Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území
České republiky
Abstrakt
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia uděluje Ministerstvo vnitra státním
příslušníkům třetích zemí, kteří hodlají pobývat na území České republiky po dobu delší než
1 rok.

Základním

právním

předpisem,

upravujícím

dlouhodobý

pobyt

je zákon

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
který transponuje směrnice Evropské unie, na nichž je tento pobyt založen. Jako důležité
zdroje nelze opomínat ani judikaturu českých správních soudů, Ústavního soudu a Soudního
dvora Evropské unie.
Nejdříve se práce věnuje pojmu cizinec, aby bylo jasně stanoveno, pro jakou kategorii
cizinců je dlouhodobý pobyt určen a jaká oblast práva se jím zabývá. Následně je rozebrána
směrnice 2004/114/ES, která je základem platné a účinné úpravy studijního pobytu,
a směrnice 2016/801, která bude transponovaná do českého právního řádu chystanou novelou
zákona č. 326/1999 Sb., která je v době odevzdání práce ve stadiu vládního návrhu a čeká
na první čtení v Poslanecké sněmovně. Při pojednávání o směrnicích jsou shrnuty i rozsudky
Soudního dvora Evropské unie, kterými vyložil nejasná ustanovení směrnice. Dlouhodobý
pobyt za účelem studia je založen právě na směrnicové úpravě, ty proto patří společně
s judikaturou Soudního dvora Evropské unie k důležitým interpretačním vodítkům
při výkladu zákona č. 326/1999 Sb. národními správními orgány a správními soudy.
Diplomová práce se také zabývá důležitostí povinnosti cizinců soustavně a fakticky
plnit účel pobytu, jak dokládá i rozhodovací praxe správních soudů. Jestliže stát reguluje
vstup a pobyt na území, musí být jednou z podmínek i plnit zákonný účel, pro který byl
vstupu a pobytu povolen. Případnými následky porušení této povinnosti může být
neprodloužení, zrušení, nebo neudělení pobytu. Poté jsou charakterizovány jednotlivé typy
studia a rozebrány alternativní možnosti, které umožňují pobyt na území za účelem studia.
Další část práce se věnuje správnímu řízení v prvním stupni, jehož cílem je vydat
povolení nebo rozhodnout o neudělení pobytu. Rozebrány jsou podmínky podání žádosti i její
náležitosti, další postup správních orgánů, který má vést ke zjištění stavu věci, o němž nejsou
důvodné pochybnosti. Pozornost je věnována také důvodům zastavení řízení nebo zamítnutí
žádosti o vydání povolení k pobytu.

