
          14. RESUMÉ 

 

 

Tématem mé diplomové práce jsou „Distinkce v právním statusu občanů a cizinců v 

České republice“. Toto téma jsem si vybrala z důvodů, že je pro mě, jako bývalou cizinku, 

velice blízké, mám s touto problematikou vlastní zkušenosti a je to oblast velice aktuální a 

dynamická. Tato práce především popisuje právní postavení občanů a cizinců v České 

republice. Ve své práci jsem se tedy zaměřila na práva a povinnosti občanů a cizinců a na 

podmínky a způsoby nabytí státního občanství a jednotlivých pobytových oprávnění.  

Tato práce je členěna do deseti kapitol. První kapitolou je Úvod a tou poslední je 

Závěr. Stěžejních osm kapitol je věnováno hlavnímu zaměření práce. Vedle těchto deseti 

kapitol má práce i svůj Obsah, Seznam použitých zkratek, Seznam použité literatury a 

pramenů a Seznam příloh. 

Druhá kapitola následující po Úvodu popisuje pojem státního občanství, prameny jeho 

právní úpravy, způsoby a podmínky nabývání státního občanství, jeho prokazování a 

zjišťování a nakonec právní postavení státního občana.  

Třetí kapitola je věnována pojmu cizineckého práva, pramenům jeho právní úpravy, 

definicím některých základních pojmů a  struktuře cizineckého práva.  

Čtvrtá kapitola popisuje krátkodobý pobyt cizinců v České republice a zahrnuje rovněž 

problematiku odepření vstupu cizinci na území České republiky, ukončení krátkodobého 

pobytu, výjezdní příkaz a právní status cizince při krátkodobém pobytu. 

Pátá kapitola je věnována dlouhodobému pobytu cizinců v České republice a zabývám 

se zde i biometrickými průkazy, modrou kartou, zaměstnaneckou kartou a rovněž právním 

statusem cizince při dlouhodobém pobytu. 

Šestá kapitola popisuje volný pohyb, vstup, pobyt a právní status občana EU v České 

republice. 

Sedmá kapitola se věnuje definici rodinného příslušníka občana EU, vstupu, pobytu a 

právnímu statusu rodinného příslušníka občana EU. 

Osmá kapitola rozebírá trvalý pobyt občanů EU, jejich rodinných příslušníků a občanů 

třetích států a dále podmínky jeho udělení a právní status cizinců s trvalým pobytem. 

A poslední stěžejní kapitola mé práce pojednává o mezinárodní ochraně – azylu a 

doplňkové ochraně a právním statusu žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů, držitelů 

doplňkové ochrany a cizinců po zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu.  

 

 


