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ÚVODNÍ SLOVO
!EDITELE ODBORU AZYLOVÉ A MIGRA"NÍ POLITIKY
MINISTERSTVA VNITRA "ESKÉ REPUBLIKY

Vá!ení,

informa"ní publikace, která se Vám dostává do rukou, si klade za cíl seznámit Vás 

stru"n# se základními principy návrhu nové právní úpravy vstupu a pobytu cizin-

c$ na území %eské republiky, kterou na základ# úkolu zadaného vládou v sou"as-

né dob# p&ipravuje Ministerstvo vnitra.

Od roku 1999, kdy nabyl ú"innosti stávající zákon !. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc" 

na území #eské republiky a o zm$n$ n$kter%ch zákon", uplynulo ji! t&ináct let. Za tuto 

dobu zákon pro'el "etn(mi novelizacemi, uskute"n#n(mi v reakci na v(znamné 

události v d#jinách na'eho státu, které m#ly zásadní dopad i na fenomén migrace, 

nebo v reakci na nejr$zn#j'í poznatky a zku'enosti z praxe související s p&ítomností 

cizinc$ v na'í spole"nosti. P&ijetí %eské republiky do Evropské unie a její za"len#ní 

do schengenského prostoru p&edstavovalo nejen v(znamné mezníky na cest# na'í 

zem# k aktivnímu spoluutvá&ení evropské budoucnosti, ale i zlom v uplat)ování 

práva volného pohybu ob"an$ na'eho státu nap&í" hranicemi "lensk(ch stát$ Unie 

a stejn# tak i ob"an$ t#chto zemí na na'em území. V d$sledku vstupu %eské repub-

liky do Unie vyvstala také pot&eba implementovat do "eského právního &ádu stále 

se rozr$stající evropskou legislativu, která stanovuje jednotné normy pro vstup a po-

byt ob"an$ ostatních ne-"lensk(ch stát$ na jejím území. V(znamn( vliv na objem  

i slo!ení migra"ních tok$ do %eské republiky m#l p&íchod globální ekonomické 

krize ke konci roku 2008. Její d$sledky, bohu!el, poci*ujeme dodnes. Pokles v(roby 

a ztráta pracovních p&íle!itostí v n#kter(ch odv#tvích "eské ekonomiky vedly p&ede-

v'ím k omezení pracovní migrace ze t&etích zemí. Krize postihla i cizince, kte&í ji! 

na na'em území r$znou dobu pracovali nebo podnikali, co! vedlo k p&ijetí specific-

k(ch opat&ení zam#&en(ch na ú"inné &e'ení jejich situace. Krom# zmín#n(ch p&elo-

mov(ch událostí v'ak p&iná'elo pot&ebu pr$b#!n(ch novelizací i mno!ství událostí 

drobn(ch, které p&iná'í ka!dodenní !ivot a jejich! ú"inky se zpravidla projevují a! 

v dlouhodobém horizontu jako postupná prom#na migra"ních trend$. 
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Po t&inácti letech tohoto dramatického v(voje se nelze divit, !e zákon o pobytu cizin-

c$ následkem "etn(ch úprav postupn# ztratil svou p$vodní p&ehlednost, pozm#nil 

svou p$vodní strukturu a nabyl na objemu. Ná' stát i cizinci, kte&í k nám p&icháze-

jí, si proto jist# zaslou!í novou právní normu, která bude p&ínosem pro ob# strany: 

cizím státním p&íslu'ník$m poskytne transparentní podmínky pro vstup a pobyt 

na na'em území i dostate"nou ochranu jejich práv, "esk(m státním orgán$m zas 

pot&ebné nástroje k provád#ní efektivních opat&ení v oblasti migrace. Návrh nové 

právní úpravy, kter( obsahuje tato publikace, má práv# takovou ambici, a"koli 

v sou"asné fázi legislativního procesu pochopiteln# není mo!no ur"it definitivní 

podobu v(sledn(ch zákon$. V#&ím v'ak, !e i díky spolupráci s ostatními státními 

orgány, nevládními organizacemi a dal'ími subjekty se Ministerstvu vnitra tento 

cíl poda&í úsp#'n# naplnit.

PhDr. Tomá' Hai'man
&editel odboru azylové a migra"ní politiky
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1   D#VODY P!EDLO$ENÍ NÁVRHU NOVÉ PRÁVNÍ 
ÚPRAVY

Návrh nové právní úpravy je vytvá&en na základ# závazku vypl(vajícího z pro-
gramového prohlá#ení vlády "R ze dne 4. srpna 2010, kter(m se vláda zavázala 
p&edlo!it novou právní úpravu podmínek vstupu a pobytu cizinc$ na území %R. 
Závazek p&edlo!it novou právní úpravu byl také stanoven Plánem legislativních 
prací vlády na rok 2011 schválen(m usnesení vlády %R ze dne 26. ledna 2011 ". 69. 

V$cn% zám$r nové právní úpravy byl schválen usnesením vlády "R ze dne  
29. února 2012 &. 121. 

Úprava vstupu a pobytu cizinc! na území "R z ekonomick%ch d!vod! v rámci 
v#cného zám#ru a navrhované právní úpravy je zalo!ena na principech tzv. no-
vého systému ekonomické migrace schváleného usnesením vlády "R ze dne  
19. ledna 2011 &. 48 o opat&eních k &ízení ekonomické migrace, ochran# práv osob 
migrujících za prací a realizaci návrat$.

V#cn( zám#r a samotná právní úprava jsou úzce provázány s cíli zahrnut(mi 
ve strategick(ch materiálech, jak(mi jsou nap&. Strategie mezinárodní konkuren-
ceschopnosti #R pro období let 2012 a& 2020 p&ijatá usnesením vlády %R ze dne  
27. zá&í 2011 ". 713 nebo Postup p'i realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinc" 
– Spole!né sou&ití v roce 2012 p&ijat( usnesením vlády %R ze dne 4. ledna 2012 ". 6. 

Tato publikace je vydávána na za"átku legislativního procesu s cílem p&edstavit 
základní my'lenky a vize v#cného zám#ru nové právní úpravy. A"koli ji! prob#hly 
n#které konzultace s v#cn# p&íslu'n(mi orgány státní správy a dal'ími subjekty (or-
ganizace podnikatel$, vzd#lávací instituce, nevládní neziskové organizace a dal'í), 
práce na legislativní úprav# pokra"ují a kone"ná podoba legislativního textu, kter( 
bude po v'ech p&ipomínkov(ch &ízeních p&edlo!en vlád# %R, se bude velmi prav-
d#podobn# "áste"n# li'it od návrhu právní úpravy obsa!ené v tomto materiálu.
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2   OBECNÉ CÍLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Odstranit nedostatky sou&asné právní úpravy, k nim! pat&í:

� prolínání ustanovení t(kajících se ob"an$ t&etích zemí a ob"an$ EU a jejich 
rodinn(ch p&íslu'ník$,
� zahrnutí ustanovení, která bezprost&edn# nesouvisejí se vstupem a pobytem ci-

zinc$ (nap&. ustanovení upravující p&ekra"ování státních hranic a hrani"ní kon-
trolu, která mí&í i na státní ob"any %R), 
� zbyte"ná kodifikace formou zákona, kdy! je mo!no vyu!ít normy podzákonné 

(nap&. ustanovení t(kající se specifikace konkrétní v('e prost&edk$ k pobytu),
� zahrnutí úpravy problematiky, která jde nad rámec p&edm#tu zákonné úpravy 

(nap&. otázky cestovního zdravotního poji't#ní),
� slo!itost a nesrozumitelnost pro adresáty normy v d$sledku pou!ití vícenásob-

n(ch odkaz$, nevyvá!ené a rozt&í't#né úpravy jednotliv(ch pobytov(ch insti-
tut$ apod.,
� kasuistická úprava,
� terminologie neodpovídající situaci po p&ijetí Lisabonské smlouvy.

Vytvo'it jednodu##í, kompaktn$j#í a u(ivatelsky p'ehledn$j#í právní normu

� odd#lením právní úpravy vstupu a pobytu ob"an$ EU a jejich rodinn(ch 
p&íslu'ník$ od úpravy vstupu a pobytu ob"an$ t&etích zemí,
� odstran#ním ustanovení, která svou povahou pat&í do jin(ch právních p&edpis$ 

a ustanovení, která mohou b(t obsa!ena v provád#cích "i interních p&edpisech, 
� obnovením p&ehledné systematiky zákona naru'ené v uplynul(ch letech nutností 

implementace mnoha unijních p&edpis$, 
� zp&ehledn#ním a sjednocením konkrétních podmínek imigrace formou nové 

kategorizace pobytu.
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Zjednodu#it cel% proces imigrace ku prosp#chu cizinc$ i subjekt$, v jejich! zá-
jmu je p&íjezd a pobyt cizinc$ na území %R (nap&. zam#stnavatelé nebo 'koly)  
a sou&asn$ posílit jejich odpov$dnost. 

Omezit administrativní náro&nost spojenou s podáním !ádosti o pobytové 
oprávn#ní.

Posílit kontrolu pln$ní ú&elu pobytu i povinností migrant! v!&i státu, zejmé-
na v oblasti placení daní a odvod$ pojistného u pobyt$ za ú"elem ekonomick(ch 
aktivit.

Posílit integra&ní prvky migrace zavedením nov(ch integra"ních opat&ení.
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3   SYSTEMATIKA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Namísto dosavadního zákona !. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc" na území #R a o zm$n$ 
n$kter%ch zákon", ve zn$ní pozd$j(ích p'edpis", kter( upravuje vstup a pobyt ob"an$ 
v'ech cizích stát$ na území %R, budou nov# vytvo&eny 2 samostatné zákony:

� Zákon o vstupu a pobytu cizinc! na území "R 
Osobní p$sobnost: ob&ané t'etích stát! (tj. stát!, které nejsou &lensk%mi 
státy EU), v&etn$ rodinn%ch p'íslu#ník! ob&an! "R. 

� Zákon o volném pohybu ob#an! EU a jejich rodinn$ch p%íslu&ník! 
Osobní p$sobnost: ob&ané jin%ch &lensk%ch stát! EU a jejich rodinní 
p'íslu#níci,1 ob&ané stát! EHP a )v%carska a jejich rodinní p'íslu#níci

Navíc se navrhuje vytvo&it nov( 

� Zákon o ochran' státní hranic
reagující na sou"asnou situaci bez kontrol na vnit&ních hranicích, tj. %R 
jako sou"ást schengenského prostoru.

P'evá(ná &ást této informa&ní publikace je v$nována zákonu o vstupu a pobytu 
cizinc! na území "R, proto!e práv# v oblasti upravené tímto zákonem dojde k nej-
rozsáhlej'ím legislativním zm#nám.

1 Sm#rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 
ob"an$ Unie a jejich rodinn(ch p&íslu'ník$ svobodn# se pohybovat a pob(vat na území 
"lensk(ch stát$.
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4   ZÁKON O VSTUPU A POBYTU CIZINC# 
NA ÚZEMÍ "R

4.1   SYSTEMATIKA POBYTOV%CH OPRÁVN&NÍ 

Navrhovan( zákon o vstupu a pobytu cizinc" na území #R zakotvuje následující sys-
tém mo!ností pobyt$ a pobytov(ch oprávn#ní vydávan(ch ob"an$m t&etích zemí:

A. Do'asn( pobyt
��Pobyt bez víza: Okruh osob, které budou oprávn#ny v %R krátkodob# (do  
90 dn$) pob(vat bez víza, vychází z p&íslu'né evropské legislativy.2

��Krátkodobé „schengenské“ vízum: Vízum je vydáváno podle Vízového ko-
dexu.3 Zákon upraví pouze nezbytná opat&ení nad rámec tohoto p&ímo pou!i-
telného na&ízení. 
��Národní vízum: Na !ádost bude vydáváno národní vízum za ú"elem po-
bytu do 1 roku. Dále bude z moci ú&ední vydáváno 
� národní vízum za ú&elem p'evzetí povolení k pobytu a 
� národní vízum za ú&elem vycestování.

B. Dlouhodob( pobyt 
��Povolení k dlouhodobému pobytu: Bude vydáváno pro ú"ely vy!adující 
pobyt na území del'í ne! 90 dn$. Povolení k dlouhodobému pobytu m$!e b(t 
vydáno i na dobu del'í ne! 1 rok s mo!ností prodlou!ení. 

C. Trval( pobyt
��Povolení k pobytu dlouhodob$ pob%vajícího rezidenta: po 5 letech po-
bytu na území.
��Povolení k trvalému pobytu: bez po!adované p&edchozí doby pobytu na 
území, resp. po!adovaná doba pobytu bude krat'í ne! 5 let.
��Oprávn$ní k trvalému pobytu cizince sv$'eného do náhradní v%chovy.

2 Na&ízení Rady (ES) ". 539/2001 ze dne 15. b&ezna 2001, kter(m se stanoví seznam t&etích 
zemí, jejich! státní p&íslu'níci musí mít p&i p&ekra"ování vn#j'ích hranic vízum, jako! i seznam 
t&etích zemí, jejich! státní p&íslu'níci jsou od této povinnosti osvobozeni.
3 Na&ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ". 810/2009, ze dne 13. "ervence 2009, o ko-
dexu Spole"enství o vízech.
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4 Bude se jednat nap&. o cizince, kter( je obvin#n(m v trestním &ízení a jeho ú"ast je na 
&ízení nezbytná, o cizince, kter( podal !alobu ve v#cech pobytu nebo o cizince, kter( podal 
opravn( prost&edek proti rozhodnutí ve v#ci svého návratu a nemá ji! dal'í oprávn#ní  
k pobytu na území %R, apod.

Trp'né setrvání na území
Zákon rovn#! upraví postavení cizinc$, na jejich! pobytu na území %R nemá stát 
zájem, ale jejich! pobyt musí z nejr$zn#j'ích d$vod$ strp#t. Ze zákona budou 
na území strp#ni cizinci ve v(konu zabezpe"ovací detence, v(konu trestu odn#tí 
svobody "i cizinci umíst#ní v za&ízení pro zaji't#ní cizinc$. V od$vodn#n(ch p&í-
padech budou moci dále cizinci po!ádat o vydání potvrzení o trp#ném setrvání 
na území, které bude vydáno s dobou platnosti a! na 90 dn$.4

* V!jimkou budou schengenská víza vydávaná na státních hranicích "R Policií "R.

** Odbor azylové a migra#ní politiky Ministerstva vnitra.

*** V n$kter!ch p%ípadech nebude mo&né povolení k dlouhodobému pobytu prodlou&it (nap%. ú#el poby-

tu v!m$nn! st%edo'kolsk! program).

**** V n$kter!ch p%ípadech zm$na ú#elu pobytu mo&ná nebude nebo bude mo&ná pouze za jedním kon-

krétním ú#elem (nap%. ú#el pobytu jazyková a odborná p%íprava na studium na vysoké 'kole umo&ní jen 

zm$nu na ú#el pobytu studium na vysoké 'kole).

***** Oprávn$ní k trvalému pobytu cizince sv$%eného do náhradní v!chovy je vázáno na trvání náhradní 

v!chovy, po dosa&ení 18 let cizinec m(&e po&ádat o povolení k trvalému pobytu.

P)ehled mo*ností pobytu cizince na území "R rámci návrhu nové právní úpravy

Typ 
pobytového 
oprávn+ní

Schengenské
vízum

Národní
vízum

Povolení
k dlouho-
dobému
pobytu

Trval! pobyt

Vydává

Zastupitelsk!
ú%ad "R*

 
OAMP
MV**

OAMP MV

OAMP MV

Max. doba
pobytu

90 dn(

1 rok

1 – 3 roky
podle ú#elu

pobytu

Neomezen$

Mo*nost
prodlou*ení

Na max. 
dobu pobytu 

na území

Na max.
dobu pobytu 

na území

Ano***

Mo*nost
zm+ny  

ú'elu pobytu

Ne

Ne

Ano****

Není vázáno
na pln$ní

ú#elu

Integra'ní
po*adavky

v,'i *adateli

Ne

Ne

Ano

Ano

Snímání
biometric-
k(ch údaj,

Ne

Ne

Ano

Ano
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Mo(nost zavedení kvót a harmonogram! 
Nová právní úprava umo!ní stanovit na&ízením vlády kvóty pro cizince !ádající  
o p&ijetí za ú&elem v%d$le&né &innosti. 

Rovn#! bude umo!n#no stanovit "asové harmonogramy pro nabírání (ádostí. 
Vláda %R musí mít mo!nost reagovat na v(jime"né (krizové) situace z hlediska 
bezpe"nosti státu, nap&. v p&ípad# prudkého zv('ení po"tu !ádostí o p&ijetí, kdy 
by zákonn( systém povolování pobytu byl extrémn# zat#!ující.
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4.2   OBECNÉ PODMÍNKY POBYTU CIZINCE NA ÚZEMÍ "R

Obecn(mi podmínkami pobytu cizince na území %R budou zejména:
� platn% cestovní doklad a platné oprávn$ní k pobytu,
� doklad prokazující pln$ní ú&elu pobytu, k n#mu! bylo oprávn#ní vydáno,
� dostate&né finan&ní prost'edky k pobytu, v"etn# prost&edk$ na vycestování,
� zaji't#ní úhrady zdravotní pé&e,
� zaji't#ní p'im$'eného ubytování,
� u nezletilého cizince souhlas zákonného zástupce, kter( s ním nebude pob(-

vat na území %R, s jeho pobytem na území %R,
� neexistence d!vod! vylu&ujících ud$lení / vydání pobytového oprávn$ní.

4.2.1   Doklad o zaji-t+ní pen+*ních prost)edk,
Cílem nové právní úpravy je zjednodu#ení v%po&tu v%#e pen$(ních prost'edk! 
oproti sou"asné úprav#.

Zákon stanoví, ve kter(ch p&ípadech bude vy!adováno prokázání v('e pen#!ních 
prost&edk$ jednorázovou "ástkou a ve kter(ch formou pravidelného m#sí"ního 
p&íjmu, resp. ve kter(ch p&ípadech nebude po!adováno prokázání dostate"n(ch 
pen#!ních prost&edk$. 

Zp!sob dolo(ení pen$(ních prost'edk! a jejich v%#e bude stanovena v podzá-
konném p'edpisu v závislosti na jednotliv(ch druzích pobytu.

4.2.2   Doklad o zaji-t+ní úhrady zdravotní pé'e
Ministerstvo zdravotnictví upraví okruh osob, které budou ú"astny ve'ejného 
zdravotního poji#t$ní a kategorie cizinc$, na které se bude vztahovat povinnost 
mít sjednáno komer&ní zdravotní poji#t$ní cizinc$. Doklad o zaji't#ní úhrady 
poskytované zdravotní pé"e cizinec v p&ípad# prvního vstupu na území %R p&ed-
lo!í a! p&ed vydáním národního víza za ú"elem pobytu nebo národního víza za 
ú"elem p&evzetí povolení k dlouhodobému pobytu na území %R. 

4.2.3   Zaji-t+ní ubytování
V rámci p&ipravované nové právní úpravy ji! nebude cizinec doklad o zaji#t$ní 
ubytování p'edkládat p'i podání (ádosti o pobytové oprávn$ní na zastupi-
telském ú'adu "R v zahrani&í, ale bude jej p&edkládat a! p&íslu'n(m orgán$m 
v %R po vstupu na území. Cizinec bude muset mít zaji't#no ubytování alespo) 
na jednu polovinu doby pobytu; v p&ípad# doby pobytu p&esahující 6 m#síc$ bude 
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muset mít zaji't#no ubytování nejmén# na 6 m#síc$. U trval(ch pobyt$ musí mít 
cizinec zaji't#no ubytování alespo) na 1 rok. Nep&edlo!ení dokladu o zaji't#ní 
ubytování bude mít za následek zastavení &ízení o vydání pobytového oprávn#ní.
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4.3   OPRÁVN&NÍ K POBYTU

4.3.1   Národní vízum za ú'elem pobytu do 1 roku
Namísto sou&asného dlouhodobého víza vydávaného na maximální dobu plat-
nosti 6 m#síc$ bude zavedeno národní vízum (k pobytu nad 90 dn$) vydávané 
s platností na dobu a( 1 roku, které ji! nebude p'edstupn$m pro získání po-
volení k dlouhodobému pobytu a nebude nad dobu 1 roku prodlou(itelné. 

Národní vízum bude vydáváno nap&. v následujících p&ípadech:
� krátkodobé studium "i vzd#lávání,
� lé"ebn( pobyt,
� pobyt na základ# mezinárodních dohod o pracovní dovolené,
� krátkodobé zam#stnání,
� pobyt na základ# mezinárodní smlouvy o volném obchodu (FTA),
� v(m#nné pobyty mláde!e.

,ízení o vydání národního víza bude rychlej'í a mén# nákladné ne! &ízení o vy-
dání povolení k dlouhodobému pobytu.

N$kter%m kategoriím cizinc!, na n$( se nevztahuje vízová povinnost, bude 
na rozdíl od sou&asné právní úpravy umo!n#no po(ádat o národní vízum na 
území "R v rámci jejich bezvízového pobytu. V ostatních p&ípadech bude !ádost 
o jeho vydání podávána na zastupitelském ú&adu %R v zahrani"í dle stanovené 
místní p&íslu'nosti.

4.3.2   Povolení k dlouhodobému pobytu 
Nová právní úprava obsahuje novou kategorizaci ú&el! pobytu v následující 
struktu&e:

I. Dlouhodob( pobyt z ekonomick(ch d,vod,
� zam#stnání
� podnikání 
� v(zkum

II. Vzd+lávací dlouhodob( pobyt
� studium 
� vzd#lávání 
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III. Dlouhodob( pobyt rodinn(ch p)íslu-ník, 
� slou"ení rodiny s cizincem 
� slou"ení rodiny s ob"anem %R
� rodinn(

IV. Zvlá-tní typy dlouhodobého pobytu
� dlouhodob( pobyt ve zvlá'tních p&ípadech
� ochrana na území %R
� p&edb#!né opat&ení o sv#&ení do náhradní v(chovy
� povolení vydávané Ministerstvem zahrani"ních v#cí 
� d$vody hodné zvlá'tního z&etele

N$kter%m kategoriím cizinc!, na n$( se nevztahuje vízová povinnost, bude 
na rozdíl od sou&asné právní úpravy umo!n#no po(ádat o povolení k dlou-
hodobému pobytu na území "R v rámci jejich bezvízového pobytu. V ostat-
ních p&ípadech bude !ádost o jeho vydání podávána na zastupitelském ú&adu %R 
v zahrani"í dle stanovené místní p&íslu'nosti. Nová právní úprava rovn#! stanoví 
ur"ité v(jimky, kdy bude za cizince oprávn#n !ádost na území %R podat jin( 
subjekt (zam#stnavatel, 'kola, hostitelská organizace, v(zkumná instituce, rodinn( 
p&íslu'ník).

Podá-li cizinec !ádost o povolení k dlouhodobému pobytu na zastupitelském ú&a-
du %R, bude mu následn# pro ú"ely vstupu na území %R vydáno národní vízum 
za ú"elem p&evzetí povolení k pobytu.

N#které kategorie dr!itel$ povolení k dlouhodobému pobytu budou mít povin-
nost absolvovat adapta&n$-integra&ní kurzy, které budou mít za cíl usnadnit 
jejich orientaci v &eském prost'edí a zv%#it jejich pov$domí o právech a po-
vinnostech ulo!en(ch právními p&edpisy. Pokud migrant povinn% kurz neab-
solvuje, m$!e tato skute"nost mít vliv na rozhodnutí správního orgánu ve v#ci 
prodlou(ení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu. Jin(m katego-
riím migrant$ mohou b(t adapta"n#-integra"ní kurzy pouze nabídnuty.
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4.3.2.1   DLOUHODOB% POBYT Z EKONOMICK%CH D#VOD#

4.3.2.1.1   Ú'el pobytu ZAM&STNÁNÍ
Systém povolování pobytu a v(konu práce ob"an$ t&etích zemí projde po zavedení 
nové právní úpravy v(raznou zm#nou, zejména v d$sledku p&ijetí unijní sm$rnice 
o jednotném povolení5, která po!aduje, aby dlouhodob# pob(vajícím ob"an$m 
t&etích zemí oprávn#n(m vykonávat v %R zam#stnání, byly vydávány v(hradn# 
duální doklady.6 Institut povolení k zam$stnání vydávaného Ú&adem práce %R 
vedle oprávn#ní k pobytu bude zachován pro kategorie cizinc! nespadajících 
pod osobní p!sobnost sm$rnice.7 Povolení k zam$stnání bude rovn#! vydává-
no cizinc!m, jejich( délka pobytu na území "R nep'esáhne 90 dn!. Ve form$ 
duálního dokladu budou vydávána i národní víza za ú&elem zam$stnání, a to 
nad rámec v('e zmín#né sm#rnice. 

Základní cíle nové právní úpravy

Ochrana trhu práce "R

� Povolení k dlouhodobému pobytu za ú"elem zam#stnání bude moci b(t vy-
dáno pouze na volné pracovní místo ohlá'ené Ú&adu práce %R, které bylo za-
'azeno do centrální evidence voln%ch pracovních míst obsaditeln%ch cizinci, 
jejími! obdobami jsou dnes centrální evidence voln(ch pracovních míst obsadi-
teln(ch dr!itelem zelené nebo modré karty. 

� Tato nová evidence bude rozd$lena do 4 sekcí odpovídající 4 typ$m ní!e 
uveden(ch duálních doklad$. Do této nové evidence budou po uplynutí 30 dn! 
za'azována volná pracovní místa, která je zam$stnavatel ochoten obsadit 
cizincem. Volné pracovní místo bude podle své charakteristiky stanovené 
zam$stnavatelem za'azeno do jedné nebo více sekcí této evidence. Bude-li 
chtít dr!itel duálního dokladu zm$nit zam$stnání, bude si op$t moci vybrat 
pouze volné pracovní místo za'azené v této evidenci.8 

5 Sm#rnice Evropského parlamentu a Rady ". 2011/98/EU o jednotném postupu vy&izování
!ádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území "lenského státu pro státní p&íslu'níky
t&etích zemí a o spole"ném souboru práv pracovník$ ze t&etích zemí oprávn#n# pob(vajících
v n#kterém "lenském stát#.
6 Jeden doklad oprav)ující dr!itele sou"asn# k pobytu na území %R i k v(konu práce;  
v sou"asné dob# tento typ dokladu p&edstavuje zelená a modrá karta.
7 P$jde nap&. o ob"any t&etích zemí vysílané do %R k v(konu práce zam#stnavatelem usa-
zen(m ve t&etí zemi na základ# obchodní smlouvy s tuzemskou spole"ností.
8 V(jimku budou tvo&it vnitropodnikov# p&evedení zam#stnanci, kte&í nebudou moci zam#st-
nání zm#nit v$bec.
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� Doba platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za ú"elem zam#stnání bude 
moci b(t prodlou(ena na základ$ kladného závazného stanoviska Ú'adu prá-
ce "R vydaného s ohledem na situaci na trhu práce.

Ochrana zahrani'ního pracovníka 

� Povolení k dlouhodobému pobytu za ú"elem zam#stnání bude mo!né získat 
pouze pro pracovn$právní vztahy zalo(ené pracovní smlouvou nebo doho-
dou o pracovní &innosti. Stanovaná minimální v('e p&íjmu cizince a minimál-
ní rozsah pracovní doby budou garantovat, !e z t#chto pracovn#právních vztah$ 
v!dy bude vypl(vat povinnost zam$stnavatele odvád$t za cizince pojistné na 
ve'ejné zdravotní poji#t$ní, pojistné na sociální zabezpe&ení a p'ísp$vek na 
státní politiku zam$stnanosti. 

� V p&ípad# ztráty zam#stnání bude mít cizinec s povolením k dlouhodobému 
pobytu v závislosti na typu tohoto povolení nárok na „ochrannou lh!tu“, v je-
jím! pr$b#hu bude mít právo legáln$ pob%vat na území "R a hledat si novou 
práci.

Odpov+dnost zam+stnavatele

� Nová právní úprava bude mít krom# jiného za cíl zajistit 'ádné pln$ní povinnos-
tí zam$stnavateli zahrani&ních pracovník! a v p&ípad#, !e kontrolní orgány 
zjistí poru'ování t#chto povinností, omezit mo(nost takov(ch zam#stnavatel$ 
zam$stnávat dal#í cizince. P&íslu'ná ustanovení budou obsa!ena v novele zá-
kona o zam#stnanosti.9  

Základní podmínky pro vydání povolení
Pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní "innosti nebo smlouva o smlouv# bu-
doucí, ve které se strany zavazují uzav&ít v ujednané lh$t# pracovní smlouvu nebo 
dohodu o pracovní "innosti, musí b(t uzav&ena v písemné form$ v "eském jazyce 
a dále v jazyce srozumitelném cizinci.  

9 Zákon ". 435/2004 Sb., o zam#stnanosti, ve zn#ní pozd#j'ích p&edpis$. Novela zákona o za- 
m#stnanosti nap&. upraví podmínky, za nich! do centrální evidence voln(ch pracovních míst 
obsaditeln(ch cizinci nebude po ur"itou dobu za&azeno nebo z ní bude vy&azeno volné pra-
covní místo u zam#stnavatele, kter( &ádn# nep&ihlásí své zam#stnance k placení pojistného 
na ve&ejné zdravotní poji't#ní, pojistného na sociální zabezpe"ení a p&ísp#vku na státní politiku 
zam#stnanosti, neodvádí toto pojistné a/nebo mu byla ulo!ena pokuta za záva!né poru'ení 
právních p&edpis$ na úseku zam#stnanosti (nap&. za zam#stnávání neoprávn#n# pob(vajících 
cizinc$).
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Sou"ástí musí b(t ujednání o stanovené délce t%denní pracovní doby v rozsahu 
minimáln$ 15 hodin. 

Nále!itostí !ádosti bude závazné ujednání o v%#i odm$ny / mzdy / platu, p&i"em! 
m$sí&ní v%#e minimálního p'íjmu cizince plynoucího z pracovn#právních vzta-
h$ nesmí b%t ni(#í, ne( je v%#e základní sazby minimální m$sí&ní mzdy, p'í-
padn$ její stanoven% násobek podle typu vydávaného dokladu. 

Cizinci, kte&í budou !ádat o vydání duálního dokladu na kvalifikovanou pra-
covní pozici, budou povinni prokázat odbornou zp!sobilost k v(konu po!ado-
vaného povolání (nap&. spln#ní podmínek pro v(kon regulovaného povolání, po-
!adované vzd#lání). Správní orgán si bude moci od cizince vy!ádat doklad o uznání 
jeho zahrani"ního vzd#lání.

P%ehled jednotliv$ch typ! povolení k dlouhodobému pobytu za ú#elem zam'stnání

1) Zam+stnanecká karta 
Nov( druh duálního dokladu koncipovan( jako základní typ povolení k dlouhodo-
bému pobytu za ú"elem zam#stnání. Tato karta bude ur"ena pro nej#ir#í skupinu 
pracovních migrant! a k jejímu vydání bude vy!adováno spln#ní nejobecn#j'ích 
podmínek. Bude vydávána na v#echny typy pracovních pozic, v&etn$ t$ch, které 
nevy(adují (ádnou odbornou kvalifikaci. K zam#stnanecké kart# bude podle po-
"tu pracovn#právních vztah$ uzav&en(ch cizincem vydáno jedno "i více potvrzení  
o zam#stnání, v n#m! bude uveden zejména zam#stnavatel, druh práce a místo v(ko-
nu práce.

Zam$stnanecká karta bude zahrnovat následující typy/situace: 

a) p$jde o volné pracovní místo uvedené v centrální evidenci voln(ch pracov-
ních míst obsaditeln(ch cizinci – v t#chto p&ípadech se nebude vydávat zvlá#* 
povolení k zam$stnání, jde typicky o duální povolení, 

b) p$jde o cizince, kter( má voln% p'ístup na trh práce podle zákona o zam#st-
nanosti, 

c) p$jde o cizince, kterému bylo vydáno povolení k zam$stnání podle zákona  
o zam#stnanosti.

2) Modrá karta
Duální doklad vydávan( vysoce kvalifikovan(m pracovník$m ji! podle stávající 
právní úpravy (na základ# p&íslu'né unijní sm#rnice10). 

10 Sm#rnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. kv#tna 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt stát-
ních p&íslu'ník$ t&etích zemí za ú"elem v(konu zam#stnání vy!adujícího vysokou kvalifikaci.
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Typ 
karty

Zam"stna-
necká
karta

Modrá karta

Karta vysoce
kvalifiko-
vaného

zam"stnance

Karta
vnitropodni-

kov"
p#evedeného
zam"stnance

Typ
pracovní
pozice

Kvalifikovaná
i nekvalifiko-

vaná

Vysoce
kvalifikovaná

Vysoce
kvalifikovaná,

uvedená
v na%ízení vlády

Mana&er,
specialista

absolvent-
stá&ista

Max. doba
platnosti

2 roky

2 roky

2 roky

3 roky

1 rok

Mo*nost
prodlou*ení

Opakovan$

Opakovan$

Opakovan$

Ne

Mo*nost
zm+ny 

zam+stnání

Ano

Ano

Ano

Ne

Mo*nost
zm+ny

ú'elu pobytu

Ano

Ano

Ano

Ne

Ochranná
lh,ta

90 dn(

90 dn(

90 dn(

Ne

P)ehled jednotliv(ch typ, povolení k dlouhodobému pobytu za ú'elem zam+stnání

3) Karta vysoce kvalifikovaného zam+stnance
Karta bude vydávána pouze na pracovní pozice vy!adující vysokou kvalifikaci, 
které budou uvedeny v na'ízení vlády "R. Její dr!itel bude mít mo(nost po(ádat 
o trval% pobyt ji( po 2 letech nep&etr!itého pobytu a práce na území %R. 

4) Karta vnitropodnikov+ p)evedeného zam+stnance
Podmínky pro vydání této karty budou nastaveny v souladu s aktuáln$ p'ipra-
vovanou unijní sm$rnicí. Nebude-li sm$rnice p'ijata, bude vytvo&ena národní 
právní úprava s t#mito principy:

– kartu bude mo!no vydat pouze na pracovní pozice mana!era, specialisty nebo 
absolventa-stá!isty pro zam#stnance p&evád#né v rámci nadnárodní skupiny 
podnik$,

– karta bude vydávána bez testu trhu práce, 
– p&evád#n( pracovník bude muset prokázat ur"itou dobu zam#stnání u vysílající-

ho zahrani"ního subjektu.
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4.3.2.1.2   Ú'el pobytu PODNIKÁNÍ

P%ehled jednotliv$ch typ! povolení k dlouhodobému pobytu za ú#elem podni-
kání
Dlouhodob( pobyt za ú"elem podnikání se bude d#lit do 2 kategorií: 

1) Podnikání s investicí

Základní cíle nové právní úpravy
Nová právní úprava bude vycházet z principu, !e podnikání cizinc! musí b%t 
p'ínosem pro &eskou ekonomiku. Prokázání tohoto p&ínosu proto bude pod-
mínkou ud$lení i prodlou(ení doby platnosti povolení k dlouhodobému po-
bytu za ú&elem podnikání. Základním po!adavkem bude dolo(ení investice 
v ur&ité v%#i a form$ stanovené na'ízením vlády.11 -adatel bude muset uvést 
p$vod pen#!ních prost&edk$ "i jinak dolo!it, !e se jedná o pen#!ní prost&edky po-
cházející z legální "innosti. Bez této investice bude mo!no získat povolení k dlou-
hodobému pobytu za ú"elem podnikání pouze na základ# stanoviska úst'edního 
orgánu státní správy o p'ínosu daného podnikání, které bude vydáváno jen ve 
zvlá'tních p&ípadech.12 Realizace investice m$!e b(t ov#&ována p&i prodlu!ování 
doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu. Hospodá&ská komora %R bude 
za ú"elem posouzení investice poskytovat stanovisko odboru azylové a migra"ní 
politiky Ministerstva vnitra.

Základní podmínky pro vydání povolení
Doklady o ú&elu pobytu nebudou v právní úprav# v(slovn# vymezeny, cizinec 
bude p&edkládat doklady, kter(mi p'esv$d&iv$ proká(e sv!j podnikatelsk% zá-
m$r a schopnost jeho realizace, aby byly pln#ny po!adavky stanovené na&ízením 
vlády. 

Investující cizinec bude muset p&i !ádosti o vydání povolení k dlouhodobému po-
bytu správnímu orgánu dolo!it doklad o p'evodu finan&ních prost'edk! ur&e-
n%ch pro investici na ú&elov$ vázan% ú&et v "R a p&i !ádosti o jeho prodlou(e-
ní následn# prokázat realizaci své investice do podnikání.

P&i prodlu(ování doby platnosti povolení bude následn# správní orgán ov#&ovat 
také doklady o v%#i zaplacen%ch daní a o odvodech pojistného na sociální 
zabezpe&ení a p'ísp$vku na státní politiku zam$stnanosti.

11 Investice ve form# finan"ních prost&edk$, know-how, technického za&ízení, vytvo&ení pra-
covních míst apod.
12 Budou stanoveny p&ípadné v(jimky na základ# platn(ch mezinárodních smluv, jimi! je 
%R vázána.
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P)ehled jednotliv(ch typ, povolení k dlouhodobému pobytu za ú'elem podnikání

-adatel o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za ú"elem podnikání bude 
rovn#! povinen p&edlo!it správnímu orgánu doklad o oprávn$ní podnikat na 
území "R, p&ípadn# o spln#ní podmínek pro získání nebo vznik tohoto opráv-
n#ní. 

Povolení k dlouhodobému pobytu za ú"elem podnikání bude vydáváno rovn#! ci-
zinc!m v postavení statutárního orgánu právnické osoby, kte'í nejsou sou&as-
n$ ú&astníky v této právnické osob$. Podmínkou vydání pobytového oprávn#ní 
bude prokázání p'ínosu podnikání p'íslu#né právnické osoby pro "R formou 
realizované investice. M$!e b(t rovn#! po!adováno, aby daná právnická osoba 
na území "R vykonávala svou podnikatelskou &innost po ur&itou dobu. 

Cizinec, kter( má plnit úlohu statutárního orgánu podnikající právnické osoby, 
bude povinen dolo!it:
– smlouvu nebo jin% dokument zakládající odpovídající vztah cizince k této 

právnické osob$ vyhotoven( v &eském jazyce i v jazyce srozumitelném da-
nému cizinci,

– závazné ujednání o v%#i odm$ny s podmínkou, !e m#sí"ní v('e minimálního 
p&íjmu cizince plynoucího z jeho funkce nesmí b(t ni!'í, ne! je v('e základní 
sazby minimální m#sí"ní mzdy, p&ípadn# její násobek.

2) Podnikání bez investice

Nebude-li cizinec na území %R investovat, bude oprávn#n podat !ádost o povo-
lení k dlouhodobému pobytu za ú"elem podnikání a! po 2 letech p'edchozího 
nep'etr(itého legálního pobytu v "R. V(jimku budou mít cizinci, kte&í v %R 
získali vysoko'kolské vzd#lání podle zákona o vysok(ch 'kolách13. Cizinec bude 
muset slo!it zkou#ku z &eského jazyka na úrovni stanovené provád#cím p&edpisem. 

Kategorie 

Podnikání 
s investicí

Podnikání bez
investice

Základní podmínky
pro vydání

- podnikatelsk! plán
- prost%edky pro    
  investici

- 2 roky pobytu v "R
- zkou'ka z "J

Max. doba
pobytu

2 roky

2 roky

Mo*nost
prodlou*ení

Opakovan$

Opakovan$

Mo*nost
zm+ny ú'elu pobytu

Ano

Ano

13 Zákon ". 111/1998 Sb., o vysok(ch 'kolách a o zm#n# a dopln#ní dal'ích zákon$ (zákon  
o vysok(ch 'kolách), ve zn#ní pozd#j'ích p&edpis$.



22 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinc! na území "eské republiky

4.3.2.1.3   Ú'el pobytu V%ZKUM

Stávající právní úprava z$stane zachována v souladu se sm$rnicí Rady 2005/71/ES 
ze dne 12. 'íjna 2005 o zvlá(tním postupu pro p'ijímání státních p'íslu(ník" t'etích zemí 
pro ú!ely v$deckého v%zkumu. 
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14 Podmínky vydání povolení k dlouhodobému pobytu za ú"elem studia budou odvozeny od 
po!adavk$ sm#rnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách p&ijímání 
státních p&íslu'ník$ t&etích zemí za ú"elem studia, v(m#nn(ch pobyt$ !ák$, neplacené od-
borné p&ípravy nebo dobrovolné slu!by.

4.3.2.2   VZD&LÁVACÍ DLOUHODOBÉ POBYTY

Základní cíle nové právní úpravy 

� Odpov+dnost -koly / hostitelské organizace za pobyt cizince
Nová právní úprava zavede správní sankce pro 'kolu nebo hostitelskou organizaci, 
která neplní zákonem stanovené ohla#ovací povinnosti v$"i správním orgán$m.

� Ov+)ení jazykov(ch znalostí cizince jako p)edpokladu pro studium
Prokázání znalosti vyu&ovacího jazyka slo!ením standardizované zkou'ky na 
ur"ité úrovni (B1 nebo B2) bude novou podmínkou vydání pobytového opráv-
n$ní u n$kter%ch kategorií migrant!. S ohledem na povahu studia budou sta-
noveny v%jimky (nap&. studium hry na hudební nástroj). V p&ípad# studia v ci-
zím jazyce m$!e provád$cí p'edpis stanovit po!adovanou úrove) jazykov(ch 
znalostí na základ# mezinárodn# uznávan%ch certifikát!. Ov#&ování jazykov(ch 
znalostí bude provád#t p&íslu'ná 'kola.

� Omezení mo*nosti zm+ny ú'elu pobytu
Dr!itelé povolení k dlouhodobému pobytu tohoto typu budou v(razn# omezeni 
v mo!nostech zm#nit ú"el pobytu. Zm#na jim bude umo!n#na a! po úsp#'ném 
ukon"ení studia nebo pouze na konkrétní jin( ú"el (pobyt za ú"elem jazykové 
p&ípravy na studium umo!ní zm#nu na pobytu za ú"elem studia). 

Cizinc$m, kte&í se v %R budou soustavn# p&ipravovat na budoucí povolání den-
ním studiem na st'ední #kole, konzervato'i, vy##í odborné #kole a jazykové 
#kole s právem státní jazykové zkou#ky nebo prezen&ním studiem na vysoké 
#kole, bude stejn# jako podle sou"asné právní úpravy umo!n#n voln% vstup na 
trh práce "R. 

4.3.2.2.1   Ú'el pobytu STUDIUM14

P%ehled jednotliv$ch typ! povolení k dlouhodobému pobytu za ú#elem studia
Dlouhodob( pobyt za ú"elem studia bude ud#lován v následujících kategoriích: 
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1) Studium na vysoké nebo vy--í odborné -kole

Tento typ studia bude muset spl)ovat následující znaky:
– prezen&ní studium,
– akreditovan% studijní program,
– vysoká nebo vy''í odborná 'kola zapsaná v rejst'íku #kol a #kolsk%ch za'ízení.
Povolení bude vydáno na dobu maximáln$ 27 m$síc!, která v sob# zahrnuje 
i t'ím$sí&ní „ochrannou lh!tu“, v jejím! pr$b#hu bude cizinec moci legáln# 
pob(vat v %R, nap&. po dobu 'kolních prázdnin nebo dobu pot&ebnou ke slo!e-
ní zb(vajících zkou'ek. Po úsp#'ném ukon"ení studia m$!e b(t ochranná lh$ta 
vyu!ita k vy&ízení zm#ny ú"elu pobytu (nap&. na zam#stnání) nebo zále!itostí 
spojen(ch s vycestováním. 

2) Jazyková a odborná p)íprava na studium na vysoké -kole 

Tento typ studia bude spl)ovat následující znaky:
– prezen&ní studium v minimálním rozsahu 20 vyu&ovacích hodin t%dn$,
– akreditovan% studijní program,
– vysoká 'kola nebo jazyková 'kola s právem státní jazykové zkou'ky zapsaná v rejs-

t'íku #kol a #kolsk%ch za'ízení,
– jazyková 'kola s právem státní jazykové zkou'ky bude poskytovat pouze jazyko-

vou, nikoli odbornou p&ípravu.

Povolení tohoto typu m$!e b(t vydáno i tehdy, p$jde-li o jazykov% a odborn% 
kurz po'ádan% v rámci programu EU nebo na základ$ mezinárodní smlouvy.

D$le!it(m p&edpokladem ud#lení povolení k dlouhodobému pobytu za tímto ú"e-
lem bude stanovení povinné docházky do t$chto kurz! a zaji#t$ní mo(nosti 
kontroly docházky.

3) V(m+nn( st)edo-kolsk( program 

Tato kategorie je stanovena pro v(m#nn( st&edo'kolsk( program uskute")ovan( 
tuzemskou hostitelskou organizací ve st&ední 'kole nebo konzervato&i, zapsané do 
rejst&íku 'kol a 'kolsk(ch za&ízení.
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4) Neplacená odborná praxe

Tento typ studia bude spl)ovat následující znaky:
– neplacená odborná praxe ur"ená k získání praktick(ch a odborn(ch zku'eností,
– uskute")ovaná v tuzemské hostitelské organizaci, 
– v dob# studia na tuzemské nebo zahrani"ní vysoké 'kole anebo v dob# nejv('e 

5 let po ukon"ení studia na vysoké 'kole,
– zaji'*ování nebo koordinace praxe tuzemskou vysokou 'kolou nebo Akademií 

v#d %R nebo k tomuto ú"elu Ministerstvem 'kolství, mláde!e a t#lov(chovy 
akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území %R nebo právnickou oso-
bou se sídlem mimo území %R, která má na území %R organiza"ní slo!ku.

5) Dobrovolnická slu*ba 

Za dobrovolnickou slu!bu bude pova!ována dobrovolnická &innost cizinc! od 
15 let v$ku sledující ve'ejn$ prosp$#né cíle, uskute")ovaná v tuzemské organi-
zaci jako sou&ást projektu programu nebo iniciativ EU15, pop&ípad# obdobného 
státního programu16. Definice tedy bude oproti sou"asnému stavu roz'í&ena tak, 
aby zahrnovala v'echny programy dobrovolnické slu!by – evropské i státní.

6) Stipendijní program

Stipendijním programem se rozumí stipendijní pobyty realizované na základ$:
– platného stipendijního programu Ministerstva #kolství, mláde(e a t$lov%-

chovy nebo
– platn(ch mezinárodních smluv provád$n%ch tímto ministerstvem nebo 
– usnesení vlády "R. 

Pod tento ú"el pobytu bude zahrnuta i jazyková a odborná p'íprava realizovaná 
v rámci daného stipendijního programu.

15 Nap&. Evropská dobrovolná slu!ba, která je sou"ástí evropského vzd#lávacího programu 
Mláde& v akci (zaveden rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady ". 1719/2006/ES)  
a program Grundtvig, kter( je sou"ástí programu Celo&ivotní u!ení (zaveden rozhodnutím 
Evropského Parlamentu a Rady ". 1720/2006/ES), v"etn# jejich nástupnick(ch program$  
v následujících programovacích obdobích.
16 Zákon ". 198/2002 Sb., o dobrovolnické slu!b# a o zm#n# n#kter(ch zákon$, ve zn#ní 
pozd#j'ích p&edpis$.
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4.3.2.2.2   Ú'el pobytu VZD&LÁVÁNÍ

P%ehled jednotliv$ch typ! povolení k dlouhodobému pobytu za ú#elem vzd'-
lávání

1) V(m+na zku-eností a studijní pobyty osob odpov+dn(ch za vzd+lávání a rozvoj 
lidsk(ch zdroj,
Tento typ povolení k dlouhodobému pobytu bude vydáván pouze v p&ípadech, 
kdy v(m#na zku'eností nebo studijní pobyty budou vykonávány v rámci progra-
m! nebo iniciativ EU nebo v rámci mezinárodních smluv. 

2) Vzd+lávání na st)ední -kole nebo konzervato)i zapsané do rejst)íku -kol a -kol-
sk(ch za)ízení
O tento typ povolení k dlouhodobému pobytu bude moci za!ádat pouze zletil% cizi-
nec. Povolení bude vydáno na dobu maximáln# 27 m#síc$, která v sob# zahrnuje 
i t'ím$sí&ní „ochrannou lh!tu“, v jejím! pr$b#hu bude cizinec moci legáln# po-
b(vat v %R, nap&. po dobu 'kolních prázdnin. Po úsp#'ném ukon"ení studia m$!e 
b(t ochranná lh$ta vyu!ita k vy&ízení zm#ny ú"elu pobytu (nap&. na zam#stnání) 
nebo zále!itostí spojen(ch s vycestováním. 

Kategorie

Studium na V.
nebo VO.

Jazyková 
a odborná p)íprava
na studium na V.

V(m+nn(
program S.

Neplacená
odborná praxe

Dobrovolnická
slu*ba

Stipendijní
program

Max. doba
platnosti
povolení

27 m$síc(

27 m$síc(

27 m$síc(

27 m$síc(

27 m$síc(

27 m$síc(

Mo*nost
prodlou*ení

Opakovan$

1x, ne víc ne&
o dobu kurzu

Ne

V!jime#n$ - 1x,
max. na dobu praxe

Ano

Opakovan$,
max. o 1 rok

Mo*nost zm+ny
ú'elu pobytu

A& po úsp$'ném
ukon#ení studia

Pouze na pobyt
za ú#elem studia 

na V) / VO)

Ne

Ne

Ne

Ne

Prokázání
jazykov(ch 

znalostí

Ano

Jazyková p%íprava: ne
Odborná 

p%íprava: ano

Ne

Ne

Ne

Ne

P)ehled jednotliv(ch typ, povolení k dlouhodobému pobytu za ú'elem studia
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P)ehled jednotliv(ch typ, povolení k dlouhodobému pobytu za ú'elem vzd+lávání

Kategorie

V(m+na 
zku-eností 

a studijní pobyty

Vzd+lávání na S.
nebo 

konzervato)i

Max. doba
platnosti
povolení

27 m$síc(

27 m$síc(

Mo*nost
prodlou*ení

Opakovan$,
max. o 1 rok

Opakovan$, na
15 m$síc(

Mo*nost zm+ny
ú'elu pobytu

Ne

Ano

Prokázání
jazykov(ch

znalostí

Ne

Ano
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4.3.2.3   DLOUHODOB% POBYT RODINN%CH P!ÍSLU.NÍK# 

Základní cíle nové právní úpravy 
Nová právní úprava p&edev'ím vymezí pojem spole&ného sou(ití a nastaví meze 
správního uvá(ení p'i jeho v%kladu. Získání pobytu za ú"elem slou"ení rodiny 
bude i nadále vázáno na skute"né spole"né sou!ití rodiny na území %R, za které se 
bude pova!ovat sou(ití ve skute&ném a trvalém man(elském, rodinném nebo 
obdobném vztahu v"etn# snahy o jeho zachování, jeho( ú&elem je dlouhodobé 
sdílení rodinné domácnosti, v ní! její &lenové p'ispívají k úhrad$ a obstarává-
ní spole&n%ch pot'eb a spole&n$ a bez rozli#ování hospoda'í se sv%mi p'íjmy. 
P&i posuzování napln#ní podmínky spole"ného sou!ití správní orgán zohlední ze-
jména povahu a pevnost man!elsk(ch, rodinn(ch nebo obdobn(ch vztah$, jako! 
i intenzitu rodinn(ch, kulturních a sociálních vazeb se zemí p$vodu.

4.3.2.3.1   Ú'el pobytu SLOU"ENÍ RODINY S CIZINCEM

Základní podmínkou bude slou&ení s cizincem, kter% bude dr(itelem povo-
lení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Slou&ení rodiny bude zpravidla 
mo!né po 4 m$sících pobytu nositele tohoto slou"ení na území %R. Budou sta-
noveny rovn#! v(jimky umo!)ující slou"ení rodiny i bez p&edchozího pobytu.17 

4.3.2.3.2   Ú'el pobytu SLOU"ENÍ RODINY S OB"ANEM "R18

Slou"en( cizinec bude moci za!ádat o trval% pobyt ji( po 2 letech nep'etr(itého 
pobytu na území "R.

Na tyto cizince budou nov# kladeny ur"ité integra&ní po(adavky, zejména v ob-
lasti prokázání znalosti jazyka spole&ného slu&ovan%m osobám nebo "eského 
jazyka.

V p&ípad# s+atku uzav'eného v zahrani&í bude dokladem o ú&elu pobytu ma-
tri&ní doklad vydan% zvlá#tní slo(kou Ú'adu m$stské &ásti m$sta Brna; v p&í-
pad# uzav&ení s)atku na území %R oddací list. 

17 Nap&íklad slou"ení s vysoce kvalifikovan(m zam#stnancem nebo s dr!itelem modré karty.
18 P$jde-li o cizince, kter( pob(val jako rodinn( p&íslu'ník ob"ana %R v jiném "lenském stát# 
EU, a kter( následuje nebo doprovází ob"ana %R zp#t na území, bude se právní úprava &ídit 
zákonem o volném pohybu ob!an" EU a jejich rodinn%ch p'íslu(ník".
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4.3.2.3.3   Ú'el pobytu RODINN%

Povolení k dlouhodobému pobytu za ú&elem rodinn%m bude moci získat ci-
zinec, kter% nespl+uje podmínky pro povolení k dlouhodobému pobytu za 
ú&elem slou&ení rodiny, nap&. z d$vodu, !e nebude spadat do definice rodinného 
p&íslu'níka.19 Nositelem slou"ení m$!e b(t pouze cizinec, kter( je dr!itelem povo-
lení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

19 Ve smyslu evropské sm#rnice 2003/86/ES o právu na slou"ení rodiny.



30 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinc! na území "eské republiky

4.3.2.4   ZVLÁ.TNÍ TYPY DLOUHODOBÉHO POBYTU

P%ehled jednotliv$ch typ! povolení k dlouhodobému pobytu

1) Povolení k dlouhodobému pobytu ve zvlá-tních p)ípadech
Tento typ povolení bude mo!no ud#lit pouze z taxativn$ vymezen%ch d!vod!, 
které vy(adují zaji#t$ní pobytu cizince na území "R na ur"itou dobu.20 

2) Povolení k dlouhodobému pobytu za ú'elem ochrany na území "R
Podmínky dlouhodobého pobytu za ú"elem ochrany na území %R budou stanove-
ny obdobn# jako v dosavadní právní úprav# na základ# sm$rnice Rady 2004/81/ES 
ze dne 29. dubna 2004, t%kající se vydávání povolení k pobytu ob!an"m t'etích zemí, kte'í 
se stali ob$)mi obchodování s lidmi nebo kte'í se stali objekty p'evad$!ství a spolupracují  
s p'íslu(n%mi orgány.

3) Oprávn+ní k dlouhodobému pobytu na základ+ p)edb+*ného opat)ení o sv+)e-
ní do náhradní v(chovy
Tento typ pobytového oprávn#ní bude zaveden na základ# zku'eností z praxe, které 
ukázaly pot&ebu upravit pobyt cizince, kter% byl sv$'en do náhradní v%chovy 
na základ$ p'edb$(ného opat'ení soudu nebo orgánu sociáln$-právní ochrany 
dít$te, a to do doby vydání kone&ného rozhodnutí, kdy mu bude mo!no ud#lit 
oprávn$ní k trvalému pobytu cizince sv$'eného do náhradní v%chovy. 

Nebude-li kone"né rozhodnutí vydáno a! do doby dosa!ení zletilosti cizince, 
bude mu umo!n#no podání !ádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za jin(m 
ú"elem. Dosa(ením v$ku 19 let dlouhodob( pobyt na základ# p&edb#!ného opat-
&ení o sv#&ení do náhradní v(chovy zanikne.

4) Povolení k dlouhodobému pobytu na základ+ povolení vydávaného Minister-
stvem zahrani'ních v+cí
Tento typ povolení je vydáván &len!m personálu zastupitelského ú'adu cizího 
státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v "R a jejich rodin-
n%m p'íslu#ník!m. Rodinn%m p'íslu#ník!m bude vydáváno povolení na stej-
nou dobu jako "len$m personálu, pokud to doba platnosti jejich cestovního pasu 
umo!ní. 

5) Povolení k dlouhodobému pobytu z d,vod, hodn(ch zvlá-tního z)etele
Tento typ povolení bude mo!no ud#lit cizinci z d!vod! hodn%ch zvlá#tního z'e-
tele, které nebudou natolik zásadního charakteru, aby od!vod+ovaly ud$lení 
trvalého pobytu. V%&et d!vod! hodn(ch zvlá'tního z&etele bude v nové právní 
úprav# uveden jako v("et demonstrativní.

20 Nap&. v p&ípad#, kdy je cizinec sv#dkem nebo po'kozen(m v trestním &ízení. 
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4.3.3   TRVAL% POBYT

Cizinc!m ji( v rámci nové právní úpravy nebude soub$(n$ ud$lováno povolení 
k trvalému pobytu a postavení dlouhodob$ pob%vajícího rezidenta.

Cizinec bude moci v rámci nové právní úpravy na území %R trvale pob(vat na 
základ#:

4.3.3.1   Povolení k trvalému pobytu 

Tento typ povolení bude nadále vydáván na základ# národní právní úpravy, 
která bude p&edstavovat odchylku od obecného re!imu stanoveného sm$rnicí Rady 
2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních p'íslu(ník" t'etích 
zemí, kte'í jsou dlouhodob$ pob%vajícími rezidenty.

Povolení bude vydáváno pouze v následujících p'ípadech:

� z d!vod! hodn%ch zvlá#tního z'etele,
� pobyt cizince na území %R je v zájmu státu,
� jde o nezletilé &i zletilé nezaopat'ené dít$ cizince s trval%m pobytem na 

území "R a d$vodem !ádosti je spole&né sou(ití t#chto cizinc$,
� jde o rodinného p'íslu#níka státního ob&ana "R,
� jde o vysoce kvalifikovaného pracovníka.

Nále(itosti (ádosti, d!vody pro zamítnutí (ádosti, podmínky zru#ení a zániku 
povolení k trvalému pobytu budou obdobné jako v dosavadní právní úprav$. 
V právní úprav# bude i nadále uveden demonstrativní v%&et d!vod! hodn%ch 
zvlá#tního z'etele, nap&. jde-li o cizince, kter( byl v minulosti ob"anem %R nebo  
o man!ele "i nezletilé dít# azylanta. 

Povolení k trvalému pobytu z d!vod! hodn%ch zvlá#tního z'etele bude nov# 
vydáváno i v p&ípadech, kdy je nyní vydáváno povolení k trvalému pobytu z hu-
manitárních d!vod!. Humanitární d$vody tedy budou pat&it k d$vod$m hod-
n(m zvlá'tního z&etele.

Rodinn% p'íslu#ník ob&ana "R bude oprávn#n po!ádat o vydání povolení k tr-
valému pobytu po 2 letech pobytu na území "R na základ$ povolení k dlou-
hodobému pobytu za ú&elem slou&ení rodiny s tímto státním ob"anem %R. 
Podmínkou pro ud#lení povolení bude slo(ení zkou#ky z &eského jazyka.
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4.3.3.2   Povolení k pobytu dlouhodob+ pob(vajícího rezidenta 

Základní podmínkou pro získání tohoto typu pobytového oprávn#ní bude 5 let ne-
p'etr(itého pobytu na území "R. Do této doby bude zapo&ítávána doba po-
bytu cizince na základ$ povolení k pobytu. Jednou polovinou se bude zapo-
"ítávat doba pobytu za ú"elem studia a vzd$lávání a doba pobytu na základ$ 
ud$lené do&asné ochrany.

Bude zachován dosavadní okruh nále(itostí, které musejí b(t p&edlo!eny k !á-
dosti o trval( pobyt, v"etn# po!adavku na prokázání znalosti &eského jazyka.

Pro získání povolení k pobytu dlouhodob# pob(vajícího rezidenta pro dr(itele mod-
ré karty a jejich rodinné p'íslu#níky z$stanou zachovány zvlá#tní podmínky 
stanovené p&íslu'nou unijní sm#rnicí.

4.3.3.3   Oprávn+ní k trvalému pobytu cizince sv+)eného do náhradní v(chovy 

Podmínkou pro ud#lení oprávn#ní k trvalému pobytu bude sv#&ení cizince do 
náhradní v(chovy na základ# pravomocného rozhodnutí21 p&íslu'ného orgánu

� státnímu ob"anovi %R p&ihlá'enému na území %R k trvalému pobytu,
� cizinci s povolen(m trval(m pobytem v %R,
� ústavu na území %R.  

21 Usnesení o na&ízení p&edb#!ného opat&ení podle § 76a ob"anského soudního &ádu nebude 
za takové rozhodnutí pova!ováno.
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4.4   HLÁ.ENÍ POBYTU A JEHO ZM&N PO VSTUPU NA ÚZEMÍ "R 

Cizinec bude povinen ohlásit místo svého pobytu na území do 10 dn! ode dne 
vstupu.

Doklad o zaji't#ní ubytování cizinec p&edlo!í bu1 p&i spln#ní ohla'ovací povinnosti 
(pokud mu bylo ud#leno národní vízum nebo !ádá o vydání povolení k dlouhodo-
bému pobytu) nebo nejpozd#ji p&ed vyzna"ením víza k p&evzetí povolení nebo p&ed 
po&ízením biometrick(ch údaj$ za ú"elem vydání pr$kazu o povolení k pobytu.

Zm$nu místa pobytu na území je cizinec povinen ohlásit do 1 m$síce (dr!itelé 
povolení k trvalému pobytu do 3 m#síc$), pokud p&edpokládaná zm#na místa poby-
tu bude del'í ne! 1 m#síc.
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4.5   VYCESTOVÁNÍ CIZINCE Z ÚZEMÍ "R / EU

4.5.1   DOBROVOLN% NÁVRAT A VYHO.T&NÍ CIZINCE

Nová právní úprava bude p&edev'ím preferovat dobrovoln% návrat cizince do zem# 
p$vodu nebo zem# s právem pobytu, pokud mu není ulo!en zákaz vstupu – a v ma-
ximální mo!né mí&e pak i v tomto p&ípad#. 

Zavádí se nov% druh rozhodnutí o povinnosti opustit území stát!, které jsou 
vázány tzv. návratovou sm$rnicí22, které bude vydáváno bez doby zákazu vstu-
pu. Zákon stanoví jasné podmínky (nap&. dobrovolné dostavení se k policii, platn( 
cestovní doklad, zaji't#né vycestování z území, bez záznamu v SIS23, nelegální po-
byt na území nep&esahující ur"itou dobu). Rozhodnutí o povinnosti opustit území 
stát$, které jsou vázány návratovou sm#rnicí, bude vydávat jak Policie %R, tak 
Ministerstvo vnitra v rámci zamítav(ch rozhodnutí o vydání povolení k pobytu.

Nesplní-li cizinec ulo!enou povinnost opustit území EU, bude mu jako dal#í 
krok vydáno rozhodnutí o správním vyho#t$ní. V p&ípadech p&edvídan(ch ná-
vratovou sm#rnicí a v jin(ch záva!n#j'ích p&ípadech bude vydáváno rovnou.

Délka zákazu vstupu zpravidla nep'ekro&í dobu 5 let, nedopustí-li se cizinec 
velmi záva!ného protiprávního jednání "i opakovaného záva!ného poru'ení práv-
ních norem.  

P'i existenci d!vod! znemo(+ujících vycestování bude cizinci vydáno povo-
lení k dlouhodobému pobytu za ú&elem hodn%m zvlá#tního z'etele.

Cizinc$m, kte&í v rámci &ízení o správním vyho't#ní tvrdí, !e jim hrozí v zemi 
p!vodu nebezpe&í, bude umo(n$no projevit úmysl po(ádat v "R o meziná-
rodní ochranu. 

Cizinc!m, kter%m byl ulo(en trest vyho#t$ní podle trestního &ádu,24 bude nov$ 
umo(n$no vycestování prost'ednictvím program! dobrovoln%ch / asistovan%ch 
návrat!.

22 Sm#rnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o spole"-
n(ch normách a postupech v "lensk(ch státech p&i navracení neoprávn#n# pob(vajících stát-
ních p&íslu'ník$ t&etích zemí.
23 Schengensk( informa"ní systém.
24 Zákon ". 141/1961 Sb., o trestním &ízení soudním (trestní &ád), ve zn#ní pozd#j'ích p&edpis$. 
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Bude stanovena obecná úprava odpov$dnosti za náklady za správní vyho#t$ní 
&i dobrovoln% návrat cizince pro subjekty, které cizinci poskytly ú&el pobytu 
na území (nap&. jeho pozváním nebo objednáním slu(by, k jejímu! poskytnutí 
byl vyslán), které se za cizince zaru&í apod..

Odpov#dnost se nap&. vedle zam#stnavatele cizince a jeho subdodavatel$ bude nov$ 
vztahovat i na právnickou osobu, resp. statutární orgány právnick%ch osob, 
kdy by náklady za správní vyho#t$ní cizince m$la nést dot&ená právnická osoba. 

Tyto subjekty se své odpov#dnosti nezbaví ani v p&ípad#, !e cizinec vyu!ije mo!-
nosti dobrovolného návratu. Pokud plátcem náklad$ spojen(ch s dobrovoln(m 
návratem cizince bude nakonec stát, budou vymáhány práv# po zam#stnavateli, 
subdodavateli, právnické osob# nebo jin(ch odpov#dn(ch subjektech. 

4.5.2   ZAJI.T&NÍ CIZINCE

Navrhuje se provedení zásadní zm$ny v kompetencích: o zaji't#ní cizince budou 
nov# na návrh Policie "R rozhodovat soudy. V sou"asné dob# o zaji't#ní cizince 
rozhoduje Policie %R.

D$vody, podmínky a délka zaji't#ní budou obecn# vycházet ze sou"asné právní 
úpravy. 
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4.6   SPRÁVNÍ !ÍZENÍ 

Základní cílem právní úpravy bude ú&elnost a hospodárnost 'ízení, jeho! "ást 
probíhá v zahrani"í.

Správní &ízení podle zákona o vstupu a pobytu cizinc$ na území %R bude probí-
hat podle zákona &. 500/2004 Sb., správního 'ádu, ve zn#ní pozd#j'ích p&edpis$, 
se stanoven%mi odchylkami.

4.6.1   !ízení o odep)ení vstupu na území "R

V#cné d$vody odep&ení vstupu na území %R vycházejí p&edev'ím z Schengenského 
hrani#ního kodexu.25 

4.6.2   !ízení ve v+cech ud+lení schengenského víza

Proces ud#lování je upraven Vízov$m kodexem. Zákon bude upravovat pouze zá-
le(itosti jdoucí nad rámec Vízového kodexu. Obdobn# bude upraveno 'ízení 
související s pobytem bezvízov%ch cizinc! na území "R. 

4.6.3   !ízení ve v+cech ud+lování národních víz a povolování pobyt,

,ízení ve v$cech t%kajících se ud$lování národních víz, povolování, prodlu!o-
vání a ru'ení dlouhodob%ch a trval%ch pobyt! budou probíhat podle správního 
'ádu se stanoven%mi odchylkami. 

Cílem právní úpravy bude p&edev'ím
– up'esnit procesní pravidla,
– zajistit transparentní 'ízení,
– zajistit vydání rozhodnutí o oprávn#ní k pobytu bez zbyte&n%ch pr!tah!,
– omezit mo(né zneu(ívání a pop&ení cíle &ízení.

25 Na&ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ". 562/2006 ze dne 15. b&ezna 2006, kter(m se 
stanoví kodex Spole"enství o pravidlech upravujících p&eshrani"ní pohyb osob (Schengensk( 
hrani"ní kodex).
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4.6.4   !ízení ve v+cech vycestování z území "R

Nová právní úprava p&edev'ím definuje obsah závazného stanoviska v 'ízení 
o správním vyho#t$ní, roz#í'í povinnost osobního vyjád&ení a ú"asti cizince, 
jasn# upraví jednotlivé kroky sm$'ující k podání návrhu na zaji#t$ní a stanoví 
zvlá#tní lh!ty pro podání opravn(ch prost&edk$ ve v#cech správního vyho't#ní, 
resp. &ízení o návratu, a lh$ty pro vydání rozhodnutí soudu ve v#cech správního 
vyho't#ní "i zaji't#ní.

4.6.5   !ízení ve v+cech správních delikt,

Pro 'ízení ve v$cech správních delikt! nebude procesn$právní úprava navr(e-
na, tj. bude odkazováno na správní &ád a p&estupkov( zákon.

4.6.6   Správní vyho-t+ní

V oblasti opravn%ch prost'edk! ve v$cech povinnosti opustit území "R / EU  
a správního vyho#t$ní bude zachována sou&asná procesní ochrana cizince, 
kter( bude oprávn#n proti rozhodnutí o správním vyho't#ní podat odvolání, ná-
sledn# správní (alobu a poté p&ípadnou kasa&ní stí(nost u Nejvy##ího správ-
ního soudu. Premisou nové právní úpravy opravn(ch prost&edk$ bude efektivní 
zaji#t$ní ochrany lidsk%ch práv cizince a zaji't#ní ú&elného a rychlého roz-
hodování ve v#ech stupních. O odkladn% ú&inek bude cizinec muset po(ádat. 

4.6.7   Zaji-t+ní

Nová právní úprava odstraní sou"asnou dvoukolejnost soudního p&ezkumu ve v#ci 
zaji't#ní cizince, kterou tvo&í:
1)  !aloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního &ádu správního a
2)  &ízení o zákonnosti zaji't#ní cizince a o jeho propu't#ní podle ob"anského 
 soudního &ádu.

Nová právní úprava navrhuje koncentraci stávajících pravomocí soudu podle obou 
právních p&edpis$ do jednoho soudního 'ízení, v n#m! bude soud moci roz-
hodnout, zda v$c vrátí k novému projednání (v p&ípad# drobn(ch chyb), "i zda 
na'ídí propu#t$ní cizince. 
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5   ZÁKON O VOLNÉM POHYBU OB"AN# EU 
A JEJICH RODINN%CH P!ÍSLU.NÍK# 

Vstup a pobyt ob"an$ jin(ch "lensk(ch stát$ EU bude upraven na základ# sm%rni-
ce Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu ob-
#an! Unie a jejich rodinn$ch p&íslu'ník! svobodn% se pohybovat a pob$vat na území 
#lensk$ch stát! a s ohledem na relevantní rozsudky Soudního dvora EU. Zárove) 
úprava zohlední p&ímo pou!itelné p&edpisy EU, zejména Schengensk% hrani!ní kodex 
a Vízov% kodex.

Zákon se bude vztahovat na ob&any jin%ch &lensk%ch stát! EU a jejich rodinné 
p'íslu#níky. 

Tento zákon se bude v souladu s dosavadní právní úpravou vztahovat i na ob-
&any stát! Evropského hospodá'ského prostoru a )v%carska a jejich rodinné 
p'íslu#níky.

Odbor azylové a migra&ní politiky Ministerstva vnitra bude mít v$cnou p!-
sobnost v zále!itostech vydávání 
– potvrzení o p&echodném pobytu ob"an$ EU, 
– pobytové karty rodinného p&íslu'níka ob"ana EU,
– povolení k trvalému pobytu ob"an$ EU a jejich rodinn(ch p&íslu'ník$.

Podmínky vstupu a pobytu ob"an$ ostatních "lensk(ch stát$ EU a jejich rodin-
n(ch p&íslu'ník$ na území %R budou upraveny obdobn# jako ve stávající legislati-
v# s následujícími zm#nami:

Rodinn(m p&íslu'níkem ob"ana EU, kter( sám není ob"anem EU, se pro ú"ely 
tohoto zákona bude rozum#t i osoba, která pob(vala v jiném "lenském stát# EU 
jako rodinn( p&íslu'ník ob"ana %R a která následuje nebo doprovází ob"ana %R 
zp#t na území.

Navrhuje se zru#ení ohla#ovací povinnosti ob&an! EU po 3 m$sících pobytu 
na území "R a zavádí se povinnost (ádat o potvrzení o p'echodném pobytu 
na území "R. -ádost o vydání potvrzení o p&echodném pobytu na území bude 
ob"an EU povinen podat do 4 m$síc! od vstupu na území "R, pokud hodlá na 
území pob(vat po dobu del'í ne! 3 m#síce.
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Dále bude cizinci nov# stanovena povinnost informovat správní orgán a ukon-
&ení p'echodného pobytu. Nespln#ní dané povinnosti bude správním deliktem 
a bude sankcionováno, nebo* jde o úkon zásadní z hlediska základního registru 
obyvatel a n#kter(ch d$sledk$ s tím spojen(ch (rozpo"tové ur"ení daní).
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6   ZÁKON O OCHRAN& STÁTNÍCH HRANIC

Zákon bude upravovat problematiku ochrany hranic "R s v%jimkou zále(itostí 
p'ímo regulovan%ch Schengensk$m hrani#ním kodexem. Zákon stanoví zejména:

a) Podmínky provozu mezinárodních leti-/ z hlediska ochrany hranic

Nová právní úprava modifikuje dosavadní podmínky pro získání statusu me-
zinárodního leti#t$. P&edm#tem posouzení ze strany Ministerstva vnitra, které 
vydává v &ízení o statusu leti't# závazné stanovisko Ú'adu pro civilní letectví, 
bude:
1) ú&elnost z'ízení nového mezinárodního leti#t$ a 
2) spln$ní technick%ch podmínek.

Ú"elnost bude posuzována p&edev'ím ve vztahu k poloze leti't#, zejména hustot# 
sít# mezinárodních leti'* v daném regionu, a k p&edpokládanému po"tu cestují-
cích.

Technické podmínky budou zahrnovat povinnost provozovatel$ mezinárodních 
leti'* zajistit 
� provozn#-technologické, bezpe"nostní nebo stavebn#-technické podmínky k od-

d#lení osob cestujících na vn#j'ích letech a vnit&ních letech a
� podmínky pro Policii %R k provád#ní hrani"ní kontroly.

Mezinárodní leti't# provozující pravidelnou mezinárodní dopravu budou dále po-
vinna zajistit
� místnosti poskytující zázemí pro p&íslu'níky Policie %R podílející se na ochran# 

hranic,
� místnost v tranzitním prostoru leti't# pro osoby, kter(m byl odep&en vstup na 

území a které budou v souladu s p&ímo pou!iteln(m právním p&edpisem EU 
dopraveny do zahrani"í,
� policejní celu.

Mezinárodní leti't# s velmi vysok(m po"tem cestujících bude povinno zajistit 
z&ízení p&ijímacího st&ediska podle zákona ". 325/1999 Sb., o azylu, ve zn#ní poz-
d#j'ích p&edpis$.
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Konkrétní podmínky vymezí navazující vyhlá'ka Ministerstva vnitra.

b) Povinnosti velitel, letadel p)i p)ekra'ování vnit)ní hranice na mezinárodním 
leti-ti, na n+m* není z)ízen inspektorát cizinecké policie

Velitel letadla bude mít povinnost informovat kontaktní místo Policie "R o plá-
novaném p'íletu nebo odletu letadla, a to nejmén# 24 hodin p&ed plánovan(m 
p&íletem nebo odletem, a dále o zm$n$ letu nebo cílového leti#t$. 

c) Znovuzavedení ochrany vnit)ních hranic v p)ípad+ záva*né hrozby pro ve)ejn( 
po)ádek nebo vnit)ní bezpe'nost 

Zákon bude konkretizovat pravidla pro do&asné znovuzavedení ochrany vnit'-
ních hranic. Základní formou vyhlá'ení znovuzavedení z$stane na'ízení vlády 
"R. Pro p&ípad nep&edvídateln(ch urgentních situací se nov# navrhuje umo!nit 
zavést ochranu hranic také na základ# usnesení vlády, které lze p&ijmout tém#& 
okam!it#. Toto „nouzové“ znovuzavedení ochrany hranic by sice vedlo k bezpro-
st&ednímu zavedení kontrol na hranicích, vzhledem ke své nelegislativní povaze 
by v'ak neumo!)ovalo sankcionovat p&ekra"ování hranic mimo ur"ená místa. 
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P)ehled jednotliv(ch ú'el, dlouhodobého pobytu v rámci nové právní úpravy a hlavních zavád+-
n(ch zm+n

DLOUHODOB$ POBYT Z EKONOMICK$CH D%VOD%

Ú'el pobytu

Zam"stnání

Podnikání

V!zkum

Popis zm+ny

Povolení k dlouhodobému pobytu budou cizinc,m nov$ vydávána ve form+ tzv. duálních 
doklad,.

Nové typy duálních doklad( nahradí zelené karty, které budou zru-eny.

Povolení k zam+stnání bude nadále vydáváno v n+kter(ch zvlá-tních p)ípadech (nap%. pra-
covník(m vysílan!m zam$stnavateli ze t%etích zemí do "R).

Ú'astník,m v právnick(ch osobách, kte)í s touto osobou neuzav)ou pracovn+právní 
vztah, nebude nadále ud$lován pobyt za ú#elem zam$stnání, n!br& pobytové oprávn$ní za 
ú#elem podnikání.

Povinná ú'ast na adapta'n+-integra'ních kurzech pro n$které kategorie migrant(.

Prokazování p)ínosu podnikání cizince pro ekonomiku "R bude nov$ zavedenou podmín-
kou ud$lení povolení k dlouhodobému pobytu za ú#elem podnikání pro cizince &ádající mimo 
území.

Podmínkou ud$lení i prodlou&ení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za ú#elem 
podnikání bude dolo*ení investice v "R v ur'ité v(-i a form+ stanovené na%ízením vlády. Bez 
této investice bude obecn$ mo&no získat povolení a& po 2 letech p)edchozího legálního 
pobytu na území "R za jin(m ú'elem. V takovém p%ípad$ navíc bude po&adováno slo*ení 
zkou-ky z 'eského jazyka.

P!ÍLOHA
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Ú'el pobytu

Studium

Vzd"lávání

Slou&ení rodiny 
s cizincem

Slou&ení rodiny
s ob&anem 'R

Rodinn!

Ve zvlá(tních 
p#ípadech

Ochrana na území 'R

P#edb")né opat#ení
o sv"#ení do náhradní 
v!chovy

Povolení vydávané MZV

Z d*vod* hodn!ch 
zvlá(tního z#etele

Popis zm+ny

Zavedení nového po&adavku na prokázání znalosti vyu'ovacího jazyka jako podmínky vy-
dání pobytového oprávn$ní.

Zavedení správních sankcí pro 'kolu nebo hostitelskou organizaci, která neplní zákonem sta-
novené ohla'ovací povinnosti.

Nov+ zaveden( typ ú'elu pobytu ur#en! pro zletilé cizince studující v "R na st)ední -kole 
nebo konzervato)i zapsané v Rejst%íku 'kol a 'kolsk!ch za%ízení.

Slou'ení rodiny bude zpravidla mo&né po 4 m+sících pobytu nositele tohoto slou#ení na území 
"R, namísto dosavadních 15 m$síc(.

Právní úprava pobytu rodinn(ch p)íslu-ník, ob'an, "R bude odd+lena od právní úpravy 
pobytu rodinn(ch p)íslu-ník, ob'an, jin!ch #lensk!ch stát(. Nov$ na n$ budou kladeny 
ur#ité integra'ní po*adavky.

Nov! typ ú#elu pobytu ud$lovan! pouze z taxativn+ vymezen(ch d,vod,, které vy*adují 
zaji-t+ní pobytu cizince na území "R na ur#itou dobu.

Nov! typ ú#elu pobytu, kter! bude zaveden z nutnosti upravit pobyt cizince, kter( byl sv+-
)en do náhradní v(chovy na základ+ p)edb+*ného opat)ení soudu nebo orgánu sociáln+-
-právní ochrany dít+te, a to do doby vydání kone'ného rozhodnutí, kdy mu bude mo&no 
ud$lit oprávn$ní k trvalému pobytu cizince sv$%eného do náhradní v!chovy.

Nov! typ ú#elu pobytu ud$lovan! v p%ípadech hodn!ch zvlá'tního z%etele, které nebudou 
natolik zásadního charakteru, aby od,vod0ovaly ud+lení trvalého pobytu.

VZD+LÁVACÍ DLOUHODOB$ POBYT

ZVLÁ,TNÍ TYP DLOUHODOBÉHO POBYTU

DLOUHODOB$ POBYT RODINN$CH P-ÍSLU,NÍK%



P!i p!íprav" návrhu nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinc# na území $eské republiky 

vyu%ívalo Ministerstvo vnitra informace získané prost!ednictvím Evropské migra&ní sít" 

(EMN), co% je iniciativa Evropské komise zam"!ená na shroma%'ování, v(m"nu a anal(zu 

objektivních, spolehliv(ch a srovnateln(ch informací o migraci a azylu za ú&elem podpory 

p!i formulování politik EU a &lensk(ch stát# v této oblasti. P!ínos EMN spo&ívá v mo%nosti 

zajistit a srovnat komplexní poznatky o situaci, v(voji a praxi ve 26 &lensk(ch státech 

(&innosti EMN se neú&astní Dánsko) a Norsku. EMN p!edstavuje platformu pro získávání 

informací nejenom od státních institucí, ale té% z v"decké sféry a nevládního sektoru. 

Národním kontaktním místem EMN v $eské republice je odbor azylové a migra&ní politiky 

Ministerstva vnitra. Za ú&elem zaji)t"ní podkladov(ch materiál# pro p!ípravu nové právní 

úpravy adresoval ostatním &lensk(m stát#m !adu tzv. dotaz# ad hoc a vyu%íval rovn"% 

v(stup# z dotaz#, které polo%ily jiné &lenské státy. Dotazy ad hoc slou%í stát#m nebo 

Evropské komisi k zji)*ování a porovnávání praxe &i legislativní úpravy v konkrétních 

otázkách azylu, migrace a &áste&n" té% integrace v &lensk(ch státech.

w w w.emncz.eu

Tuto publikaci EMN finan&n" podpo!ila Evropská komise a Ministerstvo vnitra $eské republiky.


