Povolení k přechodnému pobytu partnerů občanů EU
Abstrakt
Tato práce je zaměřena na správní řízení o žádosti o udělení povolení k přechodnému
pobytu partnerům občanů EU, jakožto jejich rodinným příslušníkům. Práce poskytuje
analýzu dvou zákonných hmotněprávních podmínek (trvalý partnerský vztah, který není
manželstvím a soužití ve společné domácnosti) a jedné procesní podmínky (důkazní
břemeno nese primárně žadatel), které musí být kumulativně splněny, aby mohl být
partner občana EU považován za jeho rodinného příslušníka a vztahovala se na něj tak
příznivější právní úprava vycházející ze Směrnice 2004/38/ES. Dospěla jsem k závěru, že
partnerský vztah sice není manželstvím, ale má být jeho obdobou, pokud jde o povahu
a intenzitu vztahu; trvalost je pak otázka zejména kvantity, resp. délky jeho trvání, ale
nepostačí to jako jediné hledisko, je zapotřebí vzít v potaz i kvalitativní stránku vztahu,
která může spočívat například ve společném závazku partnerů. Není tak rozhodující
pouze společná minulost partnerů, ale i jejich plánovaná budoucnost. Život ve společné
domácnosti pak znamená předem časově neohraničené soužití partnerů, kteří společně
uhrazují náklady na své potřeby. Důkazní břemeno žadatele také není absolutním, protože
jak zákon, tak i judikatura předpokládá určitou aktivní ingerenci správního orgánu
spočívající například ve výzvách, výsleších či pobytových kontrolách. Práce dále rozebírá
jednotlivé důkazní prostředky, které je vhodné s ohledem na judikaturu při podání žádosti
předkládat. Zároveň jsem se zabývala i dalšími aspekty tohoto správního řízení, jako
např. problematikou fingovaných partnerství, jejich rozpoznáním a řešením, institutem
tzv. vnitrostátního dorovnání v české, německé, slovenské a britské právní úpravě nebo
postavením občana EU jakožto účastníka řízení, který by měl být považován přinejmenším
za účastníka nepřímého. Závěr je pak věnován postupu při zamítnutí žádosti a postupu
při vyhovění žádosti, jakož i možnosti ukončení přechodného pobytu. Přínos této práce
pak spočívá zejména v rozboru relevantní vnitrostátní judikatury i judikatury SDEU a
snaze o praktický přístup k právním otázkám.
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