Souhrn hlavních změn v zákoně o pobytu cizinců k 18.12.2015.
1. Dlouhodobá víza
Dlouhodobé vízum bude moci být uděleno s platností až na 1 rok. Je - li žadatelem o dlouhodobé vízum
cizinec mladší 18 let, bude vyžadován i souhlas zákonného zástupce (obvykle rodiče) či poručníka
s pobytem takového cizince na území. Souhlas se nevyžaduje u toho zákonného zástupce, který za
cizince žádost podává nebo se kterým má žít na území.
2. Lhůty pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt a jeho prodloužení
Lhůta pro podání žádosti se prodlužuje, žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo o
prodloužení doby jeho platnosti lze podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti dosavadního
povolení k dlouhodobému pobytu či dlouhodobého víza a nejpozději v poslední den platnosti víza či
povolení k pobytu. Výjimkou je žádost o prodloužení zaměstnanecké karty, která musí být podána
nejdříve 120 dnů a nejpozději 30 dnů před skončením platnosti dosavadní zaměstnanecké karty.
Připadne – li poslední den platnosti dlouhodobého víza či povolení k dlouhodobému pobytu na den
pracovního klidu (sobota, neděle, svátek), posledním den, kdy cizinec může žádost podat, je nejbližší
PŘEDCHÁZEJÍCÍ pracovní den. V případě, kdy konec lhůty připadá na pracovní den, který není úředním
dnem (pátek), lze žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze ještě
v poslední den této lhůty podat k poštovní přepravě. Toto neplatí pro žádosti, které musí být podány
žadatelem osobně (žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, žádost o „změnu účelu“ povolení
k dlouhodobému pobytu), tyto žádosti musí být nejpozději v poslední den lhůty doručeny ministerstvu
vnitra. V případě, že bude taková žádost osobně do 5 dnů potvrzena, může být ministerstvu vnitra
doručena v poslední den lhůty i prostým e-mailem, faxem, do datové schránky ministerstva.
Skutečnost, že posledním dnem lhůty je neúřední pracovní den, nelze obecně považovat za důvod na vůli
nezávislý, který cizinci brání v podání žádosti. Z tohoto důvodu, prosíme, podávejte žádosti s časovým
předstihem.
3. Důvody bránící v podání žádosti ve lhůtě
Důvody na vůli nezávislé bránící ve včasném podání žádosti o vydání nebo prodloužení doby platnosti
povolení k dlouhodobému pobytu musí cizinec uplatit při samotném podání žádosti a žádost musí podat
do 5 pracovních dnů po jejich odpadnutí. K později sděleným důvodům nebude přihlíženo. Na výzvu je
cizinec tyto důvody povinen prokázat.
4. Definice rodinného příslušníka občana EU
V souladu se směrnicí č. 2004/38/ES a navazující judikaturou Soudního dvora EU dochází k upřesnění
definice rodinného příslušníka občana EU, zejména dosavadní pojem „vztah obdobný vztahu rodinnému“
je upřesněn tak, že bude zahrnovat pouze vztahy mezi nesezdanými partnery.
5. Trvalý pobyt
Stanovena plošná povinnost osobního převzetí rozhodnutí o povolení k pobytu. Žádost o vydání povolení
k trvalému pobytu nebude oprávněn podat cizinec pobývající na území na základě výjezdního příkazu a
žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu z důvodů humanitárních, zřetele hodných a v zájmu České
republiky nebudou moci být podány na území pouze v době pobytu cizince na území na dlouhodobé
vízum či povolení k dlouhodobému pobytu, které již není platné, ale pouze se za platné považuje (tzv.
fikce pobytu). Dochází ke změně podmínek konání zkoušky z českého jazyka včetně okruhu škol
oprávněných zkoušku konat. Dosavadní osvědčení o znalosti jazyka českého zůstávají v platnosti.

6. Rodinní příslušníci občanů EU s povoleným přechodným pobytem
Neprodloužením platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana EU se ukončuje i přechodný
pobyt rodinného příslušníka občana EU na území. Za nepodání či opožděné podání žádosti o prodloužení
pobytové karty rodinného příslušníka občana EU lze uložit pokutu až do výše 3 000 Kč. Je – li přechodný
pobyt na území cizinci ukončen na jeho žádost nebo pouze z důvodu, že přestal být rodinným
příslušníkem občana EU nebo a s občanem EU přestal pobývat na území, může v 60 denní lhůtě od právní
moci rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu na území podat žádost o trvalý pobyt po 5 letech
nepřetržitého pobytu na území nebo o dlouhodobý pobyt.
7. Souhlas se změnou zaměstnavatele či pracovní pozice u zaměstnaneckých karet
Požádá – li držitel zaměstnanecké karty o souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovní pozice ve
lhůtě 120 – 30 dnů před skončením platnosti dosavadní zaměstnanecké karty, bude tato žádost vyřízena
současně také jako žádost o prodloužení zaměstnanecké karty. Takto nebude postupováno pouze
v případě výslovného nesouhlasu žadatele nebo v případě, že délky zaměstnání u nového zaměstnavatele
či na nové pracovní pozici nebude přesahovat dobu platnosti dosavadní zaměstnanecké karty.
8. Odpovědnost zákonného zástupce cizince za plnění povinností dle zák. č. 326/1999 Sb.
Zákonný zástupce cizince mladšího 15 let (nejčastěji rodič) bude povinen zajistit, aby tento cizinec na
území ČR pobýval oprávněně a také bude povinen zajistit plnění povinností stanovených zák. č. 326/1999
Sb. za takového cizince.
9. Vydávání cizineckých pasů
Od 1.1.2016 bude cizinecký pas bude moci být vydán pouze s nosičem biometrických dat. V období od
15.12.2015 do 31.12.2015 nebude možné podat žádost o vydání cizineckého pasu s nosičem
biometrických dat ani takový pas vydat.

