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1. ÚVOD

Od okamžiku, kdy jsem začala přemýšlet o tématu své diplomové práce, měla
jsem od začátku jasno, že bych ráda psala o tématu, které je pro mě nejenom zajímavé a
známé, ale také blízké a s nímž mám i praktické zkušenosti. Jako bývalou cizinku mě
proto velice zaujalo téma vypsané katedrou ústavního práva „Distinkce v právním
statusu občanů a cizinců v České republice“.
Problematika právního postavení občanů a cizinců v České republice je
bezesporu velmi aktuální oblastí českého práva, neboť počet cizích státních příslušníků
žijících na území České republiky se, mj. i kvůli volnému pohybu občanů Evropské
unie, neustále zvyšuje.
Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 186/2013 Sb., o státním
občanství České republiky, který přinesl řadu změn, z nichž nejvýznamnější je
nepochybně rozšíření možností nabytí dvojího i vícerého státního občanství.
Náplní mé diplomové práce budou zejména práva a povinnosti cizích státních
příslušníků v České republice a to nejen z hlediska práva ústavního, ale také z hlediska
práva správního, trestního a mezinárodního, jež s touto problematikou rovněž úzce
souvisí. Pokusím se poskytnout průřezový pohled na nejrůznější práva a povinnosti a od
nich odvislé postavení, jak občanů, tak cizinců v českém právu, avšak vzhledem
k rozsahu diplomové práce nebudou jednotlivé kapitoly vyčerpávat celý obsah dané
problematiky.
Po úvodních slovech bude následovat kapitola, jejímž úkolem je poskytnout
čtenáři obraz pojmu a obsahu státního občanství, prameny jeho právní úpravy, jeho
nabývání, prokazování a uvést základní práva a povinnosti občanů.
Účelem kapitoly třetí je seznámit čtenáře s pojmem cizineckého práva, prameny
jeho právní úpravy, jeho základní strukturou a uvést definici některých základních
pojmů.
Stěžejní část diplomové práce představuje následujících šest kapitol věnovaných
jednotlivým druhům pobytu cizinců v České republice. V těchto kapitolách bude
pozornost věnována zejména předpokladům a podmínkám nabytí jednotlivých
4

pobytových oprávnění včetně náležitostí žádosti, důvodů zamítnutí žádosti a s nimi
souvisejícím právům a povinnostem cizinců.
Samostatná kapitola je věnována právnímu postavení, vstupu na území České
republiky, volnému pohybu a pobytu občanů Evropské unie a navazující kapitola se
zabývá právním postavením rodinných příslušníků občanů Evropské unie.
Předposlední kapitola bude pojednávat o trvalém pobytu na území České
republiky, a to jak občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků, tak občanů
třetích zemí.
A před samotným závěrem se budu zabývat právním postavením žadatelů o
mezinárodní ochranu, azylantů, držitelů doplňkové ochrany a právním statusem cizinců
po zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu.
Diplomová práce je zpracována podle právní úpravy účinné ke dni 1. 12. 2014.
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2. STÁTNÍ OBČANSTVÍ
2.1 Pojem státního občanství
Státní občanství je charakterizováno jako relativně trvalý právní svazek mezi
fyzickou osobou a státem, jehož obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti stanovené
vnitrostátním zákonodárstvím. Mezi základní pojmové znaky tohoto svazku patří
časová a prostorová trvalost, neboť tento svazek je zpravidla v právním státě proti vůli
občana nezrušitelný přetrvává i v případě, že se fyzická osoba - státní občan dlouhodobě nachází mimo území státu, jehož je občanem a také zpravidla je tento
svazek. Pouze na státní občany se právní řád daného státu vztahuje v plném rozsahu,
jenom na ně se mj. vztahuje úplný výčet lidských práv a základních svobod. Cizinci,
kteří se nacházejí na území státu, se sice musejí řídit zákony daného státu, ale nemohou
být nositeli těch práv a povinností, které jsou dány pouze státním občanům, typicky
volební právo či možnost výkonu služby v bezpečnostních složkách státu. 1
Mezinárodní soudní dvůr vymezil pojem státního občanství ve svém rozhodnutí
v případu Nottebohm z roku 1955 takto: „Podle praxe států, arbitrážních i soudních
rozhodnutí a názoru odborníků, je občanství právní pouto, jehož základem je
společenská přináležitost, skutečné spojení existence, zájmů a citů spolu s existencí
recipročních práv a povinností.“ 2
Maastrichtská smlouva o Evropské unii zavedla institut evropského občanství.
Evropské občanství se nedotýká státního občanství jednotlivých členských států,
nenahrazuje ho, pouze ho doplňuje. Občanem Evropské unie je každý státní občan
některého členského státu. Mezi základní práva občanů Evropské unie patří právo
svobodného pohybu a pobytu na území členských států, právo hledat si pracovní
příležitosti a pracovat ve všech členských zemích, právo na stejné zacházení jako
zaměstnanci daného státu Evropské unie - zákaz diskriminace v zaměstnání, právo volit
a být volen v obecních volbách v členském státě, jehož není státním občanem, právo
volit a být volen do Evropského parlamentu a právo k němu podávat petice, právo na
ochranu diplomatickými nebo konzulárními orgány kteréhokoli členského státu za
1

Srov. PAVLÍČEK, V., HŘEBEJK, J., Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 1. díl. Ústavní
systém. Linde Praha a.s., Praha 1998, str. 91.
2

VALÁŠEK, M., KUČERA V., Státní občanství, komentář, Praha: Linde, 2006, str. 18-19.
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stejných podmínek jako státní občané daného státu, právo obracet se na evropského
ombudsmana a právo podat stížnost k Evropské komisi.3
K pojmu státního občanství se vyjádřil i Ústavní soud České republiky v
odůvodnění svého nálezu sp. zn. Pl. ÚS 9/94 publikovaným pod č. 207/1994 Sb.: „Z
obecného hlediska lze státní občanství definovat jako časově trvalý, místně neomezený
právní vztah fyzické osoby a státu, který je proti vůli fyzické osoby zpravidla
nezrušitelný, na jehož základě vznikají jeho subjektům vzájemná práva a povinnosti,
spočívající zejména v právu fyzické osoby na ochranu ze strany státu na jeho území i
mimo ně, v právu pobytu na jeho území a na právu účasti na jeho správě veřejných
záležitostí. Povinností občana je především věrnost státu, závazek k jeho obraně, výkon
určitých funkcí, ke kterým je povolán, a dodržování právních předpisů státu i mimo jeho
území. Konkrétní obsah státního občanství je určen zákonodárstvím jednotlivého
svrchovaného státu. Je výsostným právem státu určovat podmínky, za kterých se nabývá
a pozbývá státní občanství. Státní občanství je jednoznačně institutem vnitrostátního
práva, ostatní státy jsou vedeny zásadou nevměšovat se do vnitřních věcí státu. Avšak
důsledky státního občanství mají dopad i navenek vzhledem k tomu, že státní občanství
zaručuje fyzické osobě, která je jeho nositelem, ochranu i na území jiného státu. V
takovém případě samozřejmě může dojít ke střetu zájmů a institut státního občanství se
tak dostává i do pozornosti mezinárodního práva. Mezinárodní aplikace uznání státního
občanství v každém jednotlivém případě musí být založena na národním právu
dotčeného státu, rozhodnutí státu o udělení svého vlastního občanství nemusí být
mezinárodně přijímáno bez otázek. V případě Nottebohm Mezinárodní soudní dvůr
judikoval, že "stát nemůže očekávat, že pravidla (upravující získání státního občanství),
která zakotví, mají nárok na uznání jiným státem, pokud nejedná v souladu s
všeobecným cílem právního závazku státního občanství podle něhož je jedinec v
"genuine" (opravdovém) spojení se státem, který chrání své občany proti jiným státům."
(ICJ Rep, 1955 s. 23). Jinými slovy z mezinárodního pohledu nemusí být akceptován
jiným státem případ udělení státního občanství fyzické osobě, která není v blízkém
vztahu ke státu udělujícímu občanství. I když rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora
zavazuje jen státy, které jsou účastny sporu, lze z pohledu obecného mezinárodního
práva konstatovat, že s výjimkou aplikace některých mezinárodních smluvních závazků
3

www.euroskop.cz
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(úprava udělení občanství včetně stanovení kategorií osob, jimž může být občanství
uděleno, podmínek a postupu udělování státního občanství, které musejí tyto fyzické
osoby splnit), je záležitostí každého státu, který je určuje samostatně (Nottebohm case,
ICJ Rep, 1955, s. 20).“
Od pojmu státní občanství je třeba odlišovat pojem státní příslušnost, který je
širší a vztahuje se také na právnické osoby, lodě, letadla apod. Často se oba tyto pojmy
užívají jako synonyma.

2.2 Prameny právní úpravy
Problematika státního občanství je na ústavní úrovni velmi stručně upravena v
čl. 12 Ústavy České republiky:
„(1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon.
(2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství.“
Ústava České republiky tedy přenechává celou úpravu státního občanství
běžnému zákonu, kterým je v současné době nový zákon č. 186/2013 Sb., o státním
občanství České republiky.
Na mezinárodní úrovni se problematiky státního občanství dotýkají mezinárodní
smlouvy, jež jsou v souladu s čl. 10 Ústavy České republiky a mají aplikační přednost
před běžnými zákony. Starší mezinárodní smlouvy se zabývaly především negativními
prvky souvisejícími se státním občanstvím jako je nedobrovolné zbavování státního
občanství a bezdomovectví. Nejvýznamnější je z tohoto hlediska Úmluva o omezení
případů bezdomovectví z roku 1961. Některé mezinárodní smlouvy stanovovaly
pozitivní právo na státní občanství vymezeným skupinám obyvatelstva jako jsou
uprchlíci, vdané ženy, bezdomovci a děti. Např. Úmluva o právním postavení uprchlíků
z roku 1951 v čl. 34 smluvní státy zavazuje „co nejvíce usnadňovat uprchlíkům
asimilaci a udělení státního občanství a vyvinout za tím účelem zejména veškerou snahu
o urychlení řízení o udělení státního občanství a o co možná největší snížení poplatků a
nákladů tohoto řízení“. Velmi podobné ustanovení obsahuje i Úmluva o právním
postavení osob bez státní příslušnosti. Mezinárodní pakt o občanských a politických
právech a Úmluva o právech dítěte garantují právo na státní příslušnost dítěte.
8

V rámci Evropy je problematika státního občanství upravena v Evropské úmluvě
o státním občanství z roku 1997, jež byla sjednána na půdě Rady Evropy a pro Českou
republiku vstoupila v platnost dne 1.7.2004. Tato úmluva mj. stanoví povinnost
smluvních států zajistit ve svém vnitrostátním právu možnost naturalizace osobám
oprávněně a obvykle se zdržujícícm na jejich území, přičemž požadovaná doba pobytu
nesmí být delší deseti let, dále vyjmenovává skupiny osob, kterým by mělo být nabytí
občanství usnadněno, a rovněž stanoví procesní záruky týkající se řízení ve věcech
státního občanství, jako např. přiměřené lhůty pro vyřizování žádostí a možnost
soudního přezkumu dle vnitrostátního práva.
„Význam mezinárodních smluv pro vnitrostátní právní úpravu je zásadní,
příslušný vnitrostátní zákon musí být s těmito smlouvami konformní a bez jejich
existence by české právo upravující oblast státního občanství bylo velmi pravděpodobně
značně odlišné.“4

2.3 Nabývání státního občanství
Obvyklým a nejčastějším způsobem nabytí státního občanství je jeho nabytí
narozením. Státní občanství získané při narození již potom občan většinou nemění.
Úprava nabývání státního občanství narozením se v jednotlivých státech liší. Existují
dvě základní zásady, v souladu s nimiž se nabývání státního občanství narozením řídí, a
to zásada práva krve – ius sanguinis – státní občanství narozeného dítěte se odvozuje od
občanství rodičů a zásada práva půdy – ius soli – státní občanství se odvozuje od místa
narození, dítě se stává občanem státu, na jehož území se narodí.
Pro Evropu a tedy i pro Českou republiku je typické uplatňování zásady práva
krve zdůrazňující pokrevní svazek rodičů a dětí. Český zákon o státním občanství č.
186/2013 Sb. (dále jen „ZSO“) upravuje nabývání státního občanství narozením v § 4 a
v § 5, kde se uplatňuje zásada práva krve – je-li alespoň jeden z rodičů v den narození
dítěte státním občanem České republiky, dítě nabývá státní občanství České republiky, a
to bez ohledu na místo narození. Pouze velmi omezeně se v § 5 uplatňuje zásada práva
půdy v případě narození dítěte na území České republiky rodičům bez státního
občanství, má-li alespoň jeden z nich ke dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší
4

ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo, Praha: Linde, 2012, str. 321.
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než 90 dnů. Zde došlo oproti předchozí právní úpravě, platné a účinné do 31. 12. 2013,
k odstranění požadavku trvalého pobytu na území České republiky.
Dalším způsobem nabytí státního občanství dle ZSO je určení otcovství. Tento
způsob je upraven v § 6 a v § 7 ZSO. § 6 stanoví, že dítě, jehož matka není státní
občankou České republiky, nabývá státní občanství České republiky dnem nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o určení otcovství státního občana České republiky. § 7 odst. 1
stanoví, že dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, avšak je občankou
jiného členského státu Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je
smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „stát Evropské
unie“), anebo má trvalý pobyt na území České republiky, anebo je bezdomovkyní,
nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení
rodičů o určení otcovství státního občana České republiky. V § 7 odst. 2 však došlo
oproti předchozí právní úpravě k zásadnímu zpřísnění nabývání státního občanství
nemanželských dětí ze smíšených párů, kde matkou dítěte je cizinka ze třetí země, a to
zavedením požadavku genetické zkoušky formou znaleckého posudku: „Dítě, jehož
matka není státní občankou České republiky, státu Evropské unie ani nemá trvalý pobyt
na území České republiky, ani není bezdomovkyní, nabývá státní občanství České
republiky dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
státního občana České republiky, pokud rodiče prokázali otcovství matričnímu úřadu
genetickou zkouškou formou znaleckého posudku podle zákona o znalcích a
tlumočnících.“ Toto ustanovení je podle mého názoru protiústavní, neboť je v rozporu s
Listinou základních práv a svobod České republiky (dále jen „LZPS“), konkrétně s čl.
32 odst. 3, který zní: „Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.“, dále je
podle mého názoru diskriminační z již výše uvedeného důvodu narození dítěte mimo
manželství, z důvodu státní příslušnosti matky takového dítěte a diskriminuje rovněž
otce – občany České republiky – a to z hlediska výkonu jejich rodičovských práv.
Diskriminační je výše uvedené ustanovení i z hlediska sociálního postavení rodičů,
neboť náklady na požadovanou genetickou zkoušku formou znaleckého posudku se
pohybují v rozmezí od 13 000 do 18 000 Kč5, což je částka, která je pro mnoho rodin s
malými dětmi nedosažitelná a vytváří ekonomickou překážku přístupu ke státnímu
5

Akciová společnost P&R Lab nabízí znalecký posudek za 13 500,- Kč, http://www.pr-lab.cz/znaleckyustav/dna-testy-otcovstvi.aspx#znalecke-posudky; Laboratoř forenzní genetiky pak od 14 000,- Kč,
http://www.lfg-brno.cz/index.php?page=testy-otcovstvi-znalecky-posudek

10

občanství dětí narozených mimo manželství.
Nabytí státního občanství je možné také osvojením. Tento způsob nabývání
státního občanství je v ZSO upraven v § 8 a v § 9. Osvojením nabude státní občanství
dítě, jehož alespoň jeden osvojitel je státním občanem České republiky, a to dnem
nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení v případě, že rozhodoval orgán České
republiky. V případech, kdy rozhodoval orgán cizího státu a alespoň jedním z osvojitelů
je státní občan České republiky, nabude dítě státní občanství dnem nabytí právní moci
rozhodnutí o uznání osvojení, pokud bylo osvojení v České republice podle zákona o
mezinárodním právu soukromém uznáno. „K nabytí státního občanství dojde jak v
případě osvojení nezrušitelného, tak i osvojení zrušitelného.“6
„Rovněž v případě, že by následně soud zrušitelné osvojení zrušil, zůstává dítěti
české státní občanství nabyté osvojením. S rozhodnutím soudu o zrušení osvojení ZSO
nespojuje následné odejmutí českého státního občanství, takové odejmutí by nebylo
možné ani s ohledem na znění čl. 12 odst. 2 Ústavy České republiky.“ 7
V pořadí již čtvrtým způsobem nabytí státního občanství České republiky je
podle ZSO nabytí nalezením na území České republiky. Tento způsob nabytí státního
občanství je upraven v § 10 ZSO a oproti předchozí právní úpravě výrazně zužuje okruh
osob, kteří mohou být dotčeni tímto ustanovením. Předchozí široký pojem „fyzická
osoba“ byl nahrazen pojmem „dítě mladší 3 let“ a byla stanovena lhůta v délce 6 měsíců
ode dne nalezení pro zjištění, zda toto dítě nenabylo státní občanství jiného státu. V
důvodové zprávě k ZSO se uvádí, že z výkladové zprávy k Evropské úmluvě o státním
občanství i z Úmluvy o omezení případů bezdomovectví vyplývá, že pojem nalezená
fyzická osoba se vztahuje k „nově narozeným dětem“, tedy dětem nízké věkové hranice.
Na svých webových stránkách ale Ministerstvo vnitra k novému zákonu sděluje,
že fyzické osobě starší 3 let nalezené na území České republiky, u níž se pro stupeň
rozumové vyspělosti nebo pro zdravotní postižení nepodaří zjistit její totožnost, pokud
do 6 měsíců ode dne nalezení nevyjde najevo, že nabylo státní občanství jiného státu,
bude uděleno státní občanství České republiky zvláštním způsobem.8
I dle předchozí, šířeji pojaté právní úpravy tímto způsobem nabývalo státní
6
7
8

ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo, Praha: Linde, 2012, str. 322.
ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo, Praha: Linde, 2012, str. 322.
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-novemu-zakonu-o-statnim-obcanstvi-cr.aspx

11

občanství pouze několik osob ročně.
Dalším a nejsložitějším způsobem nabývání státního občanství je dle ZSO
udělení.
Nabytí občanství udělením je upraveno v § 11 až § 30 ZSO. O udělení státního
občanství rozhoduje ministerstvo a § 12 ZSO výslovně stanoví, že na udělení státního
občanství není právní nárok. Podmínky pro udělení státního občanství je nutno splnit
všechny současně, některé z nich je ale možno prominout dle příslušných ustanovení §
15 ZSO.
Jak stanoví § 13 ZSO státní občanství lze udělit, pokud je žadatel integrován do
společnosti v České republice, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného,
pracovního, nebo sociálního, a splňuje ostatní podmínky stanovené v § 14. Tyto
podmínky jsou následující:
1) žadatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt ke dni podání
žádosti nepřetržitě
a) po dobu alespoň 5 let,
b) po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, nebo
c) po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na
území České republiky dosahuje alespoň 10 let.
Přičemž se do doby pobytu požadované v písmenech a) a b) započítává doba jakéhokoli
oprávněného pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku.
2)

žadatel prokáže, že se na území České republiky skutečně zdržuje

alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu, jak je stanovena v odstavci 1 písm. a) až
c). Do této doby se započítávají i období nepřítomnosti cizince na území České
republiky, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 2 po sobě jdoucí měsíce,
nebo ze závažného důvodu 6 po sobě jdoucích měsíců; závažným důvodem je zejména
těhotenství a narození dítěte, vážné onemocnění, studium, odborné školení nebo
pracovní cesta.
3)

žadatel starší 15 let, který

a) nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody, nebo pro úmyslný trestný čin,
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b) pokud se v České republice zdržuje po dobu kratší 10 let, ve státě, jehož je státním
občanem, nejde-li o žadatele, kterému byla na území České republiky udělena
mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany nebo ve státech, ve kterých
v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců
po dosažení věku 15 let, nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k
nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pro úmyslný trestný čin.
Podmínka podle písmen a) a b) je splněna, pokud se na žadatele hledí, jako by nebyl
odsouzen, nebo pokud byl v cizím státě odsouzen za čin, který není trestný podle práva
České republiky.
4)

žadatel, který prokáže znalost českého jazyka. Tuto podmínku nemusí

splnit žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let
základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk,
žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s
tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého
jazyka.
5)

žadatel, který prokáže základní znalost ústavního systému České

republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických
reáliích České republiky. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, který doloží, že v
minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou
školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání
žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním
postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost ústavního systému České republiky
a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích
České republiky.
6)

žadatel, který v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti

neporušil závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů
upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní
pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a
poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České
republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu,
jde-li o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti.
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7)

žadatel, který prokáže výši a zdroje svých příjmů, popřípadě splnění

oznamovací povinnosti při přeshraničním převozu nebo bezhotovostní převod
finančních prostředků z ciziny a že ze svých příjmů v deklarované výši odvádí daň,
pokud podle jiného právního předpisu tuto povinnost neplní jiná osoba. Skutečnosti dle
předchozí věty je žadatel povinen prokázat za období posledních 3 let předcházejících
dni podání žádosti. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, který je ke dni podání žádosti
mladší 18 let.
8)

žadatel, který prokáže, že jeho pobyt na území České republiky v

posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti výrazně a bez vážných důvodů
nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi.
Výrazným zatížením systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné
nouzi se rozumí, že žadatel je převážně závislý na dávkách poskytovaných ze systému
státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi, pokud se nejedná o
osobu, která je vyloučena z výkonu výdělečné činnosti z důvodu svého zdravotního
stavu, připravuje se na budoucí povolání, nebo čerpá mateřskou či rodičovskou
dovolenou, nebo soustavně pečuje o jinou osobu, která je na takovou péči odkázána.
Cizinec tedy zpravidla může o udělení státního občanství požádat po deseti
letech oprávněného pobytu (trvalý pobyt je možno získat po pěti letech dlouhodobého
pobytu).
Dle § 15 odst. 1 ZSO je tuto podmínku možno prominout, jestliže má žadatel
trvalý pobyt (bez ohledu na jeho délku) a zároveň u něho nastala jedna z následujících
skutečností:
a) narodil se na území České republiky,
b) je nebo byl státním občanem České republiky nebo České socialistické republiky
(dále jen „český státní občan“), popřípadě do roku 1968 státním občanem
Československé republiky nebo Československé socialistické republiky (dále jen
„československý státní občan“),
c) alespoň jeden z jeho rodičů je státním občanem České republiky,
d) byl po dosažení věku 18 let osvojen státním občanem České republiky,
e) jeho manžel nebo registrovaný partner (dále jen „partner“), se kterým žije ve
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společné domácnosti, je státním občanem České republiky,
f) má povolen trvalý pobyt na území České republiky z důvodů humanitárních, jiných
důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo pokud je jeho pobyt na území v zájmu České
republiky,
g) je ke dni podání žádosti mladší 18 let, nebo
h) je bezdomovcem nebo mu byla na území České republiky udělena mezinárodní
ochrana formou azylu, pokud platnost rozhodnutí o udělení této formy mezinárodní
ochrany trvá.
Na rozdíl od předchozí právní úpravy důkazní břemeno nově leží na žadateli o
státní občanství, ten bude muset, jak je stanoveno v § 14 odst. 2 ZSO, prokázat, že se na
území České republiky skutečně zdržuje. Avšak i splnění této podmínky může být podle
§ 15 odst. 2 ZSO prominuto žadateli, který má na území České republiky povolen trvalý
pobyt a jeho manžel nebo partner, se kterým žije ve společné domácnosti, je státním
občanem České republiky, nebo je ke dni podání žádosti mladší 18 let.
Dále může být prominuto splnění podmínek prokázání znalosti českého jazyka a
základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturněspolečenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky, a to z důvodů
hodných zvláštního zřetele dle § 15 odst. 3 ZSO.
Prominout lze i splnění podmínky neporušení povinnosti vyplývající z jiných
právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné
zdravotní pojištění, sociální zabazpečení a další taxativně stanovené v § 14 odst. 6 ZSO
a to pokud žadatel odstranil způsobený škodlivý následek nebo učinil účinná opatření k
jeho odstranění jak uvádí § 15 odst. 4 ZSO.
A konečně lze prominout i splnění předposlední podmínky, která žadateli ukládá
povinnost prokázat výši a zdroje svých příjmů. Tuto podmínku lze prominout z důvodů
hodných zvláštního zřetele, jimiž je podle § 15 odst. 5 ZSO zejména skutečnost, že
žadatel je bezdomovcem nebo mu byla udělena mezinárodní ochrana na území České
republiky formou azylu nebo doplňkové ochrany.
V porovnání s předchozí právní úpravou nově již zcela chybí podmínka vyvázání
se z dosavadního státního občanství žadatele, což umožňuje cizincům mít dvojí a vícero
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občanství.
Naopak zcela novými podmínkami přímo uvedenými v zákoně jsou povinnost
žadatele prokázat základní znalost ústavního systému a základní orientaci v kulturněspolečenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky, povinnost
prokázat výši a zdroje svých příjmů a podmínka nezatěžování systému státní sociální
podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi bez vážných důvodů.
Předposledním způsobem nabytí státního občanství České republiky je dle ZSO
prohlášení.
Prohlášení je zjednodušený způsob nabytí státního občanství cizincem, kde na
rozdíl od udělení má prohlašovatel, který splňuje zákonné podmínky, na nabytí státního
občanství právní nárok. Tento způsob je upravený v § 31 až § 37 ZSO.
Prohlášením může české státní občanství nabýt fyzická osoba, která pozbyla
české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti ZSO,
nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu
prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti
německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem
sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se o
československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k
tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu
1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky
a je dosud jejím občanem.
Učinit prohlášení může rovněž bývalý československý státní občan, který měl
před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České
socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem
Slovenské republiky.
Zjednodušené nabytí státního občanství České republiky bývalým občanem tak
již není, oproti předchozí právní úpravě, omezeno na případy, kdy k pozbytí českého
resp. československého státního občanství došlo pouze v období od 25. 2. 1948 do 28.
3. 1990, ale prohlášení tak může učinit i bývalý občan, který státní občanství pozbyl
před 25. 2. 1948 a po 28. 3. 1990.
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Na rozdíl od předchozí právní úpravy nelze bývalému občanovi do prohlášení
zahrnout rovněž jeho nezletilé dítě, které nikdy nebylo státním občanem České
republiky.
ZSO dále umožňuje nabýt prohlášením státní občanství České republiky takové
fyzické osobě, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské
Federativní Republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem
Slovenské republiky. Nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není
umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské
republiky.
ZSO obsahuje speciální ustanovení, které umožňuje prohlášením nabýt české
státní občanství rovněž fyzické osobě, která se narodila v době od 1. října 1949 do 7.
května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni
jejího narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se
k tomuto dni stal českým státním občanem. Toto prohlášení lze podat nejpozději do
jednoho roku od data nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.1.2015). „Po uplynutí
jednoroční lhůty možnost učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky
pro uvedené fyzické osoby zanikne.“9
ZSO dále nově zakotvuje možnost nabytí státního občanství prohlášením tzv.
druhé generaci cizinců žijících na území České republiky. Toto prohlášení může učinit
cizinec ve věku 18 až 21 let, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt a
nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby
oprávněně zdržuje na území České republiky. Dále bude muset být prokázáno, že nebyl
pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo provinění, pokud se na něj nehledí, jako by
nebyl odsouzen. Podle přechodného ustanovení uvedeného v ZSO bude možné ve lhůtě
jednoho roku od data nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1. 1. 2015) učinit uvedené
prohlášení, i když půjde o cizince staršího 21 let, pokud bude splňovat podmínky
uvedené v ZSO.
Nově je rovněž umožněno nabýt prohlášením státní občanství v případech, kdy
byl fyzické osobě neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České
9
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republiky, pokud tato osoba byla v dobré víře, že je státním občanem České republiky, a
za předpokladu, že takový doklad nebyl ve lhůtě 10 let ode dne jeho vydání zrušen. „V
takovém případě se za den nabytí státního občanství České republiky bude považovat
den vydání prvního dokladu fyzické osoby prokazujícího státní občanství České
republiky.“10
Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky také dítě, které se na
území České republiky zdržuje podle zákona o pobytu cizinců, případně podle zákona o
azylu, pokud bylo svěřeno do náhradní péče. Tento způsob upravuje ZSO v § 36.
A poslední způsob nabývání státního občanství České republiky souvisí se
svěřením do ústavní nebo jiné formy náhradní péče (dále jen „náhradní péče“).
Tento způsob je upraven v § 38 ZSO a stanoví, že státní občanství nabyde
rovněž dítě, které se narodí na území České republiky a na tomto území se zdržuje v
souladu se zákonem o pobytu cizinců, případně v souladu se zákonem o azylu a které v
den svého narození bylo a nadále je bezdomovcem, pokud bylo svěřeno do náhradní
péče. Takové dítě nabyde státní občanství dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
svěření do náhradní péče.

2.4 Prokazování a zjišťování státního občanství
Státní občanství České republiky se prokazuje doklady uvedenými v § 41 ZSO.
Těmito doklady jsou občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení a listina o nabytí
nebo udělení státního občanství.
„O osvědčení o státním občanství bude žádat např. občan, který nemá v ČR
trvalý pobyt, má v úmyslu požádat o vydání prvního cestovního pasu a jiným dokladem
o českém státním občanství nedisponuje.“ 11
V případech kdy není jisté, zda osoba je, či není státním občanem, provede
krajský úřad příslušný podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu
10
11
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fyzické osoby, popřípadě Úřad městské části Praha 1 v případě, že osoba trvalý pobyt v
České republice nikdy neměla, zjišťování státního občanství. Dotčená fyzická osoba je
povinna za tímto účelem poskytnout krajskému úřadu potřebnou součinnost.

2.5 Právní status občana České republiky
Právní úprava státního občanství v České republice vychází mj. z pojetí
státního občanství jako právního statusu fyzické osoby ze kterého plynou určitá práva a
povinnosti. Tato práva a povinnosti občana, která jsou dána zákonodárstvím a která
podle Ústavního soudu ČR spočívají zejména: „... v právu fyzické osoby na ochranu ze
strany státu na jeho území i mimo ně, v právu pobytu na jeho území a na právu účasti
na jeho správě veřejných záležitostí. Povinností občana je především věrnost státu,
závazek k jeho obraně, výkon určitých funkcí, ke kterým je povolán, a dodržování
právních předpisů státu i mimo jeho území“ 12 tvoří obsah státního občanství.
Některá práva jsou spojena výlučně s institutem státního občanství. K výsadním
právům, která vyplývají ze státního občanství a jsou obsažena v Listině základních práv
a svobod (dále jen LZPS“) patří zejména:
◦ právo pobytu na území České republiky a s ním související právo vrátit se na
území České republiky a zákaz vyhoštění,
◦ právo účasti na správě veřejných záležitostí a z toho plynoucí přístup k voleným
a jiným funkcím, jakož i přístup k právu volit, být volen, právo zakládat politické
strany a politická hnutí a sdružovat se v nich,
◦ právo na ochranu ze strany státu, zejména diplomatickou ochranu,
◦ právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád
lidských práv a základních svobod, založený LZPS, jestliže činnost ústavních
orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny,
◦ občanům tvořícím národnostní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný
rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní
kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a
12
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sdružovat se v národnostních sdruženích, dále se jim zaručuje právo na vzdělání
v jejich jazyku, právo užívat jejich jazyka v úředním styku a právo účasti na
řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin,
◦ právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci,
jakož i při ztrátě živitele,
◦ právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky,
◦ právo na bezplatné vzdělání,
Většina povinností je ukládána jak státním občanům, tak cizincům, existují však
povinnosti, které jsou vázány výhradně na státní občanství, jako např. povinnost
věrnosti státu či branná povinnost.
Z praktického úhlu pohledu tedy státní občanství zaručuje jednoznačně lepší
postavení než jakýkoli pobytový status přiznaný cizinci. Ostatně to vyplývá i z čl. 42
LZPS, který stanoví, že cizinci požívají v České republice lidských práv a základních
svobod zaručených LZPS, pokud nejsou přizána výslovně občanům. Navíc podle čl. 12
odst. 2 Ústavy České republiky nelze občana zbavit státního občanství proti jeho vůli,
kdežto cizinci lze zrušit jakýkoliv pobytový status i proti jeho vůli, jak uvidíme v
následujících kapitolách.

3. CIZINECKÉ PRÁVO
3.1 Pojem cizineckého práva

„Cizinecké právo můžeme definovat jako soubor těch právních norem, které
ukládají cizincům povinnosti nebo přiznávají cizincům práva, přičemž tyto povinnosti a
tato práva jsou odlišná od povinností a práv občanů dotyčného státu.“13
Cizinecké právo obsahuje především zásady a normy upravující problematiku
vstupu a pobytu cizinců na území státu a jeho opuštění, dále také upravuje některé
správněrpávní otázky jako např. vydávání dokladů totožnosti cizincům. Do cizineckého
práva je rovněž třeba řadit i právní úpravu nabývání státního občanství, uprchlictví a
13
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mezinárodní ochrany.
Každý stát je oprávněn vytvořit vlastní právní úpravu pro vstup a pobyt cizinců
na jeho území. Musí ale při tom respektovat zásady mezinárodního práva a závazky
vyplývající pro něj z mezinárodních smluv, jejichž je smluvní stranou.
Cizinecké právo zasahuje jak do oblasti veřejnoprávní, tak i do soukromoprávní,
je tvořeno i normami práva mezinárodního. Na cizineckém právu lze velmi dobře
poznat jak je dotyčný stát připraven zařadit se do mezinárodního společenství.
V mezinárodním právu se uplatňuje zvláštní úprava vyplývajíci z mezinárodních
smluv mezi státy, tzv. minimální standard, na jehož základě může být cizinec jak
zvýhodněn, tak znevýhodněn a tzv. národní režim, který zajišťuje cizinci téměř totožné
postavení jako občanovi.
Tzv. národnímu režimu se nejvíce podobá cizinecký režim členských států
Evropské unie, o němž bude řeč v samostatné kapitole.
Mezinárodní standard zaručuje cizinci respekt ze strany cizího státu, povinnost
tohoto státu zacházet s cizincem jako s lidskou bytostí, chránit jej před útoky na jeho
základní práva a svobody jako jsou život, zdraví, svoboda, lidská důstojnost a majetek.
V praxi se lze vedle pojmu cizinecké právo setkat s pojmy migrační, imigrační či
přistěhovalecké právo. „Žádný z těchto termínů není v české právní vědě etablován.“14
Cizinecké právo tedy není v českém právu považováno za samostatné odvětví.

3.2 Prameny právní úpravy
Do pramenů cizineckého práva se řadí především předpisy práva veřejného,
zejména správního, právo EU, a to jak zakládající smlouvy, tak i nařízení a směrnice,
dále mezinárodní smlouvy, a to multilaterální i bilaterální.
Na ústavní úrovni se specificky cizinců týká několik ustanovení Listiny
základních práv a svobod, a to čl. 14 – svoboda pohybu a zásada legality u vyhoštění,
čl. 26 – možnost upravit právo provozovat výdělečnou činnost odlišně od občanů, čl. 42
– podle něhož cizinci požívají lidských práv a základních svobod zaručených LZPS,
14
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pokud nejsou přiznána výslovně občanům, a čl. 43, který se týká poskytnutí politického
azylu.
Na vnitrostátní úrovni cizineckou problematiku upravuje především zákon č.
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „cizinecký zákon“),
který v zásadě komplexně řeší vstup a pobyt cizinců ze třetích zemí i občanů EU,
průkazy o povolení k pobytu, specifické povinnosti cizinců na úseku cizinecké správy,
zajišťování cizinců v detenčních zařízeních a rovněž odchylky od správního řádu a
soudního řádu správního.
Dalším významným vnitrostátním pramenem je zákon č. 325/1999 Sb., zákon o
azylu, který upravuje právní postavení žadatelů o azyl resp. mezinárodní ochranu a
právní postavení osob, kterým byl azyl nebo doplňková ochrana udělena. Rovněž tento
zákon upravuje danou problematiku komplexně, včetně všech souvisejících povinností,
procesních ustanovení a odchylek od správního řádu a soudního řádu správního.
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky (dále jen „ZSO“)
upravuje nabývání a pozbývání českého státního občanství, zjišťování a způsob
prokazování státního občanství včetně souvisejících procesních otázek.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti upravuje výdělečnou činnost cizinců v
případě výkonu závislé činnosti, zejména povolení k zaměstnání cizince a sankce za
nelegální práci.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce obsahuje zvláštní úpravu ukončení
pracovního poměru cizince.
Podnikání cizinců upravuje především zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (dále jen „živnostenský zákon“).
Rovněž existuje řada zákonů omezujících přístup cizinců k určitým povoláním
nebo funkcím, spojeným s výkonem veřejné moci jako např. zákon č. 6/2002 Sb., o
soudech a soudcích a

zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků

bezpečnostních sborů.
Podmínky přístupu cizinců k sociálnímu zabezpečení upravují příslušné zákony
většinou v ustanoveních, týkajících se oprávněných osob.
Řada vnitrostátních zákonů přiznává cizincům další specifická plnění jako např.
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zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním
spoření a státní podpoře stavebního spoření.
V oblasti školství upravuje právní postavení cizinců zejména zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen
„školský zákon“).
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení (dále jen „matriční
zákon“) upravuje specifické povinnosti cizinců při uzavírání manželství, zejména
doklady, které musejí předkládat.
Zvláštní právní postavení cizinců v oblasti provozu na pozemních komunikacích
upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákon č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
V trestním právu se jedině cizinců týká např. trest vyhoštění, trestný čin maření
výkonu úředního rozhodnutí, pokud jde o soudní či správní vyhoštění, výkon trestu
vyhoštění a upouštění od jeho výkonu a dále celá problematika vydávání a předávání k
trestnímu stíhání do zahraničí.
Právo cizince volit a být volen je upraveno v zákonech č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu.
V občanském právu se zvláště cizinců týká především zákon č. 91/2012 Sb., o
mezinárodním právu soukromém a dále se na cizince pochopitelně vztahuje i občanský
zákoník.
Velmi významným vnitrostátním předpisem týkajícím se i cizinců je zákon č.
500/2004 Sb., správní řád, který sice cizince přímo téměř nezmiňuje, je však stěžejní
pro většinu správních řízení, v nichž se o cizincích a jejích právech rozhoduje.
Za zmínku stojí i zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací (dále jen „antidiskriminační zákon“), který sice
také cizince výslovně téměř nezmiňuje, ale před případnou diskriminací chrání i je.
Pokud jde o právo EU, nejdůležitějšími normami jsou nařízení, která jsou přímo
účinná a práva a povinnosti občanům i cizincům zakládají přímo.
Mezi nařízení, která upravují fungování schengenského prostoru patří především
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Schengenská prováděcí úmluva, která upravuje např. zrušení kontrol na vniřních
hranicích, práva cizinců ze třetích zemí v oblasti krátkodobého pobytu nebo fungování
schengenského informačního systému (dále jen „SIS“) ohledně záznamů důvodů
cizineckých deliktů. Dále je to Schengenský hraniční kodex, který upravuje kontroly na
vnějších hranicích.
Mezi nařízení upravující udělování krátkodobých víz patří nařízení EP a Rady
(ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (dále jen „vízový kodex“) a Nařízení
Rady (ES) č. 539/2001 stanovící seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musejí
mít při překročování vnějších hranic vízum.
Další nařízení upravují např. formu dokladu o povolení k pobytu, volný pohyb
pracovníků nebo stanoví, který stát je příslušný pro vyřizování žádostí o azyl resp.
mezinárodní ochranu.
„Pro praktické užití jsou méně významné směrnice EU, neboť musejí být
implementovány do národního práva členských států, a práva a povinnosti vznikají pak
primárně z norem národního práva. Rovněž tak jsou ovšem směrnice velmi důležité, a to
nejen jako zdroj novelizací českých zákonů, nýbrž i jako stěžejní interpretační vodítko
při výkladu příslušných českých zákonů.“ 15
Mezi nejvýznamnější směrnice EU v oblasti cizineckého práva jsou řazeny
následující:
 směrnice 2004/38/ES, která realizuje volný pohyb občanů EU a jejich rodinných
příslušníků v oblasti pobytové a zaručuje jim rovné zacházení v oblasti celé
působnosti práva EU;
 směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech, dle které mají občané třetích
zemí právo po pětiletém nepřetržitém pobytu na status dlouhodobě pobývajícího
rezidenta, který jim zaručuje – s výhradou veřejného pořádku – nezrušitelnost
povolení k pobytu a rovné zacházení ve většině oblastí veřejného práva;
 směrnice o právu na sloučení rodiny, přiznávající stanoveným cizincům s
dlouhodobým pobytem právo, aby někteří členové jejich rodiny získali povolení
k pobytu za účelem rodinného soužití;
15
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 směrnice zakládající právo na povolení k pobytu pro vybrané skupiny cizinců,
např. směrnice o podmínkách přijímání státních příslušníků za účelem studia,
výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby;
 směrnice o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou
oběťmi obchodování s lidmi;
 tzv. návratová směrnice, která upravuje práva vyhošťovaných cizinců;
 tzv. sankční směrnice, která upravuje sankce pro zaměstnavatele cizinců bez
povolení k pobytu;
 směrnice o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků
třetích zemí;
 směrnice, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a
pobytu a další.
Oblasti azylu resp. mezinárodní ochrany se dotýkají tři nejdůležitější směrnice, a
to přijímací směrnice, kvalifikační směrnice a procedurální směrnice.
Dalším pramenem cizineckého práva jsou mezinárodní smlouvy, které
rozdělujeme na smlouvy dvoustranné a vícestranné. Většina mezinárodních smluv, jimiž
je Česká republika vázána se nějakým způsobem dotýká i cizinců.
Z dvoustranných smluv s právem pobytu cizinců souvisí především smlouvy o
bezvízovém styku, které byly uzavřeny ještě do vstupu České republiky do
schengenského prostoru a které v některých případech i dnes poskytují cizincům z
příslušných zemí určité zvýhodnění nad rámec schengenských předpisů.
Konzulárními úmluvami je upravováno zřizování konzulárních úřadů a funkce,
které mohou konzulární úředníci vykonávat.
Dále s právem pobytu cizinců souvisí smlouvy readmisní, o předávání a
přebírání cizinců s nelegálním pobytem.
Velmi významnými dvoustrannými mezinárodními smlouvami jsou smlouvy o
právní pomoci ve věcech občanskoprávních, které upravují soukromoprávní vztahy
mezi Českou republikou a příslušným cizím státem. Tyto smlouvy rovněž obsahují
ustanovení osvobozující některé veřejné listiny od povinnosti ověření. Pokud taková
25

smlouva uzavřena není, musejí být cizí veřejné listiny, aby mohly být v České republice
použity, buď apostilovány nebo superlegalizovány.
Další důležitou kategorii dvoustranných mezinárodních smluv tvoří smlouvy o
sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a státy, které nejsou členy EU a
smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
„Vícestranné smlouvy bývají kategorizovány dle mezinárodních organizací, které
jejich uzavření zorganizovaly, a které případně fungování smluv spravují. Jedná se
zejména o Organizaci spojených národů, Radu Evropy, Mezinárodní organizaci práce,
Evropskou unii, Haagskou konferenci mezinárodního práva soukromého, Organizaci
pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a další mezinárodní organizace.“ 16
Jako příklad lze uvést několik úmluv sjednaných v rámci OSN mezi něž patří
Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951, Úmluva o právním postavení osob
bez státní příslušnosti nebo Úmluva o omezení případů bezdomovectví.

3.3 Definice některých pojmů
Pro lepší orientaci v cizineckém právu je nezbytné uvést definice některých
důležitých pojmů.
Nejdříve se zaměřím na definici pojmu cizinec. Cizince definuje § 1 cizineckého
zákona jako fyzickou osobu, která není státním občanem ČR. Z této definice vyplývá,
že cizincem je:
 státní občan jakéhokoliv cizího státu, který není zároveň státním občanem ČR,
 státní občan jednoho ze států EU, který není zároveň státním občanem ČR,
 státní občan, který má vícero cizích státních občanství, mezi nimiž není státní
občanství ČR, a
 ten, kdo nemá státní občanství žádného státu.
Cizincem tedy není ten, kdo vedle státního občanství ČR má ještě občanství
jiného státu.
16

ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo, Praha: Linde, 2012, str. 23.
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„Podle čl. 8 Smlouvy o ES jsou všichni státní občané každého členského státu EU
současně občany EU.“17 Občan EU rovněž může mít občanství i více států.
Rodinným příslušníkem občana EU dle § 15a cizineckého zákona je jeho
manžel nebo registrovaný partner, rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, kterého
vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti, dítě mladší 21 let nebo takové dítě
manžela občana EU a nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii
nebo takový příbuzný manžela občana EU.
Rodinný příslušník občana ČR je zároveň rodinným příslušníkem občana EU a
cizinecký zákon v § 15a odst. 4 mu přiznává stejná práva.
Schengenským prostorem je území států Schengenské dohody aplikujících
Schengenskou prováděcí úmluvu a další související právní předpisy spočívající ve
volném překračování hranic smluvních států na kterémkoliv místě a bez hraničních
kontrol. Ne všechny státy EU jsou členy tohoto prostoru jako např. Bulharsko,
Rumunsko, Velká Británie. Naopak členy jsou i tři státy, které nejsou členy EU, jsou
jimi Island, Norsko a Švýcarsko.18

3.4Struktura cizineckého práva
Cizinecké právo tvoří především tyto tři oblasti:


pobytové režimy,



druhy pobytu a



pobytové účely.
Pobytovými režimy dělí cizinecké právo cizince tak, že vymezuje osobní

působnost jednotlivých zákonů. Z hlediska pobytových režimů lze rozdělit cizince do tří
kategorií:

17
18



cizinci ze třetích zemí,



občané EU a



žadatelé či držitelé mezinárodní ochrany.

https://www.euroskop.cz/289/sekce/o-q/
https://www.euroskop.cz/300/sekce/co-je-schengen/
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Cizince ze třetích zemí tvoří všichni cizinci, kteří nespadají do režimu občanů
EU ani žadatelů či držitelů mezinárodní ochrany. Patří sem tedy i cizinci, kteří v České
republice pobývají bez povolení k pobytu, nebo cizinci, kteří z důvodu své státní
příslušnosti požívají právo bezvízového styku.
Do režimu občanů EU patří všichni občané EU, jejich rodinní příslušníci a
rodinní příslušníci občanů ČR. Díky členství ČR v EU je tato kategorie cizinců, jak
uvidíme v následujících kapitolách, velmi zvýhodněna oproti cizincům ze třetích zemí.
Do režimu žadatelů či držitelů mezinárodní ochrany patří každý cizinec, který
požádá ČR o ochranu bez ohledu na své státní občanství.
Druhy pobytu jsou charakterizovány především časovou délkou a dále také
hodnotou povoleného pobytu. V českém cizineckém právu, stejně jako v cizineckém
právu EU, existují pobyty krátkodobý, dlouhodobý a trvalý.
Všem výše uvedeným druhům pobytu se budu podrobněji věnovat v několika
následujících kapitolách.

4. KRÁTKODOBÝ POBYT CIZINCŮ V ČR
4.1 Krátkodobý pobyt bez víza
Krátkodobým pobytem se rozumí pobyt nepřesahující devadesát dnů. Tento druh
pobytu upravuje především právo EU, konkrétně Vízový kodex, Schengenská prováděcí
úmluva a Schengenský hraniční kodex.
Krátkodobý pobyt se dále dělí na pobyt bezvízový a pobyt na základě
krátkodobého víza.
Je nejfrekventovanějším druhem pobytu, který cizinci v ČR využívají.
Bez víza jsou oprávněni pobývat na území ČR všichni občané EU a také někteří
jejich rodinní příslušníci. Občanům EU a jejich rodinným příslušníkům budou věnovány
dvě samostatné kapitoly níže.
Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 v Příloze II stanoví seznam třetích zemí, jejichž
státní příslušníci jsou osvobozeni od povinnosti mít pro krátkodobý pobyt vízum. Jejich
seznam je následující:
Albánie, Andorra, Antigua a Barbadua, Argentina, Austrálie, Bahamy, Barbados,
Bosna a Hercegovina, Brazílie, Brunej, Guatemala, Honduras, Chile, Černá Hora,
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Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Kostarika, Makedonie, Malajsie, Mauricius,
Mexiko, Monako, Nikaragua, Nový Zéland, Panama, Paraguay, Salvador, San Marino,
Seychely, Singapur, Spojené státy americké, Srbsko, Svatý Kryštof a Nevis, Tchaj-wan,
Uruguay, Vatikán, Venezuela. Přičemž u Makedonie, Srbska, Černé Hory, Albánie a
Bosny a Hercegoviny se bezvízový styk vztahuje pouze na držitele biometrických
cestovních dokladů a u Tchaj-wanu se nevztahuje na držitele cestovních dokladů, které
neobsahují číslo průkazu totožnosti. A pokud jde o Kanadu, tak ze strany České
republiky držitelé diplomatických a služebních pasů Kanady podléhají vízové
povinnosti.
Občané výše uvedených států mohou vstoupit na území států schengenského
prostoru, včetně České republiky, pokud splní podmínky čl. 5 Schengenského
hraničního kodexu, popř. čl. 5 Schengenské prováděcí úmluvy. Jedná se o následující
čtyři podmínky:
1.

Držení cestovního dokladu, resp. dokladu opravňujícího k překročení

hranice.
2.

Schopnost zdůvodnit či prokázat účel a podmínky předpokládaného

pobytu, a zajištěnost dostatečnými prostředky na obživu jak během pobytu, tak i
prostředky na vycestování do země původu nebo na průjezd do třetí země, ve které je
zaručeno jeho přijetí, nebo schopnost si tyto prostředky legálně opatřit.
3.

Dotyčný cizinec není veden v SIS jako osoba, které má být vstup

odepřen.
4.

Dotyčný cizinec nepředstavuje nebezpečí pro veřejný pořádek,

bezpečnost státu nebo mezinárodní vztahy některé ze smluvních stran, popř. nebezpečí
pro veřejné zdraví. Takovými osobami jsou podle Schengenského hraničního kodexu
cizinci, kteří jsou z důvodů ochrany výše uvedených hodnot vedeni v národním systému
nežádoucích osob některého ze států schengenského prostoru.
Během bezvízového krátkodobého pobytu nesmí cizinci z výše uvedených zemí
vykonávat na území schengenského prostoru výdělečnou činnost. Za účelem výdělečné
činnosti si vždy musí vyřídit vízum, popř. jiné povolení k pobytu. Krátkodobý pobyt je
tedy určen především pro krátkodobé obchodní cesty jako např. účast na jednáních,
konferencích, veletrzích, pro cesty ze studijních nebo vzdělávacích důvodů, pro
turistické nebo soukromé cesty a pro cesty na politické, vědecké, kulturní, sportovní
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nebo náboženské akce.
Zdůvodnění či prokázání účelu a podmínek krátkodobého pobytu může být po
cizinci požadováno jak při hraniční kontrole, tak také kdykoliv během jeho pobytu. V
českém cizineckém zákoně je tato pravomoc státu stanovena v § 103 písm. d), dle něhož
je cizinec povinen ve lhůtě stanovené policií doložit, že splňuje podmínky pobytu na
území. Nesplní-li cizinec tuto povinnost, dopustí se přestupku dle § 156 odst. 1 písm. i)
cizineckého zákona, za nějž mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč nebo
ukončen pobyt dle § 19 cizineckého zákona. Společné podmínky pro členské státy
stanoví Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008
o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně
pobývajících státních příslušníků třetích států (dále jen „návratová směrnice“).

4.2 Krátkodobé vízum
Krátkodobé vízum je úředním povolením pro cizince ze třetí země, s níž
neexistuje bezvízový styk, ke vstupu na území schengenského prostoru včetně České
republiky a pobytu na tomto území nepřesahujícím devadesát dnů. Krátkodobé vízum je
jinak také nazýváno vízum k pobytu do devadesáti dnů, krátké, schengenské či jednotné
vízum. „Je platné pro jeden nebo několik vstupů a opravňující k pobytu na území
shengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, přičemž doba nepřetržitého pobytu
ani celková doba po sobě následujících pobytů na území schengenského prostoru nesmí
přesáhnout devadesát dnů během každých stoosmdesáti dnů“. 19
Vydávání krátkodobého víza je upraveno především vízovým kodexem a v
některých bodech také cizineckým zákonem.
Vízový kodex rozlišuje tři druhy krátkodobých víz, a to:
1. Jednotné schengenské vízum, tzv. turistické vízum či vízum typu C je běžným
vízem opravňujícím k pobytu do délky až devadesáti dnů na území
schengenského prostoru nebo k průjezdu přes toto území.
2. Vízum s omezenou územní platností je vízem, které opravňuje k pobytu či
průjezdu jen území jednoho či několika států schengenského prostoru.
3. Letištní vízum nebo letištní průjezdní vízum či vízum typu A je vyžadováno
19

http://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytu-do-90-dnu-kratkodobe.aspx
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pouze od občanů některých států pro povolení k pobytu v tranzitních prostorech
mezinárodních letišť, tedy k přestupu na litištích v shengenském prostoru.
Nejfrekventovanějším druhem krátkodobých víz je druh první – jednotné
schengenské vízum typu C, které platí po celém území schengenského prostoru. Tento
druh víza, stejně jako vízum letištní vydává každý stát schengenského prostoru.
Čl. 5 vízového kodexu stanoví pravidla pro určení, který členský stát je
příslušný pro vyřízení žádosti o krátkodobé vízum. Je jím především ten členský stát,
jehož území představuje jediný cíl návštěvy nebo návštěv a pro případ, že návštěva
zahrnuje více než jeden cíl, je jím členský stát jehož území tvoří hlavní cíl návštěvy
nebo návštěv, pokud jde o délku nebo účel pobytu, nebo pro případ, že hlavní cíl
návštěvy nelze určit, je jím členský stát, jehož vnější hranice zamýšlí žadatel překročit
za účelem vstupu na území schengenského prostoru.
Žádost o krátkodobé vízum se podává písemně na úředním tiskopisu
(dostupném na: http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/visa_form/index.html
a k nahlédnutí v příloze č. 1 této práce) na příslušném zastupitelském úřadě členského
státu nejdříve tři měsíce a nejpozději patnáct dnů před plánovanou návštěvou. Podle čl.
6 vízového kodexu je cizinec povinen podat žádost o vízum u konzulátu příslušného
členského státu, v jehož působnosti má žadatel povolen pobyt, to znamená, že cizinec
může žádost podat pouze na zastupitelském úřadě ve státě, jehož je občanem, popř. na
jehož území má povolen pobyt.
Při podání žádosti je cizinec povinen:


předložit vyplněný formuář žádosti,



předložit platný cestovní doklad,



předložit fotografii,



umožnit odebrání otisků prstů,



uhradit poplatek,



předložit další, tzv. podpůrné doklady (uvádějící účel cesty, zajištěné ubytování
nebo důkaz dostatečných prostředků) a



předložit doklad o uzavřeném cestovním zdravotním pojištění.
U žádosti o letištní průjezdní vízum je cizinec dále povinen předložit doklady

prokazující

pokračování cesty do konečného cíle po předpokládaném letištním
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průjezdu (např. jízdenky, letenky).
Místo tzv. podpůrných dokladů o účelu cesty, ubytování a zajištění dostatečnými
finančními prostředky na pobyt a návrat mohou členské státy dle čl. 14 vízového
kodexu požadovat, aby cizinec předložil doklad o převzetí finančních nákladů
souvisejících s jeho pobytem.
Česká republika používá tzv. pozvání, jak stanoví § 15 a § 180 cizineckého
zákona. Pozvání se podává na úředním tiskopise a ověřuje jej policie. „Vízový kodex
institut ověření pozvání nezná, takže je otázka, zda je tato praxe v souladu s vízovým
kodexem.“ 20
Podle čl. 23 vízového kodexu musí být o žádosti o krátkodobé vízum rozhodnuto
do patnácti kalendářních dní ode dne podání žádosti, která je přípustná. Tuto lhůtu lze
prodloužit na dobu nejvýše 30 dnů z důvodu potřeby dalšího posouzení nebo zastupujeli jeden členský stát druhý, anebo výjimečně na dobu nejvýše 60 dnů, jsou-li třeba další
dokumenty.
Doba platnosti krátkodobého víza se stanoví podle délky pobytu nebo
předpokládaného počtu cest, nejdéle na 5 let. Rozlišují se přitom tyto typy víz:


jednorázové – opravňuje k jednomu nepřerušovanému pobytu na území
schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle však na 90 dní
během jakýchkoliv 180-ti dní;



dvourázové – opravňuje ke dvěma pobytům na území schengenského prostoru
po dobu v něm vyznačenou, přičemž celková doba pobytu nesmí překročit 90
dní během jakýchkoliv 180-ti dní;



vícenásobné – opravňuje k vícenásobnému pobytu na území schengenského
prostoru, přičemž celková doba pobytu nesmí překročit 90 dní během
jakýchkoliv 180-ti dní.

Zamítnout žádost o krátkodobé vízum lze podle čl. 32 vízového kodexu z následujících
důvodů:

20



cestovní doklad žadatele je padělaný, napodobený nebo pozměněný,



žadatel nezdůvodní účel a podmínky předpokládaného pobytu,

ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo, Praha: Linde, 2012, str. 50.

32



žadatel neprokáže, že disponuje dostatečnými finančními prostředky,



žadatel během stávajícího šestiměsíčního období již tři měsíce pobýval ba území
členských států na základě jednotného víza nebo víza s omezenou územní
platností,



žadatel je osobou, na niž je v SIS veden záznam pro účely odepření vstupu,



žadatel je považován za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné
zdraví ve smyslu čl. 2 bodu 19 Schengenského hraničního kodexu nebo pro
mezinárodní vztahy kteréhokoli z členských států,



žadatel neprokáže, že má uzavřené dostatečné a platné cestovní zdravotní
pojištění, nebo



žadatel je osobou, u níž existují důvodné pochybnosti, pokud jde o pravost
podpůrných dokladů předložených žadatelem nebo pokud jde o pravdivost jejich
obsahu, o spolehlivost prohlášení učiněných žadatelem nebo pokud jde o jeho
úmysl opustit území členských států před skončením platnosti víza, o které žádá.
Proti zamítavému rozhodnutí má žadatel podle čl. 32 odst. 3 vízového kodexu

právo na odvolání. Cizinecký zákon provádí výše uvedené ustanovení institutem tzv.
nového posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza, který upravuje v § 180e.
Žádost o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza podává cizinec u
správního orgánu, který zamítavé rozhodnutí vydal (většinou u příslušného
zastupitelského úřadu), písemně a ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení zamítavého
rozhodnutí. V žádosti musí uvést v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Důvodem žádosti nemohou být
skutečnosti, které cizinec nedoložil nebo neuvedl v žádosti o udělení víza.
Zastupitelský úřad může dotčené rozhodnutí změnit nebo zrušit pokud tím plně
vyhoví žádosti cizince, v opačném případě musí do pěti dnů od doručení žádosti
postoupit ji Ministerstvu zahraničních věcí, které následně posoudí soulad důvodů
neudělení krátkodobého víza s důvody uvedenými ve vízovém kodexu. O výsledku
nového posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza musí být cizinec písemně
informován ve lhůtě třiceti dnů od doručení žádosti.
Krátkodobé vízum může být dle čl. 34 odst. 1 vízového kodexu prohlášeno za
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neplatné, je-li zřejmé, že v době udělování víza nebyly splněny podmínky udělení víza,
zejména pokud existují závažné důvody se domnívat, že vízum bylo získáno
podvodným způsobem.
Dále může být krátkodobé vízum podle výše uvedeného článku odst. 2 vízového
kodexu, také zrušeno, pokud je zřejmé, že podmínky udělení víza již nejsou nadále
plněny.
Držitel víza, které bylo prohlášeno za neplatné či zrušeno, se může odvolat
podáním žádosti o nové posouzení důvodů prohlášení krátkodobého víza za neplatné
nebo zrušení jeho platnosti podle § 180e cizineckého zákona. Tato žádost však
vzhledem k ustanovením § 50 cizineckého zákona nemá odkladný účinek a cizinec musí
vycestovat v době platnosti tzv. výjezdního příkazu, o němž se podrobněji zmíním níže
v samostatné podkapitole.
Platnost krátkodobého víza rovněž zaniká vyčerpáním počtu dnů povoleného
pobytu nebo vyčerpáním počtu vstupů. Obecně pobyt držitele krátkodobého víza nesmí
překročit tři měsíce během půl roku ode dne prvního vstupu na území schengenského
prostoru, jak to stanoví Schengenský hraniční kodex a Schengenská prováděcí úmluva.

4.3 Odepření vstupu
Odepření vstupu na území schengenského prostoru cizinci, který nesplňuje
podmínky vstupu je upraveno v čl. 13 Schengenského hraničního kodexu a § 9
cizineckého zákona. V ČR rozhoduje o odepření vstupu policie. Cizinec, kterému byl
odepřen vstup, je povinen bez zbytečného odkladu vycestovat zpět do zahraničí, s
výjimkou případů bezprostředního ohrožení života z důvodu úrazu nebo náhlého
onemocnění, anebo z důvodu nezbytného poskytnutí neodkladné zdravotní péči v
souvislosti s porodem.
Cizinec, kterému byl odepřen vstup, se může odvolat podáním žádosti o nové
posouzení důvodů odepření vstupu za podobných podmínek jako u neudělení
krátkodobého víza. Toto odvolání však nemá odkladný účinek.
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4.4 Ukončení krátkodobého pobytu
Stejně jako může být prohlášeno za neplatné či zrušeno krátkodobé vízum a tím i
ukončen pobyt cizince pobývajícího na základě krátkodobého víza, může být rovněž
ukončen krátkodobý pobyt cizince pobývajícího na území schengenského prostoru bez
víza. K tomu může dojít za podmínek § 19 odst. 1 cizineckého zákona, dle něhož
policie ukončí pobyt v následujích případech:


cizinec úmyslně závažným způsobem narušil veřejný pořádek,



cizinec porušil povinnost stanovenou cizineckým zákonem,



cizinec pobývá v ČR bez platného cestovního dokladu, pokud k tomu není
oprávněn, nebo je evidován v evidenci nežádoucích osob nebo SIS anebo jsou
dány důvody bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku a veřejného zdraví,



cizinec na žádost policie neprokáže zajištění prostředků k pobytu na území nebo
nepředloží ověřené pozvání.
K ukončení pobytu ovšem může dojít pouze tehdy, bude-li splněna podmínka

přiměřenosti, kterou cizinecký zákon formuluje jako podmínku, kdy důsledky budou
přiměřené důvodu pro ukončení pobytu a při posuzování přiměřenosti policie přihlíží
zejména k dopadům ukončení pobytu do soukromého a rodinného života cizince, k
závažnosti protiprávního jednání cizince, délce pobytu na území, jeho věku,
zdravotnímu stavu, povaze a pevnosti rodinných vztahů, ekonomickým poměrům,
společenským a kulturním vazbám navázaným na území a také intenzitě vazeb k
domovskému státu.
„Interpretace úřadů, dle které je nepřiměřenost rozhodnutí dána pouze v případě
mimořádných okolností (rodinné vazby, a to ještě nejspíše jen k občanům EU), jak je to
dnes v aplikační praxi obvyklé, je dle názoru autora v rozporu se zákonem.“ 21

4.5 Výjezdní příkaz
Výjezdní příkaz upravuje cizinecký zákon v § 50, který stanoví, že je to doklad,
který z moci úřední uděluje policie, ministerstvo vnitra nebo ministerstvo zahraničních
věcí ČR a který opravňuje cizince k přechodnému pobytu na území po dobu, která je
21

ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo, Praha: Linde, 2012, str. 59.
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nezbytná k provedení neodkladných úkonů, a k vycestování z území. Doba přechodného
pobytu na výjezdní příkaz nesmí být delší než 60 dnů a stanoví ji orgán, který výjezdní
příkaz vydává.
Výjezdní příkaz se uděluje po zrušení nebo uplynutí platnosti krátkodobého víza,
po ukončení přechodného pobytu nebo v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, k
němuž se vízum nevyžaduje, nebo při správním vyhoštění.
Jak jsem již uváděla výše, cizinci-občané EU a jejich rodinní příslušníci jsou v
mnoha ohledech velmi zvýhodněni oproti cizincům-občanům třetích zemí, to se týká i
výjezdního příkazu. U cizinců-občanů EU nebo jejich rodinných příslušníků nesmí být
doba přechodného pobytu na výjezdní příkaz kratší než 1 měsíc, jak to stanoví
cizinecký zákon v § 50 odst. 5. Neplatí to ovšem v případě, kdy je důvodné nebezpečí,
že by cizinec mohl při svém pobytu ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem
narušit veřejný pořádek nebo je zjištěno, že trpí závažnou nemocí. Cizinci-občané
třetích zemí žádnou takovou minimální dobu pobytu na výjezdní příkaz garantovanou
zákonem nemají.

4.6 Právní status cizince při krátkodobém pobytu
Pokud jde o právní status cizince v oblastech právního řádu, které se netýkají
vstupu a pobytu, je nutné vycházet z článků 3 a 42 LZPS, z nichž vyplývá zásada
rovnosti, zásada nediskriminace a zásada, že cizinci požívají v ČR lidských práv a
základních svobod zaručených LZPS, pokud nejsou přiznána výslovně občanům. Z
výše uvedeného lze tedy dovodit, že cizinci mají stejná práva jako občané, pokud zákon
výslovně nestanoví něco jiného.
V oblastech soukromého práva, zejména práva občanského a obchodního, není
status cizince z hlediska hmotného práva rozhodující, naopak tomu je v oblastech práva
veřejného, jako je např. volební právo, právo sociálního zabezpečení, pracovní právo a
oblast veřejného zdravotního pojištění. Cizinci v rámci krátkodobého pobytu nemohou
volit ani být voleni, většinou nemají nárok na jakékoli sociální zabezpečení, nejsou
účastni systému veřejného zdravotního pojištění a pracovat mohou pouze za splnění
zvláštních podmínek stanovených v zákoně o zaměstnanosti.
Z hlediska pobytového statusu má cizinec v rámci krátkodobého pobytu velmi
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omezené možnosti požádat na území ČR o povolení k pobytu. Takový cizinec může na
území ČR žádat pouze o prodloužení krátkodobého víza za podmínek, že poskytne
důkaz o vyšší moci nebo humanitárních důvodech bránících mu opustit území
schengenského prostoru před skončením doby platnosti víza. Takové prodloužení víza
se provede bezplatně. Dále může cizinec v rámci krátkodobého pobytu na území ČR
požádat o prodloužení doby povoleného pobytu pokud doloží vážný osobní důvod nebo
důvody. Za takové prodloužení doby povoleného pobytu je cizinec povinen uhradit
poplatek stanovený vízovým kodexem. Rovněž může takový cizinec požádat o vízum
za účelem strpění, o povolení k pobytu za účelem ochrany, či jako rodinný příslušník
občana EU, o povolení k přechodnému pobytu.
Cizinci při krátkodobém pobytu může být tento jeho pobyt kdykoliv ukončen za
podmínek uvedených výše v příslušné podkapitole.
Z judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, např. z rozsudku
NSS č. j. 5 Ans 5/2011 ze dne 21. 12. 2011, usnesení ÚS ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. III.
ÚS 219/04, publikovaném pod č. 39, sv. 33, Sb. ÚS., a nálezu ÚS ze dne 9. 12. 2008,
sp. zn. Pl. ÚS 26/07, publikovaném pod č. 47/2009 Sb., vyplývá, že na udělení víza
není právní nárok a cizinec se tak nemůže domáhat ani náhrady škody: „cizinci nemají
subjektivní ústavně zaručené právo na pobyt na území České republiky, neboť je věcí
suverénního státu, za jakých (nediskriminujících) podmínek připustí pobyt cizinců na
svém území.“

5. DLOUHODOBÝ POBYT CIZINCŮ V ČR
5.1 Dlouhodobé vízum
Dlouhodobý pobyt upravuje především cizinecký zákon v § 30 až 64 a v § 117a
a následujících.
Tímto druhem pobytu se rozumí nepřetržitý pobyt přesahující devadesát dnů,
který je určen především pro cizince ze třetích zemí a také rodinné příslušníky občanů
EU, nelze jej udělit občanu EU.22
Dlouhodobé vízum je vízum k pobytu nad devadesát dnů, nazývané též vízum
22

Viz § 51 odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
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typu D, které se uděluje cizinci na jeho žádost za účelem vyžadujícím pobyt na území
delší než tři měsíce. Existuje ale i dlouhodobé vízum, které se vydává z úřední
povinnosti a slouží pouze ke vstupu na území za účelem převzetí průkazu o povolení k
pobytu poté, kdy ministerstvo vnitra rozhodne o udělení dlouhodobého či trvalého
pobytu. Tento druhý typ dlouhodobého víza ale nemá takový význam jako typ první,
vydávaný na žádost, proto se podrobněji zmíním pouze o typu prvním.
Žádost o dlouhodobé vízum se podává rovněž na zastupitelském úřadě ČR v
zahraničí. Žádost je oprávněn podat cizinec na zastupitelském úřadě ve státě, jehož je
občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je držitelem, nebo ve státě, v
němž má povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Výjimku z výše uvedeného tvoří
občané států uvedených ve vyhlášce ministerstva vnitra č. 429/2010 Sb., stanovící
výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně
příslušném zastupitelském úřadě. Občané těchto států jsou oprávněni podat žádost o
udělení dlouhodobého víza na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR.
Na webových stránkách Ministerstva vnitra se uvádí, že „žádost o udělení
dlouhodobého víza je nezbytné podávat vždy osobně (pouze v odůvodněných případech
může zastupitelský úřad ČR od této povinnosti upustit)“.23 Výše uvedené je v souladu s
§ 170 odst. 1 cizineckého zákona.
Orgánem příslušným k rozhodnutí o žádosti o udělení dlouhodobého víza je
Ministerstvo vnitra.
Žádost o dlouhodobé vízum musí cizinec podat na speciálním formuláři
dostupném zde: http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-zadosti.aspx a k nahlédnutí v
příloze č. 2 této práce. K žádosti musí cizinec předložit originály (cestovní doklad)
nebo úředně ověřené kopie níže uvedených dokumentů, stanovených § 31 cizineckého
zákona, jež musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo do českého jazyka úředně
přeloženy (s výjimkou cestovního dokladu):
 cestovní doklad (originál),
 2 fotografie,
 doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
 doklad potvrzující účel pobytu na území,
 prostředky k pobytu na území.
23

http://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe.aspx
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„A na požádání je cizinec povinen dále předložit doklad obdobný výpisu z evidence
Rejstříku trestů, vydaného státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státy, v
nichž pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné
prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává (nevyžaduje se od cizince
mladšího 15 let), a lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí (tj. nemocí uvedenou
ve vyhlášce č. 274/2004 Sb.).“24 Dále dle § 55 odst. 1 cizineckého zákona nesmí být
náležitosti k žádosti o udělení dlouhodobého víza starší 180 dnů (s výjimkou cestovního
dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince pokud odpovídá jeho skutečné
podobě). A dle téhož § odst. 3 téhož zákona je cizinec povinen na požádání strpět
sejmutí otisků prstů a pořízení obrazového záznamu.
V případě, že žádost bude kladně vyřízena je cizinec povinen zastupitelskému
úřadu ČR ještě před vyznačením víza předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění
jak stanoví § 31 odst. 7 cizineckého zákona.
Za nepřípustnou se podle § 53 odst. 3 cizineckého zákona považuje žádost, která
neobsahuje všechny cizineckým zákonem stanovené náležitosti nebo v případě, že
cizinec odmítne pořízení otisků prstů nebo obrazového záznamu, nebo nepodá žádost na
stanoveném formuláři nebo nepříslušnému zastupitelskému úřadu. Ve výše uvedených
případech se žádost vůbec neprojednává a cizinci se vrátí všechny předložené
dokumenty včetně správního poplatku a současně zastupitelský úřad písemně informuje
cizince o důvodech nepřípustnosti jeho žádosti.25
Jak už jsem zmínila výše, o žádosti o udělení dlouhodobého víza rozhoduje
Ministerstvo vnitra, které je povinno rozhodnout ve lhůtě 90 dnů, ve zvlášť složitých
případech do 120 dnů ode dne podání žádosti na zastupitelském úřadě a v případě
žádosti o vízum za účelem studia nebo za účelem pedagogické činnosti nebo za účelem
výzkumu musí Ministertvo vnitra rozhodnout do 60 dnů ode dne podání žádosti. 26 V
případě, že Ministerstvo ve výše uvedených lhůtách nerozhodne, může cizinec požádat
o přijetí opatření proti nečinnosti.
Velice významným institutem v cizineckém právu, zejména z hlediska
dlouhodobého víza, je účel pobytu cizince. Je jednou z podmínek pro udělení víza a
trvání povoleného pobytu na základě uděleného víza. Nejvyšší správní soud ve svém
24

http://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe.aspx
Viz § 53 odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
26
Viz § 170 odst. 4 a 5 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
25
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rozsudku ze dne 27. 12. 2011, č. j. 7 As 82/2011 -81 charakterizuje účel pobytu slovy:
„Zákon o pobytu cizinců stojí na principu, že pobyt cizince na území České republiky
musí být odůvodněn, např. dlouhodobým zaměstnáním, podnikáním, studiem, a tyto
činnosti musí být skutečně na území České republiky vykonávány.“ „NSS nicméně
každopádně opomíjí skutečnost, že mnoho cizinců, např. osoby s trvalým pobytem,
občané EU aj., již žádnému účelu pobytu nepodléhají.“27
Jednotlivé účely pobytu vyjmenovává cizinecký zákon, mezi nejčastější patří
následující:


podnikání, tedy samostatná výdělečná činnost, a to jednak formou podnikání
fyzické osoby anebo formou podnikání prostřednictvím právnické osoby. Tento
účel pobytu je upraven např. v § 31 odst. 3, § 46 odst. 7 a § 103 písm. s)
cizineckého zákona. Zde se vyžaduje nejenom formální platnost příslušného
oprávnění k podnikání, trvání registrace u České správy sociálního zabezpečení
(dále jen „ČSSZ“), ale i faktický výkon podnikatelské činnosti jak judikuje NSS
ve svém rozsudku ze dne 27.12.2011, č. j. 7 As 82/2011 – 81: „Plněním účelu,
pro který bylo vízum uděleno, je ve smyslu § 37 odst. 1 písm. b) zákona č.
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, nutno v případě, že
vízum bylo uděleno za účelem podnikání, rozumět faktické vykonávání
podnikatelské činnosti; nestačí mít pouhé oprávnění podnikat (např. mít
živnostenské oprávnění), není-li podnikatelská činnost fakticky vykonávána.“;



studium, které obecně definuje § 64 cizineckého zákona;



strpění pobytu, upraveného v § 33 cizineckého zákona.
Dalšími účely pobytu mohou být např. zdravotní účely, kulturní, sportovní aj.
Dlouhodobé vízum opravňuje cizince k opakovanému vycestování a vstupu na

území ČR.28
Důvody neudělení dlouhodobého víza jsou téměř identické s důvody neudělení
krátkodobého víza a jsou upraveny v § 56 cizineckého zákona. I v tomto případě má
cizinec možnost podat žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza dle § 180e
cizineckého zákona. V případě, že Ministerstvo vnitra plně nevyhoví žádosti cizince,
posoudí tuto žádost z hlediska souladu důvodů neudělení dlouhodobého víza s důvody
stanovenými v § 56 cizineckého zákona Komise pro rozhodování ve věcech pobytů
27
28

ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo, Praha: Linde, 2012, str. 67.
http://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe.aspx

40

cizinců, která o výsledku informuje cizince písemně do 60 dnů ode dne doručení
žádosti.
Dlouhodobé vízum se dle § 30 odst. 3 a 4 cizineckého zákona uděluje na dobu
maximálně 6 měsíců.
Cizinecký zákon v § 51 odst. 2 výslovně stanoví, že na udělení dlouhodobého
víza není právní nárok.
Dlouhodobé vízum může být cizinci kdykoli během jeho pobytu zrušeno, a to z
následujících důvodů stanovených § 37 odst. cizineckého zákona:


pravomocné odsouzení za spáchání úmyslného trestného činu,



neplnění účelu, pro který bylo povolení uděleno, nebo



žádost cizince o zrušení platnosti povolení k pobytu.

§ 37 odst. 2 cizineckého zákona stanoví podmínku přiměřenosti důvodů pro rozhodnutí
o zrušení dlouhodobého víza s důsledky tohoto rozhodnutí a dopady do soukromého a
rodinného života cizince, a to pro následující důvody:


cizinec v žádosti o udělení víza uvedl nepravdivé údaje nebo k žádosti předložil
padělané anebo pozměněné doklady nebo doklady, v nichž uvedené údaje
podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,



cizinec přestal splňovat některou z podmínek pro udělení víza,



policie při pobytové kontrole dle § 167 písm. d) cizineckého zákona zjistí, že
cizinec nemá platný cestovní doklad nebo že jeho cestovní doklad či povolení k
pobytu jsou padělány či pozměněny a cizinec ve lhůtě stanovené policií
nepředloží potvrzení o tom, že požádal o vydání nového cestovního dokladu,
nebo ačkoli je důvod pro vydání cizineckého pasu nebo cestovního průkazu
totožnosti, cizinec o vydání tohoto cestovního dokladu nepožádá,



cestovní doklad cizince byl orgánem státu, který jej vydal, prohlášen za neplatný
nebo odcizený a cizinec nepředloží potvrzení podle předchozího bodu,



cizinec nesplinl povinnost ohlásit, že se mu narodilo v ČR dítě, které je
cizincem,



jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci
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vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území z důvodu odsouzení
cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné
podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje
na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího
společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodu porušení právních
předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území, anebo


cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním
pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180i nebo § 180j
cizineckého zákona, a to ani ve lhůtě stanovené policií; to vše za předpokladu,
že se na něj tato povinnost vztahuje.
V případě, že u cizince trvá stejný účel jeho pobytu na území České republiky

může před skončením platnosti dlouhodobého víza požádat Ministerstvo vnitra o
udělení povolení k dlouhodobému pobytu. Podrobněji v následující podkapitole.

5.2 Povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu je správní akt Ministerstva vnitra, který
povoluje cizinci dlouhodobý pobyt na území České republiky. Oproti dlouhodobému
vízu získává cizinec tímto povolením lepší právní postavení.
O povolení k dlouhodobému pobytu může dle § 42 cizineckého zákona žádat
cizinec, který na území pobývá na dlouhodobé vízum, hodlá na území přechodně
pobývat po dobu delší než 6 měsíců a trvá-li stejný účel jeho pobytu. Tuto žádost je
povinen cizinec podat osobně a pouze během období od 90. dnů do 14. dne před
uplynutím platnosti jeho dlouhodobého víza. A jedině z důvodů nezávislých na vůli
cizince lze tuto žádost podat do 3 pracovních dnů po zániku výše uvedených důvodů.
Cizincovo vízum se do té doby považuje za platné.29
Rezident jiného členského státu EU anebo cizinec ze třetí země za účelem studia,
vědeckého výzkumu, společného soužití rodiny nebo modré karty (o modré kartě
pojednám níže v samostatné podkapitole) může požádat o povolení k dlouhodobému
29

Viz § 47 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
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pobytu na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí bez podmínky předchozího pobytu na
území na dlouhodobé vízum jak stanoví cizinecký zákon v § 42 až 42f a § 42i.
Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu se rovněž podává na speciálním
formuláři dostupném zde: http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-zadosti.aspx a k
nahlédnutí v příloze č. 3 této práce. K žádosti je nutné předložit náležitosti jako u
žádosti o dlouhodobé vízum a některé další zvláštní náležitosti v závislosti na účelu
pobytu jako např. doklad o plnění fiskálních povinností vůči České republice v případě
podnikání jak stanoví § 46 odst. 7 cizineckého zákona nebo doklad o souhlasu rodiče s
tím, aby nezletilé dítě získalo povolení k pobytu jak stanoví § 42b odst. 1 písm. c)
cizineckého zákona.
Dle § 44 odst. 4, 6 a 7 cizineckého zákona se povolení k dlouhodobému pobytu
vydává na následující dobu platnosti:


pro účel zaměstnání na dobu odpovídající době, na kterou byla uzavřena
pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, nejdéle však na
dobu dvou let nebo na dobu odpovídající době uvedené v povolení k
zaměstnání;



pro účel sloučení rodiny na dobu odpovídající době platnosti průkazu o
povolení k pobytu, který byl vydán nositeli oprávnění ke sloučení
rodiny, nejméně však na jeden rok;



na dobu dvou let, jde-li o sloučení rodiny s cizincem majícím trvalý
pobyt, pokud bylo nositeli oprávnění ke sloučení rodiny vydáno
povolení k trvalému pobytu;



pro účel studia na dobu jednoho roku, jde-li o studium s předpokládanou
dobou pobytu delší než jeden rok;



pro účel strpění na dobu jednoho roku;



pro účely, které vyžadují pobyt kratší než jeden rok, na dobu potřebnou k
dosažení účelu;



pro účel modré karty na dobu o tři měsíce delší než je doba, na níž byla
uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na dva roky.
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Lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu
stanoví cizinecký zákon odlišně od správního řádu v § 169. Pokud nelze rozhodnutí
vydat bezodkladně, vydá se ve lhůtě závislé na účelu dlouhodobého pobytu, počínaje
lhůtou do 60 dnů od podání žádosti u dlouhodobého pobytu za účelem studia,
vědeckého výzkumu, vydání povolení k dlouhodobému pobytu rodinnému příslušníkovi
výzkumného pracovníka, za účelem vydání zaměstnanecké karty (o této kartě pojednám
níže v samostatné podkapitole), ve lhůtě 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání modré
karty nebo zaměstnanecké karty ve zvlášť složitých případech nebo pokud ministerstvo
žádalo o vydání závazného stanoviska, ve lhůtě 120 dnů ode dne podání žádosti o
vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské
unie a jeho rodinného příslušníka, 180 dnů v případě účelu společného soužití rodiny s
držitelem modré karty a až 270 dnů v případě účelu společného soužití rodiny s
nedržitelem modré karty.
§ 47 odst. 2 cizineckého zákona stanoví, že pokud doba platnosti víza k pobytu
nad 90 dnů uplyne před rozhodnutím žádosti o povolení dlouhodobého pobytu, ačkoliv
žádost byla podána ve lhůtě, považuje se vízum za platné do doby nabytí právní moci
rozhodnutí o podané žádosti, tj. stanoví tím fikci prodloužení dlouhodobého víza.
Pro účely prokazování výše uvedené skutečnosti a tím i legality pobytu může být
cizinci v cestovním pase umístěn tzv. „překlenovací šítek“.30
Obecné důvody zamítnutí žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu jsou v
zásadě totožné s důvody zamítnutí žádosti o dlouhodobé vízum a jsou uvedeny v § 56
cizineckého zákona. Dále jsou v závislosti na účelu pobytu stanoveny úžeji nebo šířeji
některé odlišnosti důvodů pro zamítnutí žádosti a upravuje je § 46 cizineckého zákona.
Obecné důvody a podmínky pro zrušení povolení k dlouhodobému pobytu jsou
stejné jako pro zrušení dlouhodobého víza a jsou rovněž upraveny v § 37 cizineckého
zákona. V závislosti na účelu dlouhodobého pobytu jsou dále stanoveny některé
odlišnosti důvodů pro zrušení povolení k pobytu v § 46a až § 46f cizineckého zákona,
jimiž jako i důvody zamítnutí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu dle §
46 cizineckého zákona se podrobněji v této práci, z důvodu jejího omezeného rozsahu,
zabývat nemohu.
30

http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.aspx?q=Y2hudW09MTM%3D
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Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze i opakovaně prodloužit
podáním žádosti Ministerstvu vnitra za podmínek stanovených § 44a a následujících
cizineckého zákona. Během řízení o prodloužení platnosti povolení k pobytu platí fikce
prodloužení podle § 47 odst. 2 cizineckého zákona stejně jako u dlouhodobého víza po
podání žádosti o udělení povolení k dlouhodobému pobytu až do doby pravomocného
rozhodnutí o této žádosti.

5.3 Biometrické průkazy

Od 4. 7. 2011 se v České republice vydávají průkazy o povolení k pobytu
obsahující tzv. biometrické údaje – zobrazení obličeje a otisky prstů snímané
prostřednictvím speciálního technického zařízení, tzv. biometrické průkazy.31 Jsou
jednou z forem průkazů o povolení k pobytu, a to vedle štítků vlepovaných do
cestovních pasů (víza) a vedle knížek (průkazy vydávané občanům EU a jejich
rodinným příslušníkům). Jsou upraveny v Nařízení (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června
2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích
zemí, ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008 a v § 117a až § 117g cizineckého
zákona. Mají tvar plastových karet, na kterých jsou uvedeny zákonem stanovené údaje a
obsažena digitalizovaná zobrazení obličeje a otisků prstů.
Biometrické průkazy jsou vydávány formou rozhodnutí o povolení k
dlouhodobému pobytu, trvalému pobytu nebo udělením jedné z forem mezinárodní
ochrany (azyl/doplňková ochrana) cizincům ze třetích zemí, kteří nejsou rodinnými
příslušníky občanů EU s výjimkou dlouhodobě pobývajících rezidentů ES při povolení
k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU.
Biometrický průkaz se vydává na dobu povoleného dlouhodobého pobytu, u
trvalého pobytu na dobu 10 let a jde-li o cizince mladšího 15 let, na dobu 5 let.32
Držitelé biometrických průkazů jsou povinni hlásit Ministerstvu vnitra ztrátu,
zničení, poškození nebo odcizení průkazu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato
událost nastala a změnu údajů uvedených na průkazu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy
31
32

http://www.mvcr.cz/clanek/biometrika.aspx
Viz § 117c zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
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změna nastala. V případě změny místa pobytu je držitel biometrického průkazu povinen
tuto změnu ohlásit do 30 dnů ode dne změny, pokud předpokládaná změna pobytu bude
delší než 30 dnů (při povoleném dlouhodobém pobytu) anebo do 30 pracovních dnů ode
dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dnů (při
povoleném trvalém pobytu).33
Ministerstvo vnitra platnost průkazu zruší v případech stanovených v § 117f
odst. 2 cizineckého zákona, a to:


je-li průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je
porušena jeho celistvost,



průkaz obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny,



fotografie v průkazu neodpovídá skutečné podobě jeho držitele, nebo



průkaz obsahuje nefunkční nosič s biometrickými údaji.

Platnost průkazu dále končí uplynutím doby v něm uvedené, ohlášením jeho ztráty,
odcizení nebo zničení, nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti
cizince, nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu, nabytím státního
občanství České republiky, úmrtím cizince nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení cizince za mrtvého, zrušením údaje o místu hlášeného pobytu cizince na
území; to neplatí, jde-li o rezidenta na území (§ 83), který z důvodu pobytu na území
jiného členského státu Evropské unie zrušil ubytování na území, nebo dnem vydání
nového průkazu o povolení k pobytu na základě žádosti cizince o prodloužení doby
platnosti průkazu o povolení k pobytu v případě, že doba platnosti dosavadního průkazu
k tomuto dni neuplynula.34

5.4 Modrá karta
Modrá karta je upravena v § 42i, § 42j a §46f cizineckého zákona dle nichž
představuje zvláštní povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za
účelem zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci a implementuje
33
34

Viz § 98 odst. 3 a § 103 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
Viz § 117f odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

46

směrnici Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt
státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou
kvalifikaci. Modrá karta v sobě zároveň obsahuje i povolení k zaměstnání, takže si
cizinec nemusí vyřizovat povolení k zaměstnání předem a zvlášť.35
Žádost o vydání modré karty je oprávněn podat cizinec, který na území ČR hodlá
pobývat po dobu delší než tři měsíce a bude zaměstnán na pracovní pozici vyžadující
vysokou kvalifikaci, která podle § 37a odst. 3 zákona o zaměstnanosti může být
obsazena cizincem, který není občanem EU, nejde-li o žadatele o vydání povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, rodinného příslušníka občana
EU, pokud občan EU pobývá na území ČR, rezidenta jiného členského státu EU, který
na území ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42c
cizineckého zákona za účelem zaměstnání nebo podnikání, cizince, který na území ČR
pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadňující vstup a dočasný pobyt některých
kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, kterou je ČR vázána,
cizince, který na území pobývá na základě oprávnění k pobytu za účelem sezónního
zaměstnání, nebo cizince, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského
státu EU vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území
ČR.36
Za vysokou kvalifikaci podle výše uvedeného se dle § 42i odst. 3 cizineckého
zákona považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání,
pokud studium trvalo alespoň 3 roky.
Žádost o vydání modré karty se podává na zastupitelském úřadě. Na území ČR je
oprávněn podat žádost cizinec, který pobývá na území ČR na základě dlouhodobého
víza nebo na povolení k dlouhodobému pobytu, nebo jako držitel modré karty vydané
jiným členským státem EU a žádost podá ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne vstupu na
území ČR.37
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty jsou stanoveny v § 42j cizineckého
zákona, který stanoví, že žadatel musí kromě obecných náležitostí podle § 31 odst. 1
písm. a), d) a e) cizineckého zákona předložit také pracovní smlouvu pro výkon
zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku
35

Viz § 42i odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
Viz § 42i odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
37
Viz § 42i odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
36
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na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé
měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční
mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 112/2011 Sb., doklady
potvrzující vysokou kvalifikaci, dále jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o
splnění podmínek pro výkon takového povolání a na požádání doklad obdobný výpisu z
evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného
státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státy, v nichž cizinec pobýval v
posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců a lékařskou zprávu, že netrpí
závažnou nemocí.
Modrá karta se vydává na dobu o tři měsíce delší, než je doba, na niž byla
uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na dva roky jak stanoví § 44 odst. 7
cizineckého zákona.
Držitel modré karty je povinen při změně zaměstnání během prvních dvou let
pobytu požádat o souhlas s touto změnou Ministerstvo vnitra a po uplynutí dvou let
pobytu je povinen tyto změny hlásit Ministerstvu vnitra ve lhůtě do 3 pracovních dnů. 38
Z důvodu nesplnění oznamovací povinnosti Ministerstvo vnitra dle § 46f odst. 1 písm.
e) cizineckého zákona modrou kartu zruší. Modrá karta tedy není vázána na konkrétní
pracovní místo a při jeho změně není třeba žádat o novou modrou kartu.
Držitel modré karty může být nezaměstnaný po dobu až tři měsíců bez následků
zrušení modré karty, je-li však nezaměstnaný opakovaně může to být důvodem pro
zrušení modré karty dle § 46f odst. 1 písm. g) cizineckého zákona.
Dobu platnosti modré karty lze rovněž i opakovaně na žádost prodlužovat.

5.5 Zaměstnanecká karta
Zaměstnaneckou kartu upravuje cizinecký zákon v § 42g, § 42h, § 44, § 44a, §
46 a § 46e.
Je to nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem zaměstnání
zavedený novelou cizineckého zákona č. 101/2014 Sb., s účinností od 24. června 2014.
Zaměstnanecká karta dle § 42g odst. 1 cizineckého zákona opravňuje cizince k
přechodnému pobytu na území ČR delšímu než tři měsíce a k výkonu zaměstnání.
38

Viz § 42i odst. 9 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
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„Zaměstnanecká karta nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu,
které již nebudou vydávány.“39
Žádost o zaměstnaneckou kartu je oprávněn dle § 42g odst. 2 cizineckého
zákona podat cizinec v těchto případech:


pokud je účelem jeho pobytu na území zaměstnání na jedné z pracovních pozic
uvedených v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty,



uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě
budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu
nebo dohodu o pracovní činnosti obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že
bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude
nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy; týdenní pracovní doba v
každém základním pracovněprávním vztahu musí činit nejméně 15 hodin a



má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání a tato podmínka
vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva.
Dále podle odst. 3 § 42g cizineckého zákona je oprávněn podat žádost o vydání

zaměstnanecké karty cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání a splňuje-li
podmínku uzavření pracovní smlouvy jak je uvedeno výše nebo je-li v postavení
společníka, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti anebo v
postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva a
plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti.
Držitel zaměstnanecké karty je povinen, vyjma cizinců uvedených v § 98 zákona
o zaměstnanosti, požádat o souhlas Ministerstvo vnitra v případě, že se chystá změnit
zaměstnavatele nebo pracovní pozici jak stanoví § 42g v odst. 7 cizineckého zákona.
Cizinci uvedeni v § 98 zákona o zaměstnanosti jsou povinni pouze oznámit výše
uvedenou změnu Ministerstvu vnitra do tří pracovních dnů.
Náležitosti k vydání zaměstnanecké karty upravuje § 42h cizineckého zákona.
Kromě obecných náležitostí dle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e) a na požádání náležitostí
podle § 31 odst. 4 cizineckého zákona je žadatel o zaměstnaneckou kartu povinen
předložit pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě
39

http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx
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budoucí splňující podmínky uvedené výše, doklady k prokázání odborné způsobilosti
pro výkon požadovaného zaměstnání, povolení k zaměstnání, jde-li o žádost podle §
42g odst. 3 cizineckého zákona a doklad prokazující, že se jedná o cizince uvedeného v
§ 98 zákona o zaměstnanosti, jde-li o žádost podle § 42g odst. 4 cizineckého zákona.
Zaměstnanecká karta se vydává dle § 44 odst. 6 cizineckého zákona na dobu, na
kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, nejdéle však
na dobu dvou let, anebo na dobu odpovídající době uvedené v povolení k zaměstnání s
možností i opakovaného prodloužení za podmínek uvedených v § 44a cizineckého
zákona.
„Zaměstnanecká karta má podobu plastové karty s biometrickými prvky.“40
Ministerstvo vnitra zruší zaměstnaneckou kartu ze stejných důvodů jako
dlouhodobé vízum a dále dle § 46e cizineckého zákona v případě skončení pracovního
poměru nebo dohody o pracovní činnosti, v případě rozvázání pracovního poměru
cizince výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce
nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce se
zaměstnanecká karta zruší, jestliže doba trvání nezaměstnanosti cizince přesáhla tři po
sobě jdoucí měsíce a u dohody o pracovní činnosti jeden měsíc a cizinec v této lhůtě
nepožádal ministerstvo o udělení souhlasu podle § 42g odst. 7 nebo mu tento souhlas
nebyl udělen, a dále v případě zániku platnosti povolení k zaměstnání.

5.6 Právní status cizince při dlouhodobém pobytu
Právní status cizince při dlouhodobém pobytu se v mnohém neliší od právního
statusu cizince při krátkodobém pobytu. Hlavním rozdílem je především možnost
cizince při dlouhodobém pobytu požádat o prodloužení tohoto pobytu na území ČR,
tedy bez nutnosti cestovat do svého domovského státu jak již bylo uvedeno v
předchozích podkapitolách

a dále

také

soudní

přezkoumatelnost

rozhodnutí

Ministerstva vnitra.41
Mimořádně důležitou skutečností při dlouhodobém pobytu cizince je, aby stále
plnil stejný účel pobytu, pro který mu byl pobyt povolen. V opačném případě mu může
být jeho pobyt kdykoliv zrušen resp. neprodloužen. Pokud cizinec bude potřebovat
40
41

http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx
Viz § 171 a § 172 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
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změnit účel svého pobytu, je povinen dle § 45 odst. 1 cizineckého zákona požádat
Ministerstvo vnitra o udělení nového povolení k dlouhodobému pobytu. „Toto nepříliš
srozumitelné ustanovení, které je součástí cizineckého zákona od vstupu ČR do EU,
bylo v praxi vykládáno následujícím způsobem:
Cizinec, který v ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu, nikoli
však na dlouhodobé vízum, může podat žádost o vydání nového povolení k
dlouhodobému pobytu, a to za jiným účelem než za kterým měl své dosavadní povolení k
dlouhodobému pobytu vydáno. O toto nové povolení k dlouhodobému pobytu žádá
cizinec za obdobných podmínek jako dle § 42 cizineckého zákona a nové povolení se
vydá na dobu dle § 44 cizineckého zákona. Žádost o nové povolení dle § 45 cizineckého
zákona není omezena lhůtou dle § 47 cizineckého zákona, podání žádosti však nemá
prolongační účinek dle § 47 cizineckého zákona. Mnoho cizinců ztratilo povolení k
pobytu právě proto, že vedle žádosti o změnu účelu nepodali paralelně též žádost o
prodloužení svého dosavadního účelu; po uplynutí dosavadního povolení, pokud žádost
o změnu účelu nebyla ještě vyřízena, jim však policie vystavila výjezdní příkaz a nutila
je k opuštění ČR. Z tohoto důvodu bylo vždy doporučováno podat paralelně jak žádost o
prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za původním účelem, tak i žádost o změnu
účelu.
Po převzetí agendy dlouhodobých pobytů Ministerstvem vnitra k 1. 1. 2011 se
objevily náznaky, že pracovníci Ministerstva vnitra budou toto ustanovení aplikovat
odlišně, a to ve dvou směrech:


žádostem o změnu účelu budou přiznávat fikci prodloužení dle § 47

cizineckého zákona,


ovšem tuto žádost nepovažují vždy za žádost o nové povolení k pobytu,

nýbrž pouze o změnu dosavadního povolení k pobytu.
K věci se již vyslovil i NSS, který ve svém rozsudku ze dne 25. 8. 2011, č.j. 7 As
96/2011 – 73 přiznal fikci prodloužení v podstatě všem žádostem o změnu účelu pobytu,
které jsou podány ve lhůtě od 90. do 14. dne před skončením dosavadního povolení k
pobytu.
Cizincům lze nicméně doporučit, aby žádosti o změnu účelu pobytu podávali
pokud možno ve lhůtě od 90. do 14. dne před skončením dosavadního povolení k pobytu
a aby raději vedle žádosti o změnu účelu pobytu podávali i žádost o prodloužení
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povolení k dlouhodobému pobytu za původním účelem.“42
Žádost o prodloužení povolení k pobytu je cizinec povinen podat ve lhůtě od 90.
do 14. dne před skončením platnosti dosavadního povolení k pobytu jak již bylo
zmíněno výše. Zmešká-li tuto lhůtu, nebude mu jeho pobyt prodloužen.43
V závislosti na účelu dlouhodobého pobytu se na cizince může vztahovat
povinnost účasti na veřejném zdravotním, sociálním, nemocenském a důchodovém
pojištění (zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem na území ČR,
podnikatelé aj.).44
Cizinci při dlouhodobém pobytu jsou dle § 98 odst. 3 cizineckého zákona
povinni hlásit změnu místa pobytu do 30 dnů ode dne změny Ministerstvu vnitra, pokud
předpokládaná změna pobytu bude trvat déle než 30 dnů.
V zájmu všech cizinců je znát své povinnosti stanovené jim komplikovaným,
nepřehledným a neustále novelizovaným cizineckým zákonem, který mj. ve svém § 56
odst. 2 písm. b) stanoví, že porušil-li cizinec během uplynulých 5 let povinnost
stanovenou mu cizineckým zákonem, nebude mu dlouhodobé vízum uděleno.

6. OBČANÉ EU
6.1. Volný pohyb občanů EU
Jak jsem již uváděla v podkapitole Definice některých pojmů, podle čl. 8
Smlouvy o ES jsou občany EU všichni státní občané každého členského státu EU.
Pouze občané EU požívají svobody volného pohybu po území EU, což je jejich
základním právem, které jim zaručuje čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU (dále jen
„SFEU“), který stanoví, že vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je
zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, dále také čl. 20 odst. 2 písm. a)
Smlouvy o EU (dále jen „SEU“), který zakotvuje, že každý občan EU má právo
svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států a stejně tak stanoví čl. 45
odst. 1 Listiny základních práv EU.
42

ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo, Praha: Linde, 2012, str. 94-95.
Viz § 44a odst. 3 a § 47 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
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Viz § 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, § 3 zákona č. 589/1992 Sb., o
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, § 5 zákona č. 187/2006
Sb., o nemocenském pojištění a § 5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
43
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Volný pohyb občanů EU může být omezen pouze na základě a v mezích čl. 21
odst. 1 SEU, který stanoví, že každý občan EU má právo svobodně se pohybovat a
pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve
Smlouvách (SEU, SFEU a Listina základních práv EU) a v opatřeních přijatých k jejich
provedení.
EU tak zjednodušila pohyb občanů EU po vlastním území a harmonizovala
podmínky vstupu na svoje území pro občany států, které nejsou členy EU.
Podrobněji volný pohyb občanů EU upravuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady č. 2004/38/ES, která spojuje jednotlivá opatření v jeden právní předpis, který se
snaží omezit administrativní zátěž a poskytnout lepší postavení rodinným příslušníkům
občanů EU - omezit rozsah zamítnutí vstupu nebo ukončení práva pobytu a zavést
právo trvalého pobytu.
Podle článků 4 a 5 výše uvedené směrnice mohou občané EU spolu s nejbližšími
členy své rodiny volně cestovat po celé EU a musí jim k tomu stačit pouze průkaz
totožnosti nebo platný pas a nesmí být po nich požadována víza ani jiné formality.
Vnitřní hranice členských států, které aplikují Schengenskou prováděcí úmluvu,
mohou být překročeny bez kontroly osob, a to jak občanů EU, tak občanů třetích
zemí.45
Dle čl. 27 a násl. výše uvedené směrnice může být právo občanů EU na volný
pohyb omezeno pouze z důvodů udržování veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti
nebo veřejného zdraví.

6.2 Vstup občana EU na území ČR
Státní hranice ČR jsou vnitřními hranicemi EU a schengenského prostoru, proto,
jak již bylo uvedeno v předchozí podkapitole, může je občan EU překročit bez kontroly
osob a bez žádných dalších povolení. Měl by ale s sebou mít alespoň nějaký doklad
totožnosti pro případ, že by byl kontrolován v rámci kontroly totožnosti osob
probíhající na celém území dle vnitrostátních právních předpisů. Při případné hraniční
kontrole je občan EU dle § 5 odst. 5 cizineckého zákona povinen předložit na požádání
cestovní doklad a v případě, že jej nemá nebo nemůže si jej obstarat, může předložit i
45

Viz čl. 67 Smlouvy o fungování Evropské Unie.
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jiný doklad, jímž prokáže svou totožnost a státní příslušnost. Nemá-li občan EU jeden
z výše uvedených dokladů, odepře mu policie vstup na území ČR dle § 9 odst. 3 písm.
a) bod 1 cizineckého zákona. Dále mu policie odepře vstup na území ČR dle výše
uvedeného ustanovení cizineckého zákona bodů 2 až 5 předloží-li padělaný nebo
pozměněný cestovní doklad nebo povolení k pobytu, je-li důvodné podezření, že trpí
závažnou nemocí, je-li důvodné nebezpečí, že by při svém pobytu na území mohl
ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo je-li
zařazen do evidence nežádoucích osob a příslušný orgán, který uplatnil podnět na
zařazení občana Evropské unie do této evidence, poskytne dodatečné informace, po
jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém
pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný
pořádek.

6.3 Pobyt občana EU na území ČR
Cizinecký zákon ve svém § 18 písm. c) výslovně stanoví, že je-li cizinec
občanem EU, může v ČR přechodně pobývat bez víza.
Jediná povinnost, která pro občana EU vyplývá z ustanovení § 93 odst. 2
cizineckého zákona, je ohlašovací povinnost na policii do 30 dnů ode dne vstupu na
území v případě, že jeho předpokládaný pobyt v ČR bude delší než 30 dnů. (U cizinců
ze třetích zemí je tato ohlašovací lhůta stanovena na pouhé tři pracovní dny ode dne
vstupu na území ČR dle § 93 odst. 1 cizineckého zákona). Tuto povinnost však cizinci
mohou splnit i u ubytovatele dle § 103 písm. b) cizineckého zákona.
Pokud občan EU plánuje pobývat na území ČR po dobu delší než tři měsíce, je
oprávněn, nikoliv povinen, požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu dle § 87a
a následujících cizineckého zákona za podmínek, že neohrozil bezpečnost státu nebo
závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek.
Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu se podává na úředním tiskopise
dostupném zde: http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-zadosti.aspx a k nahlédnutí v
příloze č. 4 této práce.
K výše uvedené žádosti občan EU dle § 87a odst. 2 cizineckého zákona předloží:


cestovní doklad,
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doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo jinou
výdělečnou činnost anebo studium,



fotografie,



doklad o zdravotním pojištění v případě, že účelem pobytu není zaměstnání,
podnikání nebo jiná výdělečná činnost, a



doklad o zajištěném ubytování.
Žádost se podává Ministerstvu vnitra na kterémkoliv jeho pracovišti. To neplatí

pro občana EU, který na území ČR pobývá jako člen personálu zastupitelského úřadu
cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR. V takovém případě
se žádost podává na Ministerstvu zahraničních věcí.46
„Žádost se vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení
řízení.“47
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu, zánik
jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu EU upravuje cizinecký
zákon v § 87d.
Ministerstvo dle výše uvedeného paragrafu cizineckého zákona žádost zamítne z
následujících důvodů:


žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním
pojištěním nebo systému pomoci v hmotné nouzi ČR, s výjimkou osob, na které
se vztahuje přímo použitelný právní předpis Evropských společenství,



je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo
závažným způsobem narušit veřejný pořádek,



žadatel je evidován v evidenci nežádoucích osob a trvá důvodné nebezpečí, že
by mohl při svém pobytu na území ČR ohrozit bezpečnost státu nebo závažným
způsobem narušit veřejný pořádek.
Za podmínky, že rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu bude přiměřené z

hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života občana EU, ministerstvo
výše uvedené rozhodnutí vydá ze stejného důvodu jako prvního důvodu pro zamítnutí
žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu uvedeného výše a dále z důvodu, že
občan EU ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo z důvodu, že ohrožuje
46
47

Viz § 87c odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
http://www.mvcr.cz/clanek/prechodny-pobyt.aspx
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veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí, pokud k takovému onemocnění došlo do 3
měsíců po vstupu na území.
Dle § 87d odst. 4 a § 76 písm. a), b) a d) cizineckého zákona platnost potvrzení o
přechodném pobytu zaniká nabytím státního občanství České republiky, nabytím právní
moci rozsudku ukládajícího cizinci trest vyhoštění nebo vykonatelností rozhodnutí o
správním vyhoštění, nebo úmrtím cizince nebo právní mocí rozhodnutí soudu o
prohlášení cizince za mrtvého.
Dále může občan EU na území ČR získat trvalý pobyt, o tomto druhu pobytu ale
podrobněji pojednám v samostatné kapitole níže.

6.4 Právní status občana EU v ČR
Občan EU je v ČR privilegovaným cizincem. SFEU v čl. 18 zakazuje jakoukoli
diskriminaci na základě státní příslušnosti. Občan EU tak má v ČR téměř totožný právní
status jako občan ČR. Výjimku stanoví např. čl. 45 odst. 4 SFEU, který vylučuje použití
ustanovení o volném pohybu pracovníků a zákazu diskriminace mezi pracovníky
členských států na základě státní příslušnosti pokud jde o zaměstnání ve veřejné správě.
Dále v případě, že občan EU není v ČR účasten systému sociálního, nemocenského a
důchodového pojištění a požádá zde o sociální dávky, je příslušný úřad povinen dle §
106 odst. 3 cizineckého zákona posoudit, zda žadatel není neodůvodnitelnou zátěží
sociálního systému a pokud rozhodne, že je, oznámí to Ministerstvu vnitra, které cizinci
pobyt zruší v souladu s ustanoveními cizineckého zákona uvedenými v předchozí
podkapitole.
Doposud nebylo občanům EU s přechodným pobytem v ČR umožňováno volit
ve volbách do zastupitelstev obcí, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí v § 4 totiž přiznává volební právo pouze občanům ČR a EU s trvalým pobytem na
území ČR. Toto bylo kritizováno i veřejnou ochránkyní práv, která poukazovala na
rozpor výše uvedeného ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí s čl. 20
bodem 2. písm. b) SFEU, kde je uvedeno, že občané EU mají právo volit a být voleni ve
volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v členském státě, v němž mají
bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.48 Touto
48

http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/euroobcane-mate-pravo-ucastnit-sekomunalnich-voleb/
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problematikou se dále zabýval Krajský soud v Brně, na nějž se obrátil státní občan
Slovenské republiky pobývající v ČR přechodně s tím, že ho Úřad městké části odmítl
zapsat do dodatku stálého seznamu voličů. Krajský soud v Brně vydal dne 19. 9. 2014
usnesení č. j.: 64A 6/2014 – 20, jímž tohoto občana doplnil do dodatku stálého seznamu
voličů a umožnil mu tak volit v letošních volbách do zastupitelstev obcí. Na výše
uvedené usnesení Krajského soudu v Brně reagovala dne 22. 9. 2014 Státní volební
komise, která se i přes skutečnost, že výše uvedené usnesení je závazné pouze inter
partes, přiklonila k argumentaci soudu a doporučila všem obecním úřadům, aby
občanům EU s přechodným pobytem na území ČR byl na základě jejich žádosti
umožněn zápis do dodatku stálého seznamu voličů v příslušné obci.49

7. RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI OBČANŮ EU
7.1 Definice pojmu rodinný příslušník občana EU
Pojem rodinný příslušník vymezuje především čl. 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 a
dále cizinecký zákon v § 15a.
Rodinným příslušníkem je:


manžel a manželka občana EU nebo registrovaný partner občana EU, 50



rodič občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a žije s ním ve společné
domácnosti,



dítě do 21 let nebo takové dítě manžela občana EU,



nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii, vč. takových
příbuzných manžela občana EU.
Za nezaopatřeného přímého příbuzného se podle § 15a odst. 2 cizineckého

zákona považuje občanem EU vyživovaný cizinec, který se nejdéle do 26 let věku
soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo cizinec, který se nemůže soustavně
49

http://www.mvcr.cz/clanek/volit-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-mohou-i-obcane-eu-s-prechodnympobytem.aspx
50
Viz § 180f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
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připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo
úraz, anebo cizinec, který z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není
schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Podle odst. 3 § 15a cizineckého zákona se ustanovení týkající se rodinného
příslušníka občana EU použijí obdobně i na cizince, který hodnověrným způsobem
doloží, že je příbuzným občana EU neuvedeným v odst. 1 § 15a, pokud ve státě, jehož
je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen trvalý či dlouhodobý pobyt, žil s
občanem Evropské unie ve společné domácnosti, nebo je občanem Evropské unie
vyživovaný, nebo se o sebe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
nedokáže sám postarat bez osobní péče občana Evropské unie, anebo má s občanem
Evropské unie trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ním ve společné
domácnosti.

7.2 Vstup rodinného příslušníka občana EU na území ČR
Právo rodinného příslušníka občana EU na vstup na území členských států
upravuje 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 v čl. 5 a v českém právu cizinecký zákon v § 5.
Rodinný příslušník občana EU se musí při hraniční kontrole, stejně jako občan
EU, prokázat cestovním dokladem, případně jiným průkazem totožnosti nebo jiným
dokladem z nějž vyplývá jeho totožnost a také skutečnost, že je rodinným příslušníkem
občana EU jak to stanoví § 5 odst. 5 cizineckého zákona. Dále podle odst. 6 stejného
ustanovení je rodinný příslušník povinen při hraniční kontrole předložit policii vízum,
které ho opravňuje k pobytu na území ČR, pokud se na něj vztahuje vízová povinnost v
souladu s nařízením (ES) č. 539/2001, které stanoví seznam států, jejichž státní
příslušníci musejí mít ke vstupu do EU vízum.
Pro udělení víza rodinnému příslušníkovi občana EU se použijí obecná
ustanovení obsažená ve vízovém kodexu, nicméně v některých otázkách se uplatní výše
zmiňovaná směrnice jako lex specialis s přednostní aplikací. Jedná se především o
bezplatné udělení víza, zrychleným postupem a v nejkratší možné lhůtě jak stanoví výše
uvedená směrnice v čl. 5 bodě 2 větách třetí a čtvrté. Dále rozhodnutí o neudělení víza
58

musí být vyhotoveno písemně a takovým způsobem, aby rodinný příslušník mohl
porozumět jeho obsahu a jeho důsledkům pro svoji osobu, včetně poučení o opravných
prostředcích a možnosti soudního přezkumu takového rozhodnutí.51
Důvodem pro odepření vstupu rodinnému příslušníkovi občana EU může být
kromě nepředložení dokladu totožnosti a případně i víza, pouze ochrana veřejného
pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví.52

7.3 Pobyt rodinného příslušníka občana EU na území ČR
Rodinný příslušník občana EU má právo pobývat na území ČR bez víza nebo
jiného povolení pokud se na něj nevztahuje vízová povinnost anebo pokud předtím měl
vízum, které ale pozbylo platnost, občan EU pobývá společně s ním na území ČR a
doba takového pobytu nepřekročí tři měsíce jak stanoví § 18 písm. e) cizineckého
zákona.
V případě, že rodinný příslušník občana EU hodlá na území ČR pobývat
společně s občanem EU po dobu delší než tři měsíce, je dle § 87b odst. 1 cizineckého
zákona povinen požádat příslušné ministerstvo (vnitra nebo zahraničních věcí) o
povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě do tří měsíců ode dne vstupu na území ČR.
K žádosti o povolení k přechodnému pobytu je rodinný příslušník povinen
předložit stejné náležitosti jako občan EU, vyjma dokladu potvrzujícího účel jeho
pobytu, a dále je povinen předložit doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem
občana EU a jde-li o nezaopatřenou osobu, také doklad potvrzující tuto skutečnost.53
Povolení k přechodnému pobytu se rodinnému příslušníkovi občana EU vydává
ve formě pobytové karty rodinného příslušníka, jak stanoví § 87b odst. 3 cizineckého
zákona, s dobou platnosti shodnou s předpokládanou dobou pobytu občana EU, nejdéle
až na pět let. Platnost pobytové karty lze před jejím skončením i opakovaně
prodlužovat.54
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu jsou u
51

Viz čl. 30 – 31 Směrnice 2004/38/ES a § 20 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky.
52
Viz čl. 27 – 29 Směrnice 2004/38/ES a § 9 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky.
53
Viz § 87b odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
54
Viz § 87o odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
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rodinného příslušníka podle § 87e cizineckého zákona stejné jako u občana EU a dále
mu bude tato žádost zamítnuta jestliže:


ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí, pokud k takovému
onemocnění došlo do tří měsíců po vstupu na území ČR, ale pouze za podmínky,
že rozhodnutí o zamítnutí žádosti bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do
soukromého nebo rodinného života rodinného příslušníka občana EU,



je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který
žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž
vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém
pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným
způsobem narušit veřejný pořádek, nebo



se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k přechodnému
pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově
prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství,



se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu podle § 169 odst. 2) cizineckého
zákona, odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti.
Ukončit pobyt rodinného příslušníka občana EU lze ze stejných důvodů, jaké

odůvodňují zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu jak stanoví §
87f odst. 1 cizineckého zákona a dále v některých případech uvedených v odst. 2 výše
zmíněného ustanovení, kdy byl ukončen přechodný pobyt na území ČR občanu EU,
občan EU zemřel nebo manželství s občanem EU zaniklo za podmínky, že takové
rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného
života rodinného příslušníka.

7.4 Právní status rodinného příslušníka občana EU
Rodinný příslušník občana EU má rovněž stejně jako občan EU privilegované
postavení oproti jiným cizincům. Takové postavení mu zaručuje především SFEU 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. Má tedy téměř stejné právní postavení vyjma omezení spojených s
pobytovým statusem a volebním právem, která jsem popsala v předchozích
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podkapitolách.
Rodinný příslušník občana EU nepotřebuje ani povolení k zaměstnání, aby mohl
na území ČR vykonávat zaměstnání za stejných podmínek jako občané EU a ČR vyjma
zaměstnání ve veřejné správě.55 Stejně jako občanovi EU může být i rodinnému
příslušníkovi ukončen jeho pobyt na území ČR v případě, že není zde účasten systému
sociálního, nemocenského a důchodového pojištění a požádá zde o sociální dávky a v
případě, že příslušný úřad dle § 106 odst. 3 cizineckého zákona usoudí, že žadatel je
neodůvodnitelnou zátěží sociálního systému a oznámí to příslušnému ministerstvu,
které v souladu s ustanoveními cizineckého zákona uvedenými v předchozí podkapitole
cizinci pobyt ukončí.

8. TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ ČR
8.1 Trvalý pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků
Trvalý pobyt je druhem pobytu, který sjednocuje právní status všech cizinců,
kteří trvalý pobyt získají s výjimkou volebního práva. Právo volit v ČR, a to pouze do
Evropského parlamentu a do zastupitelstev obcí mají, jak jsem již uváděla v
předchozích kapitolách pouze občané EU.
Trvalý pobyt mohou získat jak občané třetích zemí, tak občané EU a jejich
rodinní příslušníci. Právní úprava získávání tohoto druhu pobytu ale je pro výše
uvedené kategorie cizinců odlišná. V této podkapitole se budu věnovat trvalému pobytu
občanů EU a jejich rodinných příslušníků.
Trvalý pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků na území ČR je upraven
v § 87g a následujících cizineckého zákona.
Rozhodujícím správním orgánem je vždy Ministerstvo vnitra a nadřízeným
odvolacím orgánem je Komise pro rozhodování ve věcech pobytů cizinců.56
Žádost o povolení k trvalému pobytu se musí podávat osobně 57 a na úředním
tiskopisu58 dostupném zde: http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-zadosti.aspx a k
55

Viz § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a čl. 45 odst. 4 SFEU.
Viz § 165 písm. j) a § 170a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
57
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-cizince-obcane-eu-a-jejich-rodinni-prislusnici-trvalypobyt.aspx
58
Viz § 87x odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
56
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nahlédnutí v příloze č. 4 této práce.
Podmínky udělení povolení jsou upraveny v § 87g a v § 87h cizineckého zákona,
který stanoví, že povolení k trvalému pobytu se občanu EU a jeho rodinnému
příslušníkovi na jejich žádost vydá v následujících případech:


po pěti letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu v ČR,



po dvou letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu v ČR, pokud je nejméně
jeden rok rodinným příslušníkem státního občana ČR,



jestliže je pozůstalou osobou po státním občanu ČR, který byl v ČR přihlášen k
trvalému pobytu,



jestliže je pozůstalou osobou po občanu jiného členského státu EU, který v ČR
pobýval za účelem výkonu zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti
po dobu nejméně dvou let nebo k úmrtí občana EU došlo v důsledku pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání,



jde-li o občana EU mladšího 18 let, který byl svěřen do náhradní výchovy
rozhodnutím příslušného orgánu,



kdy byl v ČR výdělečně činný a je nadále výdělečně činný v jiném členském
státě a na území ČR se vrací nebo mu během pobytu vznikl nárok na důchod
nebo došlo k vzniku invalidity (pro tyto případy se požadovaná doba
nepřetržitého pobytu v ČR zkracuje na dva až tři roky),



o vydání povolení k trvalému pobytu požádá z humanitárních důvodů nebo z
jiných důvodů hodných zvláštního zřetele,



pokud jeho pobyt na území ČR je v zájmu ČR.
Náležitosti žádosti upravuje § 87i cizineckého zákona. Žadatel je k žádosti

povinen doložit pouze cestovní doklad, doklad prokazující splnění podmínky pro
udělení trvalého pobytu, fotografie a doklad o zajištění ubytování.
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu občana EU a jeho
rodinného příslušníka jsou upraveny v § 87k cizineckého zákona a jsou úžší než je tomu
u občanů třetích zemí jak uvidíme v následující podkapitole.
Žádost o povolení k trvalému pobytu občana EU a jeho rodinného příslušníka
Ministerstvo vnitra zamítne z následujících důvodů:

 je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo
závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
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 žadatel se dopustil obcházení cizineckého zákona s cílem získat povolení k
trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově
prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství,

 žadatel je evidován v evidenci nežádoucích osob a trvá důvodné nebezpečí, že
by mohl při svém pobytu na území ČR ohrozit bezpečnost státu nebo závažným
způsobem narušit veřejný pořádek,

 žadatel je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán,
který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po
jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při
svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo
závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

 žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí, pokud o povolení
k trvalému pobytu žádá bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na
území a k takovému onemocnění došlo do tří měsíců po vstupu na území,

 žadatel se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu podle § 169 odst. 2
cizineckého zákona, odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé
skutečnosti, nebo

 v řízení nejsou potvrzeny důvody podle § 87g nebo 87h cizineckého zákona.
Ministerstvo vnitra je povinno o žádosti rozhodnout dle § 169 odst. 1 písm. e) do
60 dnů ode dne podání žádosti.
V případě zamítnutí žádosti má cizinec právo podat odvolání podle § 81 a
následujících správního řádu ve lhůtě 15 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí.
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu občana EU a
jeho rodinného příslušníka upravuje cizinecký zákon v § 87l. Ministerstvo vnitra
rozhodnutím zruší občanovi EU a jeho rodinnému příslušníkovi povolení k trvalému
pobytu v následujících případech kdy držitel povolení k trvalému pobytu:

 ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek,
není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění,

 je zařazen do informačního systému smluvních států, a příslušný orgán, který
držitele povolení k trvalému pobytu do tohoto systému zařadil, poskytne
dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné
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nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit
jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

 se dopustil obcházení cizineckého zákona s cílem získat povolení k trvalému
pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově
prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství, nebo

 nepobývá na území po dobu delší než dva po sobě jdoucí roky,
za podmínky, že rozhodnutí bude přiměřené z hlediska zásahu do jeho soukromého
nebo rodinného života, a dále

 na žádost držitele povolení k trvalému pobytu.
Dále platnost povolení k trvalému pobytu zaniká podle § 76 cizineckého zákona
nabytím státního občanství ČR, nabytím právní moci rozsudku ukládajícího cizinci trest
vyhoštění nebo vykonatelností rozhodnutí o správním vyhoštění, nebo jestliže jiný
členský stát EU cizinci přiznal právní postavení rezidenta jiného členského státu EU,
nebo úmrtím cizince nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení cizince za
mrtvého.

8.2 Trvalý pobyt občanů třetích zemí
Trvalý pobyt občanů třetích zemí je upraven v § 66 a následujících cizineckého
zákona a tato úprava je přísnější oroti úpravě trvalého pobytu občanů EU a jejich
rodinných příslušníků.
Žádost o povolení k trvalému pobytu občané třetích zemí podávají také osobně 59
na úředním tiskopisu60 dostupném zde: http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zeminektere-nalezitosti-zadosti-formulare-zadosti.aspx a k nahlédnutí v příloze č. 3 této
práce.
Rozhodujícím správním orgánem je rovněž Ministerstvo vnitra a nadřízeným
odvolacím orgánem je Komise pro rozhodování ve věcech pobytů cizinců. 61
Podmínky udělení povolení k trvalému pobytu občanům třetích zemí jsou
upraveny v § 66 až § 68 cizineckého zákona. Nejfrekventovanějším druhem povolení
trvalého pobytu občanů třetích zemí je povolení vydávané dle § 68 cizineckého zákona,
59

http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-trvaly-pobyt.aspx
Viz § 70 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
61
Viz § 165 písm. j) a § 170a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
60
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který stanoví, že povolení k trvalému pobytu se cizinci na jeho žádost vydá po pěti
letech nepřetržitého pobytu na území ČR, nicméně do doby takového pobytu se
započítává pouze pobyt na základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému
pobytu nebo dokladu vydaného dle zákona o azylu. Přičemž pobyt za účelem studia se
započítává pouze jednou polovinou.
Náležitosti žádosti jsou upraveny v § 70 odst. 2 cizineckého zákona a jsou
totožné jako u občanů EU a jejich rodinných příslušníků s tím, že navíc musí občan
třetího státu předložit doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území ČR,
osoby starší 15 let dále doloží doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříků trestů ze
země původu popřípadě z dalších států, kde v posledních třech letech nepřetržitě
pobývaly déle než tři měsíce a doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka.
Lhůta pro vydání rozhodnutí činí také 60 dnů ode dne podání žádosti.62
Dalšími druhy povolení trvalého pobytu občanů třetích států jsou povolení
vydávaná podle § 66 a § 67 cizineckého zákona bez podmínky pětiletého pobytu.
Náležitosti žádostí dle výše uvedených ustanovení mají některé odlišnosti.
Dle § 66 odst. 1 cizineckého zákona se povolení k trvalému pobytu vydá bez
splnění podmínky předchozího pobytu cizinci, který o toto povolení žádá z
humanitárních důvodů, zejména je-li manželem azylanta a manželství vzniklo před
vstupem azylanta na území, je-li nezletilým dítětem azylanta nebo dítětem, které je
závislé na péči azylanta, pokud nepožádá o udělení azylu, nebo byl-li v minulosti
občanem ČR, nebo který o toto povolení žádá z jiných důvodů hodných zvláštního
zřetele, dále pokud je jeho pobyt v zájmu ČR nebo, který o vydání tohoto povolení žádá
jako nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince, jenž na území pobývá na základě
povolení k trvalému pobytu, je-li důvodem žádosti soužití těchto cizinců. K žádosti dle
výše uvedeného ustanovení cizineckého zákona se nepožaduje předložení dokladu,
prokazujícího znalost českého jazyka, ale naopak může být vyžadována lékařská zpráva
o tom, že cizinec netrpí závažnou nemocí.63
Dle § 67 odst. 1 cizineckého zákona se povolení k trvalému pobytu vydá po
čtyřech letech nepřetržitého pobytu na žádost cizinci, který na území ČR pobývá v
rámci přechodného pobytu po ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany za
62

Viz § 169 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 69 odst. 5 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky.
63
Viz § 70 odst. 2 až 5 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
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podmínky, že nejméně poslední dva roky probíhalo poslední řízení o udělení
mezinárodní ochrany, včetně případného řízení o kasační stížnosti, pokud tato stížnost
byla podána v zákonné lhůtě. Jedná se o specifický druh povolení k pobytu, kdy cizinec
musel před podáním žádosti o mezinárodní ochranu pobývat na území ČR na základě
dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a o
mezinárodní ochranu požádat nejpozději do sedmi dnů po skončení tohoto pobytu,
přičemž se nesmí jednat o případy, kdy platnost těchto pobytových oprávnění byla
zrušena. Žádost podle výše uvedeného ustanovení cizineckého zákona musí být podána
do dvou měsíců po pravomocném ukončení řízení o mezinárodní ochraně 64 a doložena
fotografií, cestovním dokladem, dokladem o zajištění ubytování a dokladem
potvrzujícím účel pobytu.65
I na vyřízení těchto dvou specifických druhů povolení k trvalému pobytu má
Ministerstvo vnitra 60 dnů.66
Důvody pro nevydání povolení k trvalému pobytu občanu třetího státu jsou
stanoveny v § 75 cizineckého zákona a jsou totožné s důvody pro nevydání povolení k
trvalému pobytu občanu EU a jeho rodinnému příslušníku s tím, že navíc obsahují tyto
další důvody:

 cizinec k žádosti předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo
náležitosti, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají
skutečnosti,

 v případě polygamního manželství nositel oprávnění ke sloučení rodiny již na
území s jinou manželkou pobývá,

 cizinec nepředloží doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území,
 cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti
za podmínky, že rozhodnutí o nevydání povolení k trvalému pobytu bude přiměřené z
hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince u důvodů podle §75
odst. 2 cizineckého zákona.
V případě zamítnutí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu má cizinec
právo podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu ve lhůtě 15 dnů od
64

Viz § 67 odst. 5 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
Viz § 70 odst. 2 a 5 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
66
Viz § 169 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 69 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky.
65
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doručení zamítavého rozhodnutí.
Platnost povolení k trvalému pobytu občanů třetích států je upravena stejně jako
u občanů EU a jejich rodinných příslušníků v § 76 cizineckého zákona.
Důvody pro zrušení povolení k trvalému pobytu jsou rovněž totožné s důvody
pro zrušení povolení k trvalému pobytu občanům EU a jejich rodinným příslušníkům s
tím, že navíc v § 77 cizineckého zákona jsou stanoveny následující důvody:

 cizinci byl trvalý pobyt povolen na základě předložených padělaných anebo
pozměněných náležitostí nebo náležitostí, v nichž uvedené údaje podstatné pro
posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,

 cizinec pobýval mimo území států EU nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců,
pokud nebyla odůvodněna závažnými důvody, zejména těhotenstvím a
narozením dítěte, závažným onemocněním, studiem nebo odborným školením
anebo pracovním vysláním do zahraničí,

 cizinec pobýval mimo území nepřetržitě po dobu delší než 6 let,
 je to odůvodněno plněním závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy,
 cizinec, bývalý držitel modré karty, nebo jeho rodinný příslušník, pobýval mimo
území členských států EU nepřetržitě po dobu delší než 24 měsíců
a dále za podmínky, že rozhodnutí o zrušení povolení k trvalému pobytu bude přiměřené
z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince, z následujících
důvodů:


cizinec opakovaně závažným způsobem naruší veřejný pořádek nebo práva a
svobody druhých anebo je důvodné nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost
státu,



zanikne do 5 let po vydání povolení k trvalému pobytu důvod, pro který bylo
podle § 66 odst. 1 písm. a) bod 1 nebo § 66 odst. 1 písm. b) cizineckého zákona
povolení k trvalému pobytu vydáno,



byla zrušena platnost povolení k trvalému pobytu uděleného tomu, kdo o
cizince, držitele tohoto povolení, pečoval,



cizinec nesplnil povinnost požádat pro dítě, které se mu v ČR narodilo, o
povolení k pobytu,



cizinec pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného
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trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

8.3 Právní status cizince v rámci trvalého pobytu
Povolení k trvalému pobytu je nejvyšším stupněm z hlediska pobytového statusu
cizince a posledním možným povolením k pobytu, dál už je možné žádat jen o udělení
státního občanství.
Jak už jsem uváděla výše, povolení k trvalému pobytu sjednocuje právní status
všech kategorií cizinců s výjimkou volebního práva. Volit a být voleni, a to pouze do
Evropského parlamentu a do zastupitelstev obcí, mohou pouze občané EU.
Cizinci s povoleným trvalým pobytem by měli mít v podstatě téměř stejné právní
postavení jako státní občané, pochopitelně se zásadním rozdílem v tom, že i povolení k
trvalému pobytu může být kdykoliv zrušeno i proti vůli cizince za podmínek uvedených
v cizineckém zákoně a v předcházejících podkapitolách této práce, kdežto státní
občanství proti vůli státního občana zrušit nelze.67 Dalším velice významným rozdílem
je možnost uložení v trestním řízení trestu vyhoštění za podmínek stanovených trestním
zákoníkem, státnímu občanu ČR tento druh trestu uložit nelze.68
V ostatních oblastech práva mají stejné právní postavení jako státní občané s
výjimkou práv a povinností vázáných výhradně na státní občanství a uvedených v druhé
kapitole této práce a dále také s výjimkou některých zaměstnání ve veřejné správě jako
např. příslušník bezpečnostních sborů, soudce, státní zástupce aj.69

9. MEZINÁRODNÍ OCHRANA
9.1 Vymezení pojmů mezinárodní ochrany, azylu a doplňkové
ochrany
Mezinárodní ochrana je na mezinárodní úrovni upravena v Úmluvě o právním
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Viz čl. 12 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky.
Viz § 80 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
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Viz § 13 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, § 60
odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích a § 17 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním
zastupitelství.
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postavení uprchlíků, také nazývané Ženevskou konvencí, která byla přijata v rámci
Organizace spojených národů dne 28. července 1951 a stala se základem pro právní
úpravu mezinárodní ochrany ve většině zemí světa včetně České republiky.
V českém právu je mezinárodní ochrana upravena v zákoně č. 325/1999 Sb., o
azylu (dále jen „zákon o azylu“). Podle § 12 až § 14b zákona o azylu je pojem
mezinárodní ochrany zastřešujícím pojmem pro pojmy azyl a doplňkovou ochranu.
Azyl můžeme charakterizovat jako druh pobytu, který cizinci poskytuje stát na
svém území z důvodu jeho ochrany před státem jeho státní příslušnosti. Důvody
ochrany jsou upraveny v § 12 zákona o azylu následovně: pronásledování za
uplatňování politických práv a svobod nebo pokud cizinec má odůvodněný strach z
pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité
sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož je
občanem, nebo, v případě že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního
trvalého bydliště.
Doplňková ochrana je druhem pobytu, který se podle § 14a odst. 1 zákona o
azylu udělí cizinci, který nesplňuje důvody pro udělení azylu, ale jsou zde důvodné
obavy, že pokud by byl vrácen do státu, jehož je státním občanem, nebo v případě, že je
osobou bez státního občanství, do státu svého posledního trvalého bydliště, by mu
hrozilo skutečné nebezpečí vážné újmy a že nemůže nebo není ochoten z důvodu
takového nebezpečí využít ochrany státu, jehož je státním občanem, nebo svého
posledního trvalého bydliště. Za vážnou újmu se podle § 14a odst. 2 považuje uložení
nebo vykonání trestu smrti, mučení nebo nelidské či ponižující zacházení nebo trestání,
vážné ohrožení života nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí v situacích
mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, nebo pokud by vycestování
cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky.

9.2 Právní status žadatele o mezinárodní ochranu
Na žadatele o mezinárodní ochranu se vztahuje především zákon o azylu, který
v § 41 až § 49a upravuje jeho práva a povinnosti. Žadatel o mezinárodní ochranu je
povinen při podání žádosti odevzdat Ministerstvu vnitra na celou dobu řízení o jeho
žádosti svůj cestovní doklad a v případě ubytování v přijímacím středisku je povinen
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odevzdat i elektronické komunikační zařízení.70
Žadatel o mezinárodní ochranu má právo být ubytován v azylovém zařízení, kde
se mu také poskytne strava, základní hygienické prostředky a kapesné za podmínek
zákona o azylu. Má-li žadatel u sebe finanční prostředky (je povinen je přiznat), které
převyšují částku životního minima, má povinnost se podílet na úhradě nákladů na stravu
a ubytování.71
Žadatel je dále povinen strpět sejmutí daktyloskopických otisků a pořízení
obrazového záznamu s cílem zjistit nebo ověřit jeho totožnost a strpět zdravotní
prohlídku s cílem zjistit, zda netrpí chorobou ohrožující jeho život či zdraví nebo život
či zdraví jiných osob.72 Do provedení výše uvedených úkonů a vydání průkazu žadatele
o mezinárodní ochranu nesmí žadatel podle § 46 odst. 1 zákona o azylu opustit přijímací
středisko a dle § 49a odst. 2 zákona o azylu nesmí opustit území ČR po dobu řízení o
udělení mezinárodní ochrany. Mezi jeho základní povinnosti patří také podle § 49a odst.
1 zákona o azylu povinnost poskytovat Ministerstvu vnitra nezbytnou součinnost a
uvádět pravdivé a úplné informace nezbytné pro zjištění podkladů pro vydání
rozhodnutí.
Pokud jde o zdravotní služby, poskytují se žadateli dle § 88 odst. 1 zákona o
azylu bezplatně v rozsahu služeb hrazených ze zdravotního pojištění podle zákona o
veřejném zdravotním pojištění.

9.3 Právní status azylanta a držitele doplňkové ochrany
Azylantem se rozumí cizinec, kterému byl udělen azyl podle zákona o azylu.
Práva a povinnosti azylantů upravuje zákon o azylu v § 50 až § 53. Azylant má obdobné
právní postavení jako cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt. Práva a povinnosti
držitelů doplňkové ochrany upravuje zákon o azylu v § 53a až § 53c. I držitel
doplňkové ochrany má obdobné právní postavení jako cizinec, kterému byl povolen
trvalý pobyt. Navíc tito cizinci mají možnost vstoupit do tzv. Státního integračního
programu73, který zajišťuje výuku českého jazyka a pomáhá jim k získání nájemního
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Viz § 41 odst. 1 a § 45 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
Viz § 42 odst. 1 a 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
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Viz § 47 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
73
Usnesení vlády ČR č. 543 ze dne 14.5.2008 doplněné usnesením vlády ČR č. 321 ze dne 3.5.2010 ve
znění Usnesení vlády ČR č. 818 ze dne 30.10.2013.
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bydlení.
Česká republika vydává výše uvedeným cizincům náhradní cestovní doklad dle §
61 a následujících zákona o azylu. Tento cestovní doklad je uznáván v rámci států EU,
takže tito cizinci se mohou svobodně pohybovat po celé EU. Dále se jim poskytují
úlevy při povinnosti předkládat doklady ze země původu, např. při žádosti o české státní
občanství nebo před uzavřením sňatku.74

9.4 Právní status cizince po zamítnutí žádosti o mezinárodní
ochranu
Po pravomocném zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu nebo ukončení
poskytování doplňkové ochrany se bude na cizince plně vztahovat ustanovení
cizineckého zákona a jeho další pobyt na území ČR je možný pouze v rámci ustanovení
tohoto zákona. Neúspěšný žadatel by měl opustit území ČR, případně požádat o vízum
za účelem strpění pobytu podle § 33 cizineckého zákona.
Specifickou možností, určenou pouze osobě oprávněně pobývající na území ČR
čtyři roky, z nichž poslední dva roky byla účastna řízení o udělení mezinárodní ochrany,
a současně osobě, která je mladší 18 let a jejím rodičům, osobě, která není schopna se o
sebe sama postarat z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, nebo osobě,
která je osamělá a starší 65 let, je podání žádosti o povolení k trvalému pobytu podle
ustanovení § 67 cizineckého zákona.
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Viz § 15 odst. 1 písm. h) a odst. 5 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a § 35
odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách.
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10. ZÁVĚR
Hlavním cílem této diplomové práce bylo seznámení se s distinkcemi v právním
statusu občanů a cizinců v České republice. V první řadě jsem se věnovala problematice
státního občanství, novému zákonu o státním občanství, způsobům nabývání státního
občanství a právnímu statusu státních občanů. Dále jsem se zabývala cizineckým
právem, definicemi základních pojmů a v následujících kapitolách jsem popsala
všechny druhy pobytů cizinců v České republice, způsoby jejich získávání a právní
postavení cizinců, které se odvíjí především od jejich státního občanství a jednotlivých
druhů pobytů.
Závěrem bych ráda shrnula svůj názor na výše popsanou problematiku právního
postavení cizinců v České republice.
Jako cizince mi v České republice činilo největší potíže vyznat se a orientovat se
v neustále se měnících právních předpisech určených cizincům, mj. i z výše uvedených
důvodů jsem se posléze rozhodla pro studium práv. Cizinecký zákon nepochybně patří k
těm méně zdařilým právním předpisům, je nepřehledný, mnohokrát novelizovaný, často
i špatně srozumitelný a obsahuje velké množství odkazů na související předpisy. Tento
zákon činí potíže dokonce právníkům, natož, aby mu mohli bez potíží porozumět
cizinci. Naštěstí se vstupem České republiky do Evropské unie se podle mého názoru
situace zlepšila, cizinecký zákon se musel přizpůsobit právu EU a tak se stal o něco
přehlednějším, alespoň pokud jde o jednotlivé druhy pobytu. Velkým přínosem se mi
jeví definice rodinného příslušníka, která je pojata šířeji. Jinak je cizinecký zákon na
cizince velice přísný, stanoví jim množství různých povinností s obvyklou lhůtou
pouhých tří dnů. Nelíbí se mi taky to, že se cizinci po příjezdu do ČR musí hlásit a taky
např. ověřovat pozvání na cizinecké policii, a ne např. na cizineckém či imigračním
úřadě, který v ČR neexistuje, zbytečně to vzbuzuje u neinformované veřejnosti
podezření z trestné činnosti (pamatuji si, jak jsem na gymnáziu přišla pozdě na hodinu
matematiky s omluvou, že mě zdrželi na cizinecké policii a učitel se mě udiveně zeptal:
„A co jste provedla?“). A celkově přístup cizineckého zákona k cizincům se mi jeví,
jako by byl založený na jakémsi principu presumpce viny.
V poslední době se diskutuje o problematice volebního práva cizinců. SFEU
zaručuje občanům EU na území všech členských států, kde mají bydliště, volit a být
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voleni do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu. Výkon tohoto práva byl v
ČR donedávna umožňován pouze občanům EU s trvalým pobytem, od letošních
komunálních voleb již mohou volit i občané EU s přechodným bydlištěm v ČR, jak
jsem o tom již psala v kapitole o občanech EU, ale stále jsou omezováni na účasti v
politických stranách, takže nemohou plně vykonávat právo být voleni, což je
předmětem kritiky Evropské komise, která s ČR dokonce již zahájila řízení pro porušení
unijního práva.75 Naproti tomu občané třetích států, ani ti trvale usazeni, žádné volební
právo nemají. Toto se mi zdá jako zbytečně přísné omezování politických práv cizinců a
bránění jejich integrace do společenského života. Cizinci, kteří získají v ČR trvalý
pobyt zde žijí obvykle déle než pět let, pracují zde, platí daně, mluví česky a někteří
nemohou žádat o české státní občanství z důvodu, že jejich stát původu neumožňuje
vícero občanství a nabytím českého by ztratili svoje původní, které si chtějí zachovat,
navíc na české státní občanství není právní nárok a tak ho ani nemusí nikdy získat.
Podle mého názoru a také názoru řady odborníků jako je např. Mgr. Pavel Čižinský,
JUDr. Martin Rozumek, JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D. a také názoru
současného ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiřího
Dienstbiera by bylo žádoucí umožnit cizincům trvale žijícím v ČR účastnit se voleb
alespoň na komunální úrovni do zastupitelstev obcí a krajů a přispět tím k jejich
lepšímu začlenění do společnosti.
A úplným závěrem nemohu nezmínit problematiku zdravotního pojištění cizinců.
Pouze cizinci s trvalým pobytem v ČR, občané EU a jejich rodinní příslušníci,
zaměstnanci zaměstnavatele sídlícího v ČR, žadatelé o mezinárodní ochranu a držitele
mezinárodní ochrany jsou účastni systému veřejného zdravotního pojištění, všichni
ostatní cizinci jsou odkázani výlučně na komerční zdravotní pojištění, které je velice
problematické. Na uzavření komerčního zdravotního pojištění není právní nárok a lze
ho kdykoliv vypovědět, pojistné je splatné dopředu na celou dobu trvání pojištění,
obsahuje limit 750 000 Kč, což znamená, že nákladnější léčba bude proplacena pouze z
části. Komerční pojištění dále obsahuje množství výluk z pojistného krytí, např. léčbu
vrozených vad, psychiatrickou léčbu a dokonce i léčbu alergie či sexuálně přenosných
chorob včetně AIDS, které přestavují ohrožení pro veřejné zdraví. „Komerční pojištění
je nevýhodné i pro zdravotnická zařízení, neboť díky výlukám v pojistných podmínkách
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Řízení pro porušení povinnosti č. 2012/2115.
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nemocnice nemusí získat proplacenu ani tu péči, kterou byla povinna cizinci z důvodu
záchrany jeho života poskytnout (např. migrant je hospitalizován po diabetickém
kolapsu, život mu lekáři zachrání, avšak pojišťovna prohlásí, že jeho nemoc vznikla již
před uzavřením pojistné smlouvy a žadnou další lečbu a léky hradit nebude).
Poskytnutá péče je pak fakturována v plné výši přímo léčené osobě. Požadovaná částka
však v mnoha případech mnohonásobně převyšuje finanční možnosti jednotlivců i rodin
a migrantovi tak vzniklá vůči zdravotnickému zařízení dluh, jehož úhrady není schopen.
Ve výsledku tak na problematické fungování komerčního zdravotního pojištění doplácí
celý zdravotnický systém a náklady za poskytnutou péči jdou k tíži zdravotnického
zařízení. Komerční pojištění je nevýhodné pro stát i pro rozpočty veřejných zdravotních
pojišťoven. Těm nejvíce nemocným migrantům žijícím v ČR, jejichž léčba je i nejdražší
(např. děti narozené s vrozenou vadou) totiž nakonec stát z humanitárních důvodů udělí
azyl či trvalý pobyt. Veřejný systém tak nese náklady za ty nemocné, zatímco soukromé
pojišťovny mají zisky z povinného pojišťování těch zdravých. Odhaduje se, že
začleněním všech migrantů s dlouhodobým pobytem v ČR do systému veřejného
zdravotního pojištění by se zvedly příjmy veřejných zdravotních pojišťoven v řádu
stovek milionů korun ročně.“76 Tento stav dlouhodobě kritizují neziskové organizace
pracující s cizinci, veřejná ochránkyně práv a také Výbor OSN pro hospodářská,
sociální a kulturní práva v závěrečných doporučeních pro vládu ČR z května letošního
roku.77 Letos v červnu byl Poslanecké sněmovně předložen skupinou poslanců návrh
nového zákona o zdravotním pojištění cizinců, který ale nepřinášel žádné změny k
lepšímu, byl dokonce v rozporu s právem EU, kritizovala ho veřejná ochránkyně práv,
vláda ČR k němu též zaujala negativní stanovisko a tento návrh byl následně ještě v 1.
čtení dne 16. 9. 2014 vzat zpět.
Jak vyplývá z výše popsaného, nemají to cizinci v ČR jednoduché a ti, kteří zde
vydrží a splní přísné požadavky cizineckého zákona si podle mého názoru rozhodně
zaslouží lepší právní postavení a s ním spojené plnohodnotné začlenění do společnosti,
pro níž věřím, že budou přínosem, jelikož si myslím, že zdaleka ne všichni státní občané
by u takových „zkoušek“ obstáli.
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http://www.konsorcium-nno.cz/zdravotni-pojisteni-migrantu.html
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCZE
%2fCO%2f2&Lang=en
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11. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ČSSZ

– Česká správa sociálního zabezpečení

ČR

– Česká republika

ES

– Evropské společenství

EU

– Evropská unie

LZPS

– Listina základních práv a svobod

NSS

– Nejvyšší správní soud

OSN

– Organizace spojených národů

SEU

– Smlouva o Evropské unii

SFEU

– Smlouva o fungování Evropské unie

SIS

– Schengenský informační systém

ÚS

– Ústavní soud

ZSO

– Zákon o státním občanství
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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
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a doplňkové ochraně a právním statusu žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů,
držitelů doplňkové ochrany a cizinců po zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu.

15. ABSTRACT
The topic of my Master´s degree thesis is Distinctions in the legal status of
citizens and foreigners in the Czech Republic. Reasons for choosing this topic are the
proximity of the topic for me as for a former foreigner, own experience and the fact, that
this topic is very current and dynamic. This thesis mainly describes the legal status of
citizens and foreigners in the Czech Republic. In my thesis I have therefore focused on
the rights and duties of citizens and foreigners, the conditions and forms of acquisition
citizenship and particular residence permits.
The thesis is composed of ten chapters. First chapter is the Introduction and last
chapter is the Conclusion. The other eight main chapters deal with the main aim of the
thesis. There are also the Content, the Index of Abbreviations, the Used bibliography
and sources and the Index of Annexes beside these ten chapters.
The first chapter following the Introduction describes the concept of citizenship,
it´s sources of law, forms and terms for the acquisition of citizenship, it´s attestation and
discovery and finally the legal status of a citizen.
The third chapter is devoted to the concept of immigration law, it´s sources of
law, definitions of some basic concepts and structure of the immigration law.
Chapter four describes the short-term stay of foreigners in the Czech Republic
and includes also the issue of refusing entry the Czech Republic to foreigners,
termination of a short-term stay, departure order and the legal status of these foreigners.
Chapter five is devoted to the long-term stay and residence of foreigners in the
Czech Republic and deals also with biometric identity cards, blue card, employee card
and also the legal status of foreigners during a long-term stay.
The sixth chapter describes freedom of movement, entry, residence and the legal
status of an EU citizen in the Czech Republic.
Chapter seven deals with the definition of a family member of an EU citizen,
entry, residence and the legal status of a family member of an EU citizen.
Chapter eight discusses the permanent residence of EU citizens, their family
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members and third-country nationals, the terms under which permanent residence
permit was granted and legal status of these foreigners.
And the last main chapter of my thesis deals with international protection asylum and subsidiary protection and the legal status of asylum seekers, refugees,
holders of subsidiary protection and foreigners after rejecting an application for
international protection.
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Distinctions in the legal status of citizens and foreigners in the Czech Republic

Klíčová slova:
občan
cizinec
status

Key words:
citizen
foreigner
status

102

