) až d) však dle našeho názoru nestačí pro účely pokrytí osob, kterým může 

právo pobytu plynout z čl. 20 SFEU, Upozorňujeme v této souvislosti, že Soudní dvůr 

neomezil okruh těchto osob, kterým může plynout právo pobytu z čl. 20 SFEU, na 

nějaké konkrétní kategorie (např. jen na rodiče a manžela), jen obecně platí, že musí 

jít o osobu, kterou s občanem pojí rodinný život a vůči které je dotčený občan EU 

v takovém vztahu závislosti, že to odůvodňuje závěr o tom, že by občan EU byl 

připraven o možnost využívat podstatné části práv plynoucích z občanství Unie, 

pokud by takové osobě bylo odepřeno právo pobytu (srov. rozsudek ve věci K.A. a 

další). 

Na základě výše uvedeného požadujeme upravit § 15a odst. 2 ZPC tak, aby pokryl i 

osobu, kterou se státním občanem ČR pojí rodinný život a vůči které je dotčený 

občan EU v takovém vztahu závislosti, že by to odůvodňovalo závěr o tom, že by 

státní občan ČR byl připraven o možnost využívat podstatné části práv plynoucích 

z občanství Unie, pokud by takové osobě bylo odepřeno právo pobytu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínku máme za vypořádanou. 

OKOM 

Z 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodům 3. a 4. (§ 15a odst. 3 a § 15b odst. 2 písm. a)): 

Máme za to, že požadavek, aby tzv. jiný rodinný příslušník vymezený v § 15a odst. 

3 (jde o transpozici čl. 3 odst. 2 směrnice 2004/38/ES) byl „příbuzný občana EU“, 

není v souladu se směrnicí 2004/38/ES. Ustanovení čl. 3 odst. 2 směrnice 

2004/38/ES takový požadavek nestanoví (nelze zaměňovat „příslušníka (širší) rodiny 

občana členského státu“ s „příbuzným občana členského státu“. V této souvislosti je 

naopak žádoucí stanovit faktory (kritéria), v souladu s povinností členského státu, 

kterou Soudní dvůr dovodil z čl. 3 odst. 2 směrnice 2004/38/ES, a totiž aby 

„vnitrostátní předpisy zahrnovaly kritéria, která uvedeným osobám umožní dosáhnout 

rozhodnutí o jejich žádosti o vstup a pobyt, jež bude vydáno na základě pečlivého 

posouzení jejich osobních poměrů a v případě zamítavého rozhodnutí bude 

odůvodněno“ (např. C-83/11 Rahman). 

Obdobná připomínka platí i pro vymezení jiného rodinného příslušníka občana 

Spojeného království, protože Dohoda odkazuje v tomto směru na čl. 3 odst. 2 

směrnice 2004/38/ES (srov. čl. 10 odst. 2 až 4 Dohody). V této souvislosti 

Akceptováno. 
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upozorňujeme také na ustanovení čl. 10 odst. 5 Dohody, které zní: „V případě 

uvedeném v odstavcích 3 a 4 provede hostitelský stát pečlivé posouzení osobních 

poměrů příslušné osoby a odůvodní každé odepření vstupu či pobytu těmto 

osobám.“.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Předkladatel sice uvádí akceptováno, ale 

§ 15a odst. 3 písm. a) a § 15b odst. 2 písm. 

a) podmínku „příbuzný“ pořád stanoví.  

Podle směrnice 2004/38/ES nemusí být 

tzv. jiný rodinný příslušník příbuzným 

(pokrevným, nebo příbuzným na základě 

něčího osvojení nebo sňatku). 

OKOM 

Z 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodu 4. (§ 15b odst. 1 písm. e)): 

Čl. 9 písm. a) bodu ii) Dohody vyjmenovává ve výčtu nejbližších rodinných příslušníků 

mj. „osoby jiné než ty, které jsou vymezeny v čl. 3 odst. 2 směrnice 2004/38/ES, 

jejichž přítomnost je potřebná pro ... státní příslušníky Spojeného království k tomu, 

aby tito ... státní příslušníci Spojeného království nebyli zbaveni práva pobytu, které 

mají podle této části". Nově navrhovaný § 15b odst. 1 písm. e) ZPC navíc oproti 

citovanému ustanovení Dohody vyžaduje, aby příslušná osoba byla „přímým 

příbuzným". Jedná se o rozpor s Dohodou, který je nutné odstranit. Evropská komise 

ve svých Pokynech uvádí, že čl. 9 písm. a) bod ii) jde nad rámec odkazu na osoby, 

které o dítě skutečně pečují, jenž uplatnil Soudní dvůr ve věci C-200/02 Chen 

(odpovídá rodiči uvedenému v § 15b odst. 1 písm. b)) a je koncipován otevřenějším 

způsobem tak, aby se mohl vztahovat i na jiné osoby než na ty, které o dítě skutečně 

pečují, například také na nezletilé sourozence, kteří s nezletilým občanem sdílí tutéž 

osobu/y, která/é o ně pečuje/í (z bodu 1.2.3.2 Pokynů lze dovozovat, že Komise pod 

přímým příbuzným rozumí pouze osoby s příbuzenským vztahem k nositeli práv, 

který uvádí čl. 2 odst. 2 směrnice 2004/38/ES, tj. manžel, registrovaný partner, 

potomek resp. předek v přímé linii). Vzhledem k výše uvedenému by měl být 

Akceptováno.  

Z § 15b odst. 1 písm. e) bude vypuštěno 

slovo „přímý“. Že se jedná o příbuzného, 

a to v úzké rodinné vazbě vyplývá 

s odkazem na „jádro rodiny“ z nadpisu i 

znění bodu 1.2.3.2 Pokynů. Bude 

upravena a doplněna důvodová zpráva. 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBUDCA3CY)



59 
 

požadavek, aby se jednalo o „přímého příbuzného", z § 15b odst. 1 písm. e) 

vypuštěn. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínku považujeme za vypořádanou. 

OKOM 

Z 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodu 4. (§ 87n odst. 2): 

Požadujeme vysvětlit, proč předkladatel zahrnul do výčtu v § 87n odst. 2 pouze 

některé z údajů vypočtených v čl. 6 nařízení 2019/1157. ID návrhu je přitom 

ve srovnávací tabulce k nařízení 2019/1157 uvedeno u všech bodů čl. 6 uvedeného 

nařízení (tj. písm. a) až h)). Máme za to, že je do § 87n odst. 2 potřebné zahrnout i 

další údaje, např. údaj podle čl. 6 písm. b), f) či g) nařízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, bude upravena 

srovnávací tabulka. 

Zbývající údaje vyplývají i z jiných 

ustanovení zákona. Navrhujeme 

ustanovení § 87n odst. 2 již dále 

nevykazovat jako implementační. 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínku považujeme za vypořádanou. 
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JEN DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

MMR 

D 1 

K části první, článku I – novelizační bod 3 

Doporučujeme vyjasnit vztah ustanovení odstavce 2 ke směrnici 2004/38 [směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů 

Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 

členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 

64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 

90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS], resp. sjednotit výkaznictví v příslušných 

částech materiálu. Dle důvodové zprávy představuje ustanovení §15a odst. 2 

tzv. vnitrostátní dorovnání a osoby v něm uvedené nespadají do působnosti 

uvedené směrnice. Ustanovení však do jisté míry lze považovat za transpoziční, dle 

důvodové zprávy (v kombinaci s ustanoveními, která upravují vydávání pobytových 

karet) napravuje nepřesnou transpozici definice rodinného příslušníka. Ustanovení 

není v normativním textu vykázáno jako transpoziční (chybí podtržení), avšak 

v rozdílové tabulce jako transpoziční vykázáno je. Doporučujeme proto tyto dvě části 

materiálu sladit.  

Výkaznictví bude sladěno. 

 

MMR souhlasí se způsobem vypořádání. 

MMR 

D 2 

K části čtvrté, článku V  

Do výčtu novel zákona o správních poplatcích doporučujeme doplnit zákon 

č. 334/2020 Sb., zákon č. 336/2020 Sb. a zákon č. 337/2020 Sb. 

Akceptováno. 

MMR souhlasí se způsobem vypořádání. 

 

Bezpečnostní informační služba 

BIS 

D 

K důvodové zprávě 

K předkladatelově žádosti ohledně výskytu pojmu „rodinný příslušník“ uvádíme, že 

ten se v zákonech č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve 

Děkujeme za reakci. 
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znění pozdějších předpisů, ani v zákoně č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační 

službě, nevyskytuje.  

 

Upozorňujeme na nesprávné použití termínu „statut“ místo správného „status“ 

ve třetím odstavci obecné části důvodové zprávy.  

 

 

 

Ústavní soud 

ÚSOUD 

D 

Následující vyjádření předkládám jako stanovisko generálního sekretáře 
Ústavního soudu, nepředstavuje tedy názor senátů či soudců Ústavního soudu, ani 
nikterak nepředjímá rozhodování Ústavního soudu jakožto orgánu ochrany 
ústavnosti.  

 
Navrhovaná právní úprava mimo jiné mění dřívější transpozici Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů 
Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských států, konkrétně definici rodinného příslušníka občana Evropské unie. 
Navrhované znění § 15a a souvisejících ustanovení zákona č. 326/1999 Sb., o 
pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zavádí 
rozdílný režim pro rodinné příslušníky občana Evropské unie, včetně rodinných 
příslušníků státního občana České republiky, a pro tzv. oprávněné osoby dle čl. 3 
zmíněné směrnice. Zaváděné změny se týkají nejenom jiného typu vydávaného 
dokladu, nýbrž také procesních pravidel v řízeních o pobytových oprávněních 
cizinců. 

 
Dle čl. 9 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády obsahuje důvodová 

zpráva zhodnocení souladu navrhované právní úpravy mj. s ústavním pořádkem 
České republiky včetně nálezů Ústavního soudu, které se k dané oblasti vztahují. 
Důvodová zpráva nicméně žádné zhodnocení s nálezovou judikaturou Ústavního 
soudu neprovádí, byť se Ústavní soud cizineckému právu věnoval v řadě nálezů, 
např. v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ze dne 27. 11. 2018 (16/2019 Sb.), který 
předmětnou problematiku vyložil odlišně od nyní navrhované právní úpravy. 
Doporučuji proto v návrhu zohlednit i závaznou judikaturu Ústavního soudu, přičemž  
připomínku uplatňuji jako doporučující.   

Vysvětleno. 

V citovaném nálezu Ústavní soud vytýkal 

absenci rozhodování „ve věci“, která pak 

znemožňovala navazující ochranu práv 

před soudem. 

Podle rozeslaného návrhu nemělo být 

řízení o žádosti zastaveno, ale žádost 

měla být zamítnuta (§ 87b odst. 2 

ve spojení s § 87e odst. 1 písm. a) bodem 

2). V tomto smyslu návrh splňuje 

požadavky dané Ústavním soudem.  

Pro lepší přehlednost však toto 

pravidlo přesuneme celé do § 87e 

odst. 1 do nově doplněného písmene i). 
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Připomínkové místo souhlasí se 

způsobem vypořádání připomínky. 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŠMT 

D 1 

Obecně k materiálu: 

Domníváme se, že předložený návrh zákona je zejména ve vztahu k rodinným 

příslušníkům občanů Evropské unie a občanů Spojeného království příliš 

komplikovaný a pro běžné adresáty normy nepochopitelný, zejména tedy nově 

doplňovaný odstavec 4 do ustanovení § 1 a ustanovení § 15b. Ani důvodová zpráva 

nedává dostatečně jasný výklad toho, kdo je rodinným příslušníkem. Dáváme tedy 

ke zvážení, zda by ustanovení o rodinných příslušnících neměla být přepracována. 

Vysvětleno. 

Obecně lze s tímto tvrzením souhlasit, 

oproti pravidlům tzv. výstupové 

dohody však lze uvedené konstrukce 

považovat za výrazné zjednodušení. 

Připomínkové místo bere způsob 

vypořádání na vědomí. 

MŠMT 

D 2 

K Části první, Čl. I, bodu 4: 

Doporučujeme v novém § 15b odst. 1 na konci písmene c) doplnit čárku. 
Akceptováno. 

Připomínkové místo bere způsob 

vypořádání na vědomí. 

MŠMT 

D 3 

K Části první, Čl. I, bodu 27: 

Doporučujeme slovo „slova“ nahradit slovem „text“ a slovo „zrušují“ nahradit slovem 

„zrušuje“. 

Akceptováno. 

Připomínkové místo bere způsob 

vypořádání na vědomí. 
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MŠMT 

D 4 

K Části první, Čl. I, bodu 47: 

Upozorňujeme, že není možné provádět úpravu § 87r odst. 3 věty první, jelikož 

novelizačním bodem 49 došlo k přečíslování odstavce 3 na odstavec 4. Úpravu 

navrhovanou bodem 47 ve vztahu k § 87r odst. 3 věty první je proto potřeba provést 

až k novému odstavci 4. 

Neakceptováno. 

Změna v číslování odstavců je uvedena 

až v pozdějším novelizačním bodě. 

 

Připomínkové místo bere způsob 

vypořádání na vědomí. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MPSV 

D 1 

K § 15a - vymezení pojmu „rodinný příslušník občana Evropské unie“  

Podle navrženého řešení jsou mezi rodinné příslušníky nadále řazeni jak „rodinní 

příslušníci“ podle čl. 2, tak i „oprávněné osoby“ podle čl. 3 směrnice 2004/38. 

Samotná definice se tak nemění, zásadní rozdíl spočívá v novém členění ustanovení. 

Oproti stávajícímu stavu je však s kategorií „rodinných příslušníků“ podle § 15a odst. 

3 (tj. „oprávněných osob“ podle čl. 3 cit. směrnice) v některých případech spojen 

odlišný režim (srov. též str. 11 a násl. důvodové zprávy). 

Navrhované řešení se jeví jako nepřehledné (formálně budou všechny výše uvedené 

kategorie osob spadat pod jeden pojem, avšak budou podléhat odlišnému režimu, 

který bude seznatelný pouze z dalších ustanovení zákona) a z hlediska směrnice a 

jí používaných pojmů jako neadekvátní (směrnice odlišuje „rodinné příslušníky“ a 

„oprávněné osoby“).  

Vysvětleno. 

Zvolené řešení jako jediné umožňuje 

upravit problematiku rodinných 

příslušníků občanů EU, aniž by mělo 

dopady do ostatních zákonů. Vzhledem 

k neochotě dalších resortů novelizovat 

a upravovat zákony v jejich gesci se 

jedná o jediné možné řešení. 

Vzhledem ke způsobu vypořádání 

některých připomínek jiných 

připomínkových míst se snížil počet 

ustanovení, kde se postavení 

jednotlivých skupin rodinných 

příslušníků občanů EU (podle odstavců 

§ 15a) liší. 
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Domníváme se, že vymezení pojmu „rodinný příslušník občana Evropské unie“ je 

(i vzhledem k tomu, že řada českých předpisů operuje s pojmem rodinný příslušník 

občana Evropské unie) zásadní. Podotýkáme, že směrnice 2004/38 obsahuje vyjma 

úpravy otázek vstupu a pobytu též zásadní čl. 24, který se týká práva na rovné 

zacházení, které se vztahuje i na „rodinné příslušníky“, jak tento pojem definuje 

směrnice.  

V této souvislosti upozorňujeme, že Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 883/04 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení obsahuje vlastní definici 

rodinného příslušníka, která má přednost před tou, která by měla být obsažena 

v zákoně o pobytu cizinců. 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 

MPSV 

D 2 

K důvodové zprávě 

Doporučujeme přeformulovat druhý odstavec na straně 23 důvodové zprávy. Chybí 

začátek věty a odkaz má zřejmě směřovat k odstavci 4. 

Akceptováno. 

 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPO 

D 1 

K návrhu zákona, čl. I, bodu 56: Úvodní větu tohoto bodu doporučujeme uvést ve 

znění „Za § 87s se vkládá nový § 87t, který zní:“ a na konci bodu doplnit uvozovky 

nahoře a tečku.  

Akceptováno částečně. 

MPO 

D 2 

K návrhu zákona, čl. I, bodu 57: Navrhujeme zvážit, zda by do osvědčení o 

registraci, pobytové karty, průkazu trvalého pobytu a karty trvalého pobytu neměla 

být vyznačována i ta skutečnost, že občanovi EU nebo jeho rodinnému příslušníkovi 

byl ustanoven opatrovník, bude-li omezení svéprávnosti spočívat pouze v ustanovení 

opatrovníka a osoba přitom zůstane nadále plně svéprávná. Soudy v rozhodnutí u 

Tato informace se na doklad již nevejde 

(text „omezení svéprávnosti“ se bude 

uvádět na jednom řádku za rodným 

číslem a tak se k němu další informace 

nevtěsná). Nařízení Evropského 
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osob, kterým je ustanoven opatrovník, uvádějí tuto skutečnost, i když osoba zůstává 

plně svéprávná, avšak musí jednat v součinnosti s opatrovníkem.        

parlamentu a Rady (EU) 2017/1954 ze 

dne 25. října 2017 vyčleňuje pro 

poznámky národní povahy jen některá 

pole a ta už jsou zaplněná. 

MPO 

D 3 

K návrhu zákona, čl. I, bodu 78: Upozorňujeme, že na konci navrhovaného znění 

nového odstavce 9 písm. a) bodě 2 je uvedeno slovo „nebo“, avšak v platném znění 

zákona č. 326/1999 Sb. s vyznačením navrhovaných změn je toto slovo uvedeno na 

konci bodu 1. Doporučujeme text obou dokumentů sladit.   

Akceptováno. 

Spojka má být na konci bodu 1. 

MPO 

D 4 

K návrhu zákona, čl. I, bodu 86: Doporučujeme uvést bod v následujícím znění: 

„V § 165a odst. 1 písm. a) se slova „společenství5a) v souvislosti s vydáním 

cizineckého pasu“ nahrazují slovem „společenství15f), 40), 65) “  

Neakceptováno. 

Slovo společenství je vypouštěno 

souběžnou novelou. 

MPO 

D 5 

K návrhu zákona, čl. I, bodům 88 a 91: Z důvodu zachování jazykové jednotnosti 

textu měněného zákona doporučujeme slovo „jíž“ nahradit slovem „které“ a dále 

doporučujeme zvážit, zda je nezbytné pro účely plnění úkolů předkladatelem a Policí 

ČR využívat údaj o podpisu osoby, který se nachází na občanském průkazu.  

Neakceptováno.  

Na věcném řešení trváme. 

Ve vztahu k legislativnímu ztvárnění 

upozorňujeme, že dotčená ustanovení by 

měla být brzy po nabytí účinnosti této 

novely opět zrušena (sněmovní tisk 

č. 756).  

MPO 

D 6 

K návrhu zákona, čl. II, bodu 2: Doporučujeme slova „přede dnem účinnosti“ 

nahradit slovy „přede dnem nabytí účinnosti“.  Akceptováno. 

MPO 

D 7 

K návrhu zákona, čl. II, bodu 8: Doporučujeme na konci textu uvedená slova „jejich 

platnosti“ nahradit slovy „platnosti těchto dokladů“.  Akceptováno. 
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MPO 

D 8 

K důvodové zprávě, obecné části, bodu 3: Doporučujeme doplnit informaci o 

dopadu materiálu na podnikatelské prostředí ČR. 

 

Akceptováno. 

Dopady na podnikatelské prostředí byly 

v důvodové zprávě doplněny. Shodně se 

závěry uvedenými v RIA však dopady na 

podnikatelské prostředí neočekáváme. 

MPO 

D 9 

Ke srovnávacím tabulkám 32017R1954 a 32004L0038.  Ve sloupci „Citace 

ustanovení“ není uvedeno odůvodnění nerelevantnosti implementace, doporučujeme 

doplnit. 

Srovnávací tabulky budou následně 

doplněny. 

V Praze dne…    vypracoval Vlastimil Jirouš 
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