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428
Â K ON
ZA
ze dne 23. zaÂrÏõÂ 2005,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 326/1999 Sb., o pobytu cizincuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

je zdravotneÏ pojisÏteÏn podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu5), pokud jsou naÂklady zdravotnõÂ peÂcÏe hrazeny na
zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ smlouvy nebo pokud cizinec proÂ S T P RVN IÂ
kaÂzÏe, zÏe je zdravotnõÂ peÂcÏe hrazena jinyÂm zpuÊsobem.
CÏ A
PrÏedlozÏenõÂ dokladu o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ
ZmeÏna zaÂkona o pobytu cizincuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ se nevyzÏaduje od cizince, kteryÂ si nemohl z objektivrepubliky
nõÂch duÊvoduÊ zajistit takoveÂ pojisÏteÏnõÂ na uÂzemõÂ staÂtu
sveÂho pobytu, nebo od cizince podle § 42b odst. 2;
CÏl. I
v takoveÂm prÏõÂpadeÏ je cizinec povinen pojisÏteÏnõÂ sjednat
ZaÂkon cÏ. 326/1999 Sb., o pobytu cizincuÊ na uÂzemõÂ bez zbytecÏneÂho odkladu za pobytu na uÂzemõÂ, nejpozCÏeskeÂ republiky a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ deÏji do 3 pracovnõÂch dnuÊ ode dne vstupu na uÂzemõÂ.
zaÂkona cÏ. 140/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 151/2002 Sb., zaÂkona PrÏedlozÏenõÂ dokladu o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ
cÏ. 217/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 222/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 436/ se daÂle nevyzÏaduje, pokud zastupitelskyÂ uÂrÏad od jeho
/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 501/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 539/2004 vyzÏaÂdaÂnõÂ prÏi udeÏlenõÂ diplomatickeÂho nebo zvlaÂsÏtnõÂho
võÂza upustil nebo vstupuje-li cizinec na uÂzemõÂ v zaÂjmu
Sb. a zaÂkona cÏ. 559/2004 Sb., se meÏnõÂ takto:
CÏeskeÂ republiky.ª.
1. V § 5 põÂsm. a) bod 4 vcÏetneÏ poznaÂmky pod
5. V § 9 odst. 1 põÂsm. a) se cÏõÂslo ¹4ª nahrazuje
cÏarou cÏ. 5 znõÂ:
cÏõÂslem ¹3ª.
¹4. doklad o uzavrÏenõÂ cestovnõÂho zdravotnõÂho po6. V § 9 odst. 1 se na konci textu põÂsmene k) dojisÏteÏnõÂ, ktereÂ uhradõÂ naÂklady leÂcÏenõÂ v souvislosti s uÂrazem nebo naÂhlyÂm onemocneÏnõÂm na plnÏujõÂ slova ¹ ; to neplatõÂ, jde-li o obcÏana EvropskeÂ
uÂzemõÂ, vcÏetneÏ naÂkladuÊ spojenyÂch s prÏevozem unie1a)ª.
nemocneÂho do staÂtu, jehozÏ cestovnõÂ doklad
7. V § 9 odst. 2 põÂsm. c) se slova ¹bodu 5ª navlastnõÂ, poprÏõÂpadeÏ do jineÂho staÂtu, ve ktereÂm
maÂ povolen pobyt, a to do vyÂsÏe minimaÂlneÏ hrazujõÂ slovy ¹bodu 4 nebo 5ª.
30 000 EUR (daÂle jen ¹doklad o cestovnõÂm
8. V § 9 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 3,
zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂª) po dobu pobytu na kteryÂ znõÂ:
uÂzemõÂ; doklad o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ je cizinec povinen prÏedlozÏit i v prÏõÂpadeÏ,
¹(3) Policie muÊzÏe odeprÏõÂt cizinci, ktereÂmu bylo
kdy pojisÏteÏnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏed- udeÏleno võÂzum k pobytu nad 90 dnuÊ za uÂcÏelem prÏevzetõÂ
pisu5) nebude zajisÏteÏno ke dni vstupu cizince povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏna uÂzemõÂ,
neÂho souzÏitõÂ rodiny, vstup na uÂzemõÂ z duÊvodu podle
odstavce 1 põÂsm. a) azÏ j) a põÂsm. l) azÏ o) a odstavce 2
5
) ZaÂkon cÏ. 48/1997 Sb., o verÏejneÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ põÂsm. b).ª.
a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

DosavadnõÂ odstavce 3 azÏ 5 se oznacÏujõÂ jako odstavce 4
azÏ 6.

2. V § 6 se na konci textu odstavce 1 doplnÏujõÂ
slova ¹nebo je na uÂzemõÂ prÏedaÂvaÂn podle mezinaÂrodnõÂ
smlouvy nebo praÂvnõÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂª.

9. V § 14 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹sestaÂvajõÂcõÂ ze dvou
shodnyÂch dõÂluÊ obsahujõÂcõÂchª nahrazujõÂ slovem ¹obsahujõÂcõÂª a veÏta trÏetõÂ se zrusÏuje.

3. V § 6 odst. 7 se za slovo ¹prÏedlozÏõÂª vklaÂdajõÂ
slova ¹võÂzum k pobytu nad 90 dnuÊ za uÂcÏelem prÏevzetõÂ
povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny neboª.

¹d) spojeneÂ s pobytem zajisÏteÏneÂho cizince na uÂzemõÂ
a jeho vycestovaÂnõÂm z uÂzemõÂ.ª.

4. V § 6 se doplnÏuje odstavec 9, kteryÂ znõÂ:
¹(9) Povinnost prÏedlozÏit doklad o cestovnõÂm
zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ se na cizince nevztahuje, pokud

10. V § 15 põÂsmeno d) znõÂ:

11. V § 15a odst. 1 se za põÂsmeno a) vklaÂdaÂ noveÂ
põÂsmeno b), ktereÂ znõÂ:
¹b) rodicÏ, jde-li o obcÏana EvropskeÂ unie1a) mladsÏõÂho
21 let,ª.
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DosavadnõÂ põÂsmena b) a c) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena c)
a d).
12. V § 18 põÂsmena a) a b) vcÏetneÏ poznaÂmky pod
cÏarou cÏ. 6a zneÏjõÂ:
¹a) stanovõÂ-li tak prÏõÂmo pouzÏitelnyÂ praÂvnõÂ prÏedpis
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6a) a nenõÂ-li v souladu
s tõÂmto praÂvnõÂm prÏedpisem mezinaÂrodnõÂ smlouvou nebo narÏõÂzenõÂm vlaÂdy [§ 181 põÂsm. a)] stanoveno jinak,
b) stanovõÂ-li tak v souladu s prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6a)
mezinaÂrodnõÂ smlouva nebo vlaÂda svyÂm narÏõÂzenõÂm
[§ 181 põÂsm. b)],
6a

) NarÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 539/2001 ze dne 15. brÏezna 2001,
kteryÂm se stanovõÂ seznam trÏetõÂch zemõÂ, jejichzÏ staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci musõÂ mõÂt prÏi prÏekracÏovaÂnõÂ vneÏjsÏõÂch hranic võÂzum, jakozÏ
i seznam trÏetõÂch zemõÂ, jejichzÏ staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci jsou od teÂto
povinnosti osvobozeni, v platneÂm zneÏnõÂ.ª.

sÏuje.

13. V § 18 põÂsm. d) bodeÏ 4 se slovo ¹aneboª zru-

14. V § 18 põÂsm. d) bodeÏ 5 se slova ¹podle § 108
odst. 1 põÂsm. h),7b)ª nahrazujõÂ slovy ¹vydaneÂm sÏkolou
na jednotneÂm formulaÂrÏi7b), v neÏmzÏ se uvede totozÏnost
zÏaÂkuÊ, uÂcÏel a deÂlka jejich pobytu anebo pruÊjezdu,
neboª.
15. V § 18 põÂsm. d) se doplnÏuje bod 6, kteryÂ znõÂ:
¹6. drzÏitelem povolenõÂ k dlouhodobeÂmu anebo
trvaleÂmu pobytu na uÂzemõÂ jineÂho smluvnõÂho
staÂtu a doba pobytu na uÂzemõÂ neprÏekrocÏõÂ
dobu podle § 22 odst. 4,ª.
16. V § 19 odst. 4 se cÏõÂslo ¹6ª nahrazuje cÏõÂslem ¹5ª.
17. V § 23 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) PrÏi podaÂnõÂ zÏaÂdosti podle § 22 odst. 5 je cizinec povinen daÂle prokaÂzat duÊvody, na jejichzÏ zaÂkladeÏ
zÏaÂdaÂ o udeÏlenõÂ võÂza na hranicÏnõÂm prÏechodu. Je-li duÊvodem zÏaÂdosti neuskutecÏneÏneÂ prÏistaÂnõÂ letadla na
uÂzemõÂ, cizinec k zÏaÂdosti neprÏedklaÂdaÂ doklad o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ a fotografii.ª.
18. V § 24 odstavec 4 znõÂ:
¹(4) Cizinec, kteryÂ je uveden v praÂvnõÂm prÏedpise
vydaneÂm podle § 182 odst. 1 põÂsm. b), muÊzÏe v tranzitnõÂm prostoru mezinaÂrodnõÂho letisÏteÏ pobyÂvat pouze na
zaÂkladeÏ udeÏleneÂho letisÏtnõÂho võÂza.ª.
19. V § 26 odst. 2 se slova ¹1 rokª nahrazujõÂ slovy
¹2 rokyª.
20. V § 27 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹opravnÏujõÂcõÂ
k vyÂkonu zameÏstnaÂnõÂ do 90 dnuÊª zrusÏujõÂ.
21. V § 27 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
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¹(3) PrÏed vyznacÏenõÂm võÂza k pobytu do 90 dnuÊ je
cizinec povinen prÏedlozÏit doklad o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ po dobu pobytu na uÂzemõÂ; to neplatõÂ, jde-li o prÏõÂpady uvedeneÂ v § 6 odst. 9. ZÏaÂdaÂ-li cizinec
o udeÏlenõÂ tohoto võÂza jako võÂza võÂcenaÂsobneÂho, je daÂle
povinen k zÏaÂdosti prÏipojit cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ, zÏe ke kazÏdeÂmu dalsÏõÂmu pobytu na uÂzemõÂ bude mõÂt uzavrÏeno
cestovnõÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ.ª.
DosavadnõÂ odstavce 3 azÏ 5 se oznacÏujõÂ jako odstavce 4
azÏ 6.
22. § 28 znõÂ:

¹§ 28

PrÏi podaÂnõÂ zÏaÂdosti podle § 26 odst. 5 je cizinec
povinen prÏedlozÏit cestovnõÂ doklad, doklad o cestovnõÂm
zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ po dobu pobytu na uÂzemõÂ a prokaÂzat duÊvody, na jejichzÏ zaÂkladeÏ zÏaÂdaÂ o udeÏlenõÂ võÂza na
hranicÏnõÂm prÏechodu. Povinnost prÏedlozÏit doklad o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ se nevztahuje na prÏõÂpady
uvedeneÂ v § 6 odst. 9. Cizinec je daÂle na pozÏaÂdaÂnõÂ
povinen prokaÂzat zajisÏteÏnõÂ prostrÏedkuÊ k pobytu na
uÂzemõÂ (§ 13), prokaÂzat zajisÏteÏnõÂ naÂkladuÊ spojenyÂch
s vycestovaÂnõÂm z uÂzemõÂ (§ 12) a prÏedlozÏit fotografie.ª.
23. V § 29 odst. 3 se za slova ¹doklad oª vklaÂdaÂ
slovo ¹cestovnõÂmª.
24. V § 29a odstavec 1 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 8a znõÂ:
¹(1) CÏeskaÂ republika udeÏlõÂ pruÊjezdnõÂ võÂzum, letisÏtnõÂ võÂzum nebo võÂzum k pobytu do 90 dnuÊ jako
jednotneÂ schengenskeÂ võÂzum, jsou-li splneÏny tyto podmõÂnky:
a) cizinec nenõÂ zarÏazen do informacÏnõÂho systeÂmu
smluvnõÂch staÂtuÊ,
b) nenõÂ duÊvodneÂ nebezpecÏõÂ, zÏe by cizinec mohl prÏi
pobytu na uÂzemõÂ jineÂho smluvnõÂho staÂtu ohrozit
jeho bezpecÏnost nebo v neÏm narusÏit verÏejnyÂ porÏaÂdek, anebo ohrozit mezinaÂrodnõÂ vztahy smluvnõÂch
staÂtuÊ,
c) CÏeskaÂ republika je cõÂlem jeho cesty, nebo v prÏõÂpadeÏ
pruÊjezdu uÂzemõÂm smluvnõÂch staÂtuÊ je prvnõÂm
smluvnõÂm staÂtem, do ktereÂho na toto võÂzum
vstoupõÂ,
d) cestovnõÂ doklad, do neÏhozÏ maÂ byÂt võÂzum vyznacÏeno, opravnÏuje ke vstupu do vsÏech smluvnõÂch
staÂtuÊ, a
e) cizinec prÏedlozÏõÂ naÂlezÏitosti k udeÏlenõÂ pozÏadovaneÂho druhu võÂza (§ 23, 25 a § 27 odst. 1 a 2);
jde-li o udeÏlenõÂ võÂza podle § 26, prÏedlozÏõÂ takeÂ doklad o uzavrÏenõÂ cestovnõÂho zdravotnõÂho pojisÏteÏnõÂ8a), z neÏhozÏ lze uhradit naÂklady v rozsahu podle
§ 5 põÂsm. a) bodu 4 po dobu pobytu na uÂzemõÂ
vsÏech smluvnõÂch staÂtuÊ a maÂ-li byÂt võÂzum udeÏleno
jako võÂcenaÂsobneÂ, cizinec daÂle prÏedlozÏõÂ cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ, zÏe ke kazÏdeÂmu dalsÏõÂmu pobytu na uÂzemõÂ
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smluvnõÂch staÂtuÊ bude mõÂt uzavrÏeno cestovnõÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ.
8a

) RozhodnutõÂ Rady 2004/17/ES ze dne 22. prosince 2003, kteryÂm se meÏnõÂ cÏaÂst V bod 1.4 SpolecÏneÂ konzulaÂrnõÂ instrukce
a cÏaÂst I bod 4.1.2 SpolecÏneÂ prÏõÂrucÏky, s ohledem na zarÏazenõÂ
pozÏadavku na doklad o uzavrÏenõÂ cestovnõÂho zdravotnõÂho
pojisÏteÏnõÂ mezi doklady pro udeÏlenõÂ jednotneÂho vstupnõÂho
võÂza.ª.

25. V § 29a odstavec 3 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 8b znõÂ:
¹(3) Nejsou-li podmõÂnky podle odstavce 1 splneÏny, muÊzÏe CÏeskaÂ republika v souladu s mezinaÂrodnõÂmi
uÂmluvami o odstranÏovaÂnõÂ kontrol na spolecÏnyÂch hranicõÂch a prÏedpisy, vydanyÂmi na jejich zaÂkladeÏ8b), omezit uÂzemnõÂ platnost jednotneÂho schengenskeÂho võÂza.
OrgaÂn, kteryÂ takoveÂ võÂzum udeÏlil, oznaÂmõÂ tuto skutecÏnost ostatnõÂm smluvnõÂm staÂtuÊm.
) UÂmluva k provedenõÂ SchengenskeÂ dohody podepsaneÂ dne
14. cÏervna 1985 mezi vlaÂdami staÂtuÊ HospodaÂrÏskeÂ unie Beneluxu, SpolkoveÂ republiky NeÏmecko a FrancouzskeÂ republiky o postupneÂm odstranÏovaÂnõÂ kontrol na spolecÏnyÂch hranicõÂch.
RozhodnutõÂ vyÂkonneÂho vyÂboru SCH/Com (99)13 ze dne
28. dubna 1999 o konecÏneÂm zneÏnõÂ SpolecÏneÂ prÏõÂrucÏky a SpolecÏneÂ konzulaÂrnõÂ instrukce.
RozhodnutõÂ Rady 2004/17/ES ze dne 22. prosince 2003,
kteryÂm se meÏnõÂ cÏaÂst V bod 1.4 SpolecÏneÂ konzulaÂrnõÂ instrukce a cÏaÂst I bod 4.1.2 SpolecÏneÂ prÏõÂrucÏky, s ohledem na
zarÏazenõÂ pozÏadavku na doklad o uzavrÏenõÂ cestovnõÂho zdravotnõÂho pojisÏteÏnõÂ mezi doklady pro udeÏlenõÂ jednotneÂho
vstupnõÂho võÂza.ª.

8b

26. V § 29a se odstavec 4 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavec 5 se oznacÏuje jako odstavec 4.
27. V § 30 odst. 2 se za slova ¹povolenõÂ k pobytuª
vklaÂdajõÂ slova ¹ , povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za
uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny nebo zvlaÂsÏtnõÂho pobytoveÂho povolenõÂ, jde-li o rodinneÂho prÏõÂslusÏnõÂka,
kteryÂ nenõÂ obcÏanem EvropskeÂ unie1a),ª.
28. V § 30 odst. 4 veÏteÏ prvnõÂ se za slovo ¹prÏevzetõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny neboª a za
slova ¹pracovnõÂch dnuÊ,ª se vklaÂdajõÂ slova ¹võÂzum za
uÂcÏelem prÏevzetõÂ zvlaÂsÏtnõÂho pobytoveÂho povolenõÂ, jde-li o rodinneÂho prÏõÂslusÏnõÂka, kteryÂ nenõÂ obcÏanem
EvropskeÂ unie1a), aª.
29. V § 30 odst. 4 veÏteÏ druheÂ se za slovo ¹prÏevzetõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny, zvlaÂsÏtnõÂho
pobytoveÂho povolenõÂ aneboª.
30. V § 30 odst. 4 veÏteÏ trÏetõÂ se za slovo ¹prÏevzetõÂª
vklaÂdajõÂ slova ¹povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za
uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny, zvlaÂsÏtnõÂho pobytoveÂho povolenõÂ aneboª.
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31. V § 31 odstavec 2 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 8c znõÂ:
¹(2) K zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ võÂza k pobytu nad 90 dnuÊ
za uÂcÏelem zameÏstnaÂnõÂ je cizinec povinen prÏedlozÏit naÂlezÏitosti podle odstavce 1 põÂsm. a), d), e) a f). DaÂle je
cizinec povinen prÏedlozÏit povolenõÂ k zameÏstnaÂnõÂ nebo
v zÏaÂdosti uveÂst cÏõÂslo jednacõÂ zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ povolenõÂ
k zameÏstnaÂnõÂ a u ktereÂho uÂrÏadu praÂce o takoveÂ povolenõÂ pozÏaÂdal. PovolenõÂ k zameÏstnaÂnõÂ nemusõÂ cizinec
prÏedklaÂdat a cÏõÂslo jednacõÂ zÏaÂdosti o jeho vydaÂnõÂ uvaÂdeÏt,
nenõÂ-li povolenõÂ k zameÏstnaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu8c) podmõÂnkou vyÂkonu zameÏstnaÂnõÂ.
8c

) ZaÂkon cÏ. 435/2004 Sb., o zameÏstnanosti.ª.

32. V § 31 se doplnÏuje odstavec 5, kteryÂ znõÂ:
¹(5) PrÏed vyznacÏenõÂm võÂza k pobytu nad 90 dnuÊ
je cizinec povinen prÏedlozÏit doklad o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ po dobu pobytu na uÂzemõÂ; to neplatõÂ,
jde-li o prÏõÂpady uvedeneÂ v § 6 odst. 9.ª.
33. § 32 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 9
se zrusÏuje.
znõÂ:

34. § 33 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 9
¹§ 33
VõÂzum k pobytu nad 90 dnuÊ za uÂcÏelem
strpeÏnõÂ pobytu na uÂzemõÂ

(1) Policie udeÏlõÂ võÂzum k pobytu nad 90 dnuÊ za
uÂcÏelem strpeÏnõÂ pobytu na uÂzemõÂ cizinci,
a) ktereÂmu ve vycestovaÂnõÂ z uÂzemõÂ braÂnõÂ prÏekaÂzÏka na
jeho vuÊli nezaÂvislaÂ,
b) jehozÏ vycestovaÂnõÂ nenõÂ mozÏneÂ (§ 179),
c) kteryÂ je sveÏdkem nebo posÏkozenyÂm v trestnõÂm
rÏõÂzenõÂ a jeho uÂcÏast na rÏõÂzenõÂ je nezbytnaÂ,
d) jehozÏ zÏalobeÏ nebo kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti ve veÏci docÏasneÂ ochrany byl prÏiznaÂn odkladnyÂ uÂcÏinek rozhodnutõÂm soudu9),
e) kteryÂ v dobeÏ platnosti opraÂvneÏnõÂ k pobytu pozÏaÂdal na uÂzemõÂ o vydaÂnõÂ povolenõÂ k pobytu podle
§ 69 odst. 2, pokud o teÂto zÏaÂdosti nebylo rozhodnuto v dobeÏ platnosti opraÂvneÏnõÂ k pobytu cizince
na uÂzemõÂ, nebo
f) kteryÂ podal zÏalobu proti rozhodnutõÂ ministerstva,
jõÂmzÏ byla jeho zÏaÂdost o udeÏlenõÂ azylu zamõÂtnuta
jako zjevneÏ neduÊvodnaÂ z neÏktereÂho z duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 16 põÂsm. a) azÏ h) a j) zaÂkona o azylu2)
a soucÏasneÏ podal naÂvrh na prÏiznaÂnõÂ odkladneÂho
uÂcÏinku teÂto zÏaloby.
(2) ZÏaÂdost o udeÏlenõÂ võÂza k pobytu nad 90 dnuÊ za
uÂcÏelem strpeÏnõÂ pobytu na uÂzemõÂ se podaÂvaÂ na uÂzemõÂ
policii.
(3) VõÂzum k pobytu nad 90 dnuÊ za uÂcÏelem strpeÏnõÂ
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cÏinnost prÏipravuje na uÂzemõÂ neÏktereÂho staÂtu
EvropskeÂ unie nebo smluvnõÂho staÂtu uplatnÏujõÂcõÂho
spolecÏnyÂ postup ve veÏci vyhosÏt'ovaÂnõÂ, a daÂle z duÊvoduÊ porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch
vstup a pobyt cizincuÊ na jejich uÂzemõÂ,

pobytu na uÂzemõÂ vyznacÏuje do cestovnõÂho dokladu
policie.
(4) Dobu platnosti võÂza k pobytu nad 90 dnuÊ za
uÂcÏelem strpeÏnõÂ pobytu na uÂzemõÂ policie stanovõÂ na
dobu nezbytneÏ nutnou, nejdeÂle vsÏak na dobu 1 roku.
(5) Cizinec, ktereÂmu bylo udeÏleno võÂzum k pobytu nad 90 dnuÊ za uÂcÏelem strpeÏnõÂ pobytu na uÂzemõÂ
z duÊvodu podle odstavce 1 põÂsm. a), je povinen na pozÏaÂdaÂnõÂ policie prokaÂzat, zÏe prÏekaÂzÏka vycestovaÂnõÂ
z uÂzemõÂ trvaÂ; braÂnõÂ-li tomuto prokaÂzaÂnõÂ prÏekaÂzÏka na
vuÊli cizince nezaÂvislaÂ, lze prokaÂzaÂnõÂ nahradit cÏestnyÂm
prohlaÂsÏenõÂm.
9

) ZaÂkon cÏ. 150/2002 Sb., soudnõÂ rÏaÂd spraÂvnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

35. V § 34 põÂsm. b) se text ¹§ 32 odst. 2 põÂsm. a)
nebo c)ª nahrazuje textem ¹§ 33 odst. 1 põÂsm. a), d)
nebo f)ª.
36. V § 34 se na konci põÂsmene c) tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se põÂsmena d) a e), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹d) doklad potvrzujõÂcõÂ existenci duÊvodu podle § 33
odst. 1 põÂsm. c),
e) doklad o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ, jde-li
o cizince podle § 33 odst. 1 põÂsm. e).ª.
37. V § 35 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) K zÏaÂdosti o prodlouzÏenõÂ doby pobytu na
uÂzemõÂ na võÂzum k pobytu nad 90 dnuÊ je cizinec povinen prÏedlozÏit naÂlezÏitosti podle § 31 odst. 1 põÂsm. a)
azÏ e) a na pozÏaÂdaÂnõÂ naÂlezÏitost podle § 31 odst. 4
põÂsm. b). K zÏaÂdosti o prodlouzÏenõÂ doby pobytu na
uÂzemõÂ na võÂzum k pobytu nad 90 dnuÊ za uÂcÏelem zameÏstnaÂnõÂ je cizinec povinen prÏedlozÏit rozhodnutõÂ
o prodlouzÏenõÂ povolenõÂ k zameÏstnaÂnõÂ, naÂlezÏitosti podle
§ 31 odst. 1 põÂsm. a), d) a e) a na pozÏaÂdaÂnõÂ naÂlezÏitost
podle § 31 odst. 4 põÂsm. b). DaÂle je cizinec povinen
prÏedlozÏit doklad o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ
po dobu pobytu na uÂzemõÂ. Povinnost prÏedlozÏit
doklad o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ po dobu
pobytu na uÂzemõÂ neplatõÂ, pokud je cizinec zdravotneÏ
pojisÏteÏn podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu5) nebo pokud uÂhradu naÂkladuÊ zdravotnõÂ peÂcÏe prokaÂzÏe jinyÂm
zpuÊsobem. Cizinec je daÂle povinen na zÏaÂdost policie
prÏedlozÏit v prÏõÂpadeÏ zmeÏny podoby i fotografie.ª.
38. V § 36 odst. 1 se text ¹põÂsm. a) a b)ª nahrazuje
textem ¹põÂsm. a), b), d) a e)ª.
39. V § 37 odst. 2 põÂsmeno f) vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 9a znõÂ:
¹f) jinyÂ staÂt EvropskeÂ unie nebo smluvnõÂ staÂt uplatnÏujõÂcõÂ spolecÏnyÂ postup ve veÏci vyhosÏt'ovaÂnõÂ rozhodl
o vyhosÏteÏnõÂ cizince ze sveÂho uÂzemõÂ9a) z duÊvodu
odsouzenõÂ cizince k trestu odneÏtõÂ svobody v deÂlce
nejmeÂneÏ 1 rok anebo pro duÊvodneÂ podezrÏenõÂ, zÏe
spaÂchal zaÂvazÏnou trestnou cÏinnost nebo takovou
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9a

) SmeÏrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. kveÏtna 2001
o vzaÂjemneÂm uznaÂvaÂnõÂ rozhodnutõÂ o vyhosÏteÏnõÂ staÂtnõÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ trÏetõÂch zemõÂ.ª.

40. V § 38 odst. 1 se text ¹§ 32 odst. 2ª nahrazuje
textem ¹§ 33 odst. 1ª.
41. V § 38 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) Policie zrusÏõÂ platnost võÂza k pobytu nad 90
dnuÊ za uÂcÏelem strpeÏnõÂ pobytu na uÂzemõÂ udeÏleneÂho
z duÊvodu podle § 33 odst. 1 põÂsm. f), rozhodne-li soud,
zÏe se zÏalobeÏ odkladnyÂ uÂcÏinek neprÏiznaÂvaÂ anebo se zÏaloba zamõÂtaÂ, nebo nabude-li praÂvnõÂ moci rozsudek
soudu, kteryÂm se rusÏõÂ rozhodnutõÂ ministerstva podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2).ª.
DosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 4.
42. V § 40 se na konci textu odstavce 3 doplnÏujõÂ
slova ¹ ; prÏed vyznacÏenõÂm võÂza je cizinec povinen na
pozÏaÂdaÂnõÂ prÏedlozÏit doklad o cestovnõÂm zdravotnõÂm
pojisÏteÏnõÂ po dobu pobytu na uÂzemõÂ; to neplatõÂ, jde-li
o prÏõÂpady uvedeneÂ v § 6 odst. 9ª.
43. V § 40 odstavec 4 znõÂ:
¹(4) DiplomatickeÂ võÂzum a zvlaÂsÏtnõÂ võÂzum udeÏluje
zastupitelskyÂ uÂrÏad.ª.
44. V § 40 se odstavec 5 zrusÏuje.
45. V § 42 odst. 1 se slova ¹ , s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ
uvedenyÂch v § 32 odst. 1,ª zrusÏujõÂ.
46. Za § 42 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 42a a 42b, ktereÂ
vcÏetneÏ nadpisuÊ a poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 9b a 9c zneÏjõÂ:
¹§ 42a
PovolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem
spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny na uÂzemõÂ
(1) ZÏaÂdost o povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za
uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny na uÂzemõÂ9b) (daÂle jen
¹spolecÏneÂ souzÏitõÂ rodinyª) je opraÂvneÏn podat cizinec,
kteryÂ je
a) manzÏelem cizince s povolenyÂm pobytem,
b) nezletilyÂm nebo zletilyÂm nezaopatrÏenyÂm dõÂteÏtem
cizince s povolenyÂm pobytem,
c) nezletilyÂm nebo zletilyÂm nezaopatrÏenyÂm dõÂteÏtem
manzÏela cizince s povolenyÂm pobytem,
d) nezletilyÂm cizincem, kteryÂ byl cizinci s povolenyÂm
pobytem na uÂzemõÂ nebo jeho manzÏelu rozhodnutõÂm prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu sveÏrÏen do naÂhradnõÂ rodinneÂ peÂcÏe, nebo kteryÂ byl cizincem s povolenyÂm
pobytem na uÂzemõÂ nebo jeho manzÏelem osvojen
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anebo jehozÏ porucÏnõÂkem nebo manzÏelem jeho porucÏnõÂka je cizinec s povolenyÂm pobytem na
uÂzemõÂ, pokud se bude peÂcÏe o nezletileÂho cizince
vykonaÂvat na uÂzemõÂ,
e) rodicÏem nezletileÂho cizince, ktereÂmu byl udeÏlen
azyl podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2); nemaÂ-li tento nezletilyÂ cizinec rodicÏe, je opraÂvneÏn zÏaÂdost podat jinyÂ jeho prÏõÂmyÂ prÏõÂbuznyÂ ve vzestupneÂ
linii, a nenõÂ-li takoveÂho prÏõÂbuzneÂho, je zÏaÂdost
opraÂvneÏn podat porucÏnõÂk nezletileÂho cizince,
f) osameÏlyÂm cizincem starsÏõÂm 65 let nebo bez ohledu
na veÏk cizincem, kteryÂ se o sebe nedokaÂzÏe ze zdravotnõÂch duÊvoduÊ saÂm postarat, jde-li o sloucÏenõÂ rodiny s rodicÏem nebo dõÂteÏtem s povolenyÂm pobytem na uÂzemõÂ.
(2) Cizinec podle odstavce 1, ktereÂmu byl na
uÂzemõÂ povolen pobyt nebo udeÏlen azyl, se pro uÂcÏely
tohoto zaÂkona povazÏuje za nositele opraÂvneÏnõÂ ke sloucÏenõÂ rodiny.
(3) ZÏaÂdost o povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za
uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny podaÂvaÂ cizinec na
zastupitelskeÂm uÂrÏadu.
(4) V pruÊbeÏhu pobytu na uÂzemõÂ na võÂzum k pobytu nad 90 dnuÊ nebo na povolenõÂ k dlouhodobeÂmu
pobytu vydaneÂ za jinyÂm uÂcÏelem muÊzÏe cizinec zÏaÂdost
o povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny podat na uÂzemõÂ policii.
(5) PovolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem
spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny se cizinci udeÏlõÂ, jestlizÏe
a) cizinec, se kteryÂm maÂ byÂt umozÏneÏno spolecÏneÂ
souzÏitõÂ rodiny, je drzÏitelem povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu nebo povolenõÂ k pobytu a pobyÂvaÂ
na uÂzemõÂ po dobu nejmeÂneÏ 15 meÏsõÂcuÊ; jde-li
o sloucÏenõÂ manzÏeluÊ, soucÏasneÏ musõÂ kazÏdyÂ z nich
dosaÂhnout veÏku 20 let,
b) manzÏelu, se kteryÂm maÂ byÂt umozÏneÏno spolecÏneÂ
souzÏitõÂ rodiny, byl udeÏlen azyl podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu2), pokud manzÏelstvõÂ vzniklo
prÏed jeho vstupem na uÂzemõÂ,
c) nezletileÂmu cizinci, se kteryÂm maÂ byÂt umozÏneÏno
spolecÏneÂ souzÏitõÂ rodiny, byl udeÏlen azyl podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2),
d) jde o cizince podle odstavce 1 põÂsm. d) nebo f).
(6) V prÏõÂpadeÏ polygamnõÂho manzÏelstvõÂ nelze povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho
souzÏitõÂ rodiny vydat cizinci, jehozÏ manzÏel je nositelem
opraÂvneÏnõÂ ke sloucÏenõÂ rodiny a jizÏ na uÂzemõÂ s jinou
manzÏelkou pobyÂvaÂ.
§ 42b
NaÂlezÏitosti k zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ povolenõÂ
k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho
souzÏitõÂ rodiny
(1) K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ povolenõÂ k dlouhodobeÂmu
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pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny je cizinec
povinen prÏedlozÏit
a) naÂlezÏitosti uvedeneÂ v § 31 odst. 1 põÂsm. a), d), e)
a f),
b) doklad potvrzujõÂcõÂ prÏõÂbuzenskyÂ vztah; jde-li o zÏaÂdost o vydaÂnõÂ povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu
za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny s nositelem
opraÂvneÏnõÂ ke sloucÏenõÂ rodiny, ktereÂmu byl udeÏlen
azyl podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2), lze prÏõÂbuzenskyÂ vztah prokaÂzat i jinyÂm veÏrohodnyÂm
zpuÊsobem, nenõÂ-li prÏedlozÏenõÂ dokladu mozÏneÂ,
c) souhlas rodicÏe, poprÏõÂpadeÏ jineÂho zaÂkonneÂho zaÂstupce nebo porucÏnõÂka s pobytem dõÂteÏte na uÂzemõÂ,
pokud nejde o spolecÏneÂ souzÏitõÂ rodiny s tõÂmto rodicÏem, zaÂkonnyÂm zaÂstupcem nebo porucÏnõÂkem,
d) doklad prokazujõÂcõÂ, zÏe uÂhrnnyÂ prÏõÂjem rodiny po
sloucÏenõÂ bude dostatecÏnyÂ k zajisÏteÏnõÂ vyÂzÏivy
a ostatnõÂch zaÂkladnõÂch potrÏeb vsÏech jejõÂch cÏlenuÊ
a nezbytnyÂch naÂkladuÊ na domaÂcnost podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu9c).
(2) Byla-li zÏaÂdost o vydaÂnõÂ povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny
s nositelem opraÂvneÏnõÂ ke sloucÏenõÂ rodiny, ktereÂmu
byl udeÏlen azyl podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2),
podaÂna ve lhuÊteÏ do 3 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ
moci rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ azylu, je cizinec povinen
k zÏaÂdosti prÏedlozÏit pouze cestovnõÂ doklad a fotografie
a prokaÂzat prÏõÂbuzenskyÂ vztah zpuÊsobem podle odstavce 1 põÂsm. b).
(3) K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ povolenõÂ k dlouhodobeÂmu
pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny je cizinec
na pozÏaÂdaÂnõÂ daÂle povinen prÏilozÏit doklady uvedeneÂ
v § 31 odst. 4.
(4) PrÏed vyznacÏenõÂm võÂza k pobytu nad 90 dnuÊ za
uÂcÏelem prÏevzetõÂ povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za
uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny je cizinec povinen
prÏedlozÏit doklad o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ po
dobu pobytu na uÂzemõÂ; to neplatõÂ, jde-li o prÏõÂpady
uvedeneÂ v § 6 odst. 9.
9b

) SmeÏrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. zaÂrÏõÂ 2003 o praÂvu na
sloucÏenõÂ rodiny.

9c

) § 3 odst. 2 a 3 zaÂkona cÏ. 463/1991 Sb., o zÏivotnõÂm minimu.
NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 664/2004 Sb., kteryÂm se zvysÏujõÂ cÏaÂstky
zÏivotnõÂho minima.ª.

47. V § 43 se text ¹(§ 32 odst. 2)ª nahrazuje textem ¹podle § 33 nebo zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2)ª.
48. V § 44 odst. 1 se za text ¹§ 42ª vklaÂdaÂ text
¹ , 42aª.
49. V § 44 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) Cizinec, ktereÂmu bylo vydaÂno povolenõÂ
k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ
rodiny na zÏaÂdost podanou na zastupitelskeÂm uÂrÏadu, je
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povinen do 3 pracovnõÂch dnuÊ ode dne vstupu na uÂzemõÂ
dostavit se osobneÏ na policii k prÏevzetõÂ pruÊkazu o povolenõÂ k pobytu. RozhodnutõÂ, kteryÂm byl cizinci povolen dlouhodobyÂ pobyt za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ
rodiny, nabyÂvaÂ praÂvnõÂ moci dnem jeho prÏevzetõÂ.ª.
DosavadnõÂ odstavce 2 azÏ 6 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3
azÏ 7.
50. V § 44 odstavce 5 azÏ 7 zneÏjõÂ:
¹(5) PovolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu policie
vydaÂvaÂ s dobou platnosti
a) potrÏebnou k dosazÏenõÂ uÂcÏelu, kteryÂ vyzÏaduje pobyt
na uÂzemõÂ kratsÏõÂ nezÏ 1 rok,
b) 1 rok, jde-li o prÏechodnyÂ pobyt za uÂcÏelem studia
s prÏedpoklaÂdanou dobou pobytu delsÏõÂ nezÏ 1 rok,
c) odpovõÂdajõÂcõÂ v prÏõÂpadeÏ spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny
dobeÏ platnosti pruÊkazu o povolenõÂ k pobytu (§ 44
odst. 1), kteryÂ byl vydaÂn nositeli opraÂvneÏnõÂ ke
sloucÏenõÂ rodiny, nejmeÂneÏ vsÏak na 1 rok,
d) 2 roky v prÏõÂpadeÏ spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny, bylo-li nositeli opraÂvneÏnõÂ ke sloucÏenõÂ rodiny vydaÂno
povolenõÂ k pobytu,
e) odpovõÂdajõÂcõÂ dobeÏ uvedeneÂ v povolenõÂ k zameÏstnaÂnõÂ, nebo
f) 2 roky v ostatnõÂch prÏõÂpadech.
(6) Dobu platnosti povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu lze opakovaneÏ prodlouzÏit, nejdeÂle vsÏak na dobu
stanovenou v odstavci 5; v prÏõÂpadeÏ podle odstavce 5
põÂsm. c) na dobu platnosti povolenõÂ k dlouhodobeÂmu
pobytu podle § 44 odst. 1, kteryÂ byl vydaÂn nositeli
opraÂvneÏnõÂ ke sloucÏenõÂ rodiny, a v prÏõÂpadeÏ podle odstavce 5 põÂsm. d) na dobu 5 let.
(7) Na prodlouzÏenõÂ platnosti povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu se § 35 odst. 2 a 3, § 36, § 46 odst. 3
a § 47 vztahujõÂ obdobneÏ.ª.
51. V § 44 se doplnÏuje odstavec 8, kteryÂ znõÂ:
¹(8) K zÏaÂdosti o prodlouzÏenõÂ platnosti povolenõÂ
k dlouhodobeÂmu pobytu vydaneÂho za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny je cizinec povinen prÏedlozÏit naÂlezÏitosti podle § 42b odst. 1 põÂsm. a), c) a d) a daÂle
doklad o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ po dobu pobytu na uÂzemõÂ; to neplatõÂ, pokud je cizinec zdravotneÏ
pojisÏteÏn podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu5) nebo pokud uÂhradu naÂkladuÊ zdravotnõÂ peÂcÏe prokaÂzÏe jinyÂm
zpuÊsobem. JestlizÏe byl nositeli opraÂvneÏnõÂ ke sloucÏenõÂ
rodiny udeÏlen azyl, je cizinec povinen prÏedlozÏit pouze
cestovnõÂ doklad. Platnost povolenõÂ k dlouhodobeÂmu
pobytu vydaneÂho za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny
nelze prodlouzÏit, pokud policie shledaÂ duÊvod pro zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ o zrusÏenõÂ platnosti tohoto povolenõÂ
(§ 46a).ª.
52. V § 45 se text ¹§ 32 odst. 2ª nahrazuje textem
¹§ 33 odst. 1ª.
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53. V § 45 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏujõÂ se odstavce 2 azÏ 6, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(2) Cizinec starsÏõÂ 18 let s povolenyÂm dlouhodobyÂm pobytem za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny je
opraÂvneÏn po 5 letech pobytu na uÂzemõÂ pozÏaÂdat policii
o vydaÂnõÂ povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za jinyÂm
uÂcÏelem.
(3) Cizinec s povolenyÂm dlouhodobyÂm pobytem
za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny, kteryÂ je pozuÊstalou osobou po nositeli opraÂvneÏnõÂ ke sloucÏenõÂ rodiny, je
opraÂvneÏn pozÏaÂdat policii o vydaÂnõÂ povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za jinyÂm uÂcÏelem, jestlizÏe
a) ke dni uÂmrtõÂ nositele opraÂvneÏnõÂ ke sloucÏenõÂ rodiny
pobyÂval na uÂzemõÂ neprÏetrzÏiteÏ po dobu nejmeÂneÏ
2 let; podmõÂnka neprÏetrzÏiteÂho pobytu neplatõÂ, pokud cizinec v duÊsledku uzavrÏenõÂ snÏatku s nositelem
opraÂvneÏnõÂ ke sloucÏenõÂ rodiny pozbyl staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky, nebo
b) k uÂmrtõÂ nositele opraÂvneÏnõÂ ke sloucÏenõÂ rodiny dosÏlo v duÊsledku pracovnõÂho uÂrazu nebo nemoci
z povolaÂnõÂ.
(4) Cizinec s povolenyÂm dlouhodobyÂm pobytem
za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny je opraÂvneÏn pozÏaÂdat o vydaÂnõÂ povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za
jinyÂm uÂcÏelem v prÏõÂpadeÏ rozvodu s nositelem opraÂvneÏnõÂ
ke sloucÏenõÂ rodiny, pobyÂval-li ke dni rozvodu na uÂzemõÂ
neprÏetrzÏiteÏ po dobu nejmeÂneÏ 2 let a manzÏelstvõÂ trvalo
nejmeÂneÏ 5 let; podmõÂnka neprÏetrzÏiteÂho pobytu a doby
trvaÂnõÂ manzÏelstvõÂ neplatõÂ, pokud tento cizinec v duÊsledku uzavrÏenõÂ snÏatku s nositelem opraÂvneÏnõÂ ke sloucÏenõÂ rodiny pozbyl staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky.
(5) K zÏaÂdosti podle odstavce 3 nebo 4 je cizinec
povinen prÏedlozÏit
a) cestovnõÂ doklad,
b) doklad potvrzujõÂcõÂ splneÏnõÂ podmõÂnky podle odstavce 3 nebo 4,
c) doklad o zajisÏteÏnõÂ ubytovaÂnõÂ na uÂzemõÂ,
d) doklad podle § 42b odst. 1 põÂsm. d) nebo povolenõÂ
k zameÏstnaÂnõÂ,
e) doklad o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ po dobu
pobytu na uÂzemõÂ; to neplatõÂ, je-li cizinec zdravotneÏ pojisÏteÏn podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu5), nebo prokaÂzÏe-li uÂhradu naÂkladuÊ zdravotnõÂ
peÂcÏe jinyÂm zpuÊsobem,
f) vyÂpis z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ jako podklad
k posouzenõÂ trestnõÂ zachovalosti (§ 174); to neplatõÂ
v prÏõÂpadeÏ cizince mladsÏõÂho 15 let,
g) fotografie.
(6) OpraÂvneÏnõÂ podat zÏaÂdost o vydaÂnõÂ povolenõÂ
k dlouhodobeÂmu pobytu z duÊvodu podle odstavce 3
nebo 4 zanikaÂ uplynutõÂm 1 roku ode dne, kdy tento
duÊvod nastal.ª.

Strana 7960

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 428 / 2005

54. V § 46 odst. 1 se text ¹põÂsm. a) azÏ d) a f), § 31
odst. 2ª zrusÏuje.
55. V § 46 se na konci odstavce 1 doplnÏuje veÏta
¹UstanovenõÂ § 55 odst. 1 a § 62 odst. 1 vztahujõÂcõÂ se na
võÂzum k pobytu nad 90 dnuÊ platõÂ obdobneÏ i pro povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho
souzÏitõÂ rodiny.ª.
56. V § 46 odst. 2 se text ¹§ 32 odst. 2ª nahrazuje
textem ¹§ 33 odst. 1ª.
57. V § 46 se na konci textu odstavce 2 doplnÏujõÂ
slova ¹ ; pro povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za
uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny platõÂ obdobneÏ § 56
odst. 1 põÂsm. a) azÏ c), e), g), h) a § 56 odst. 2 põÂsm. a)ª.
58. V § 46 se doplnÏujõÂ odstavce 3 a 4, ktereÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 9d zneÏjõÂ:
¹(3) K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ povolenõÂ k dlouhodobeÂmu
pobytu za uÂcÏelem zameÏstnaÂnõÂ je cizinec povinen prÏedlozÏit rozhodnutõÂ o prodlouzÏenõÂ povolenõÂ k zameÏstnaÂnõÂ
a naÂlezÏitosti podle § 31 odst. 1 põÂsm. a), d) azÏ f).
(4) K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ povolenõÂ k dlouhodobeÂmu
pobytu za uÂcÏelem podnikaÂnõÂ je cizinec povinen daÂle
prÏedlozÏit potvrzenõÂ financÏnõÂho uÂrÏadu CÏeskeÂ republiky
o stavu jeho danÏovyÂch nedoplatkuÊ a potvrzenõÂ okresnõÂ
spraÂvy sociaÂlnõÂho zabezpecÏenõÂ o tom, zÏe nemaÂ splatneÂ
nedoplatky na pojistneÂm na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a na
staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti vcÏetneÏ penaÂle; splatnyÂm
nedoplatkem se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ teÂzÏ
nedoplatek na pojistneÂm na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti vcÏetneÏ penaÂle,
k jehozÏ uÂhradeÏ bylo povoleno podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu9d) jeho splaÂcenõÂ ve splaÂtkaÂch. NenõÂ-li
cizinec danÏovyÂm subjektem nebo plaÂtcem pojistneÂho
na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku
zameÏstnanosti, prÏedlozÏõÂ doklad vydanyÂ financÏnõÂm uÂrÏadem CÏeskeÂ republiky nebo okresnõÂ spraÂvou sociaÂlnõÂho
zabezpecÏenõÂ potvrzujõÂcõÂ tuto skutecÏnost.
9d

) § 20a zaÂkona cÏ. 589/1992 Sb., o pojistneÂm na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 241/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 160/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 113/1997 Sb. a zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb.ª.

59. Za § 46 se vklaÂdaÂ novyÂ § 46a, kteryÂ vcÏetneÏ
nadpisu znõÂ:
¹§ 46a
ZrusÏenõÂ platnosti povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu
za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny
(1) Na zÏaÂdost cizince policie platnost povolenõÂ
k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ
rodiny zrusÏõÂ.
(2) Policie daÂle zrusÏõÂ platnost povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny,
jestlizÏe
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a) cizinec byl pravomocneÏ odsouzen za spaÂchaÂnõÂ
uÂmyslneÂho trestneÂho cÏinu,
b) jinyÂ staÂt EvropskeÂ unie nebo smluvnõÂ staÂt uplatnÏujõÂcõÂ spolecÏnyÂ postup ve veÏci vyhosÏt'ovaÂnõÂ rozhodl o vyhosÏteÏnõÂ cizince ze sveÂho uÂzemõÂ9a) z duÊvodu odsouzenõÂ cizince k trestu odneÏtõÂ svobody
v deÂlce nejmeÂneÏ 1 rok anebo pro duÊvodneÂ podezrÏenõÂ, zÏe spaÂchal zaÂvazÏnou trestnou cÏinnost nebo
takovou cÏinnost prÏipravuje na uÂzemõÂ neÏktereÂho
staÂtu EvropskeÂ unie nebo smluvnõÂho staÂtu uplatnÏujõÂcõÂho spolecÏnyÂ postup ve veÏci vyhosÏt'ovaÂnõÂ,
a daÂle z duÊvoduÊ porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch vstup a pobyt cizincuÊ na jejich uÂzemõÂ,
c) cizinec prÏi pobytoveÂ kontrole neprokaÂzÏe schopnost uhradit naÂklady zdravotnõÂ peÂcÏe a neprokaÂzÏe
ji ani ve lhuÊteÏ stanoveneÂ policiõÂ,
d) bylo zjisÏteÏno, zÏe by cizinec mohl prÏi dalsÏõÂm pobytu na uÂzemõÂ ohrozit bezpecÏnost CÏeskeÂ republiky nebo zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem narusÏit verÏejnyÂ
porÏaÂdek,
e) cizinec prÏestal splnÏovat podmõÂnky prokazovaneÂ
podle § 42b odst. 1 põÂsm. c) nebo d),
f) zjistõÂ, zÏe naÂlezÏitosti prÏedlozÏeneÂ k zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ
nebo prodlouzÏenõÂ platnosti povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny
jsou padeÏlaneÂ nebo pozmeÏneÏneÂ,
g) cizinec nemaÂ na uÂzemõÂ zajisÏteÏno ubytovaÂnõÂ,
h) cizinec by mohl prÏi dalsÏõÂm pobytu na uÂzemõÂ ohrozit verÏejneÂ zdravõÂ tõÂm, zÏe trpõÂ zaÂvazÏnou nemocõÂ,
pokud k takoveÂmu onemocneÏnõÂ dosÏlo prÏed vstupem cizince na uÂzemõÂ,
i) cizinec neplnõÂ uÂcÏel, pro kteryÂ bylo toto povolenõÂ
vydaÂno,
j) zjistõÂ, zÏe cizinec uzavrÏel manzÏelstvõÂ s cõÂlem zõÂskat
toto povolenõÂ; to neplatõÂ, pokud se v manzÏelstvõÂ
narodilo dõÂteÏ nebo bylo v dobeÏ trvaÂnõÂ manzÏelstvõÂ
dõÂteÏ nezrusÏitelneÏ osvojeno, nebo
k) pozÏaÂdal nositel opraÂvneÏnõÂ ke sloucÏenõÂ rodiny
o zrusÏenõÂ povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu nebo
mu bylo toto povolenõÂ zrusÏeno,
za podmõÂnky, zÏe duÊsledky tohoto rozhodnutõÂ budou
prÏimeÏrÏeneÂ duÊvodu pro zrusÏenõÂ platnosti. PrÏi posuzovaÂnõÂ prÏimeÏrÏenosti policie prÏihlõÂzÏõÂ zejmeÂna k dopaduÊm
tohoto rozhodnutõÂ do soukromeÂho a rodinneÂho zÏivota
cizince.
(3) Policie v rozhodnutõÂ stanovõÂ lhuÊtu k vycestovaÂnõÂ z uÂzemõÂ a cizinci udeÏlõÂ vyÂjezdnõÂ prÏõÂkaz; cizinec je
povinen ve stanoveneÂ lhuÊteÏ z uÂzemõÂ vycestovat.ª.
60. V § 48 se za text ¹§ 33ª vklaÂdaÂ text ¹odst. 1
põÂsm. a) azÏ d)ª a za slova ¹praÂvnõÂho prÏedpisu,3a)ª se
vklaÂdajõÂ slova ¹(daÂle jen ¹cizinec pozÏõÂvajõÂcõÂ docÏasneÂ
ochranyª)ª.
61. V § 50 odst. 1 se slova ¹po rozhodnutõÂ o ukoncÏenõÂ poskytovaÂnõÂ docÏasneÂ ochrany na uÂzemõÂ podle
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zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3a)ª nahrazujõÂ slovy ¹po
ukoncÏenõÂ poskytovaÂnõÂ ochrany na uÂzemõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2), 3a)ª.
62. V § 50 se odstavec 2 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavce 3 azÏ 8 se oznacÏujõÂ jako odstavce 2
azÏ 7.
¹2ª.

63. V § 50 odst. 4 se cÏõÂslo ¹3ª nahrazuje cÏõÂslem

64. V § 51 se doplnÏuje odstavec 5, kteryÂ znõÂ:
¹(5) VõÂzum se povazÏuje za udeÏleneÂ jeho vyznacÏenõÂm.ª.
65. V § 52 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno c), ktereÂ znõÂ:
¹c) pozÏadovaÂno, aby zÏaÂdost o udeÏlenõÂ võÂza byla podaÂna na zastupitelskeÂm uÂrÏadu ve staÂteÏ, jehozÏ je
cizinec obcÏanem, poprÏõÂpadeÏ jenzÏ vydal cestovnõÂ
doklad, jehozÏ je cizinec drzÏitelem, nebo ve staÂteÏ,
ve ktereÂm maÂ cizinec povolen trvalyÂ cÏi dlouhodobyÂ pobyt.ª.
66. V § 56 odst. 1 se text ¹§ 32 odst. 2ª nahrazuje
textem ¹§ 33 odst. 1ª.
67. V § 56 odst. 1 se za põÂsmeno e) vklaÂdaÂ noveÂ
põÂsmeno f), ktereÂ znõÂ:
¹f) cizinec v zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ võÂza k pobytu nad
90 dnuÊ za uÂcÏelem zameÏstnaÂnõÂ uvede pouze cÏõÂslo
jednacõÂ zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ povolenõÂ k zameÏstnaÂnõÂ
a u ktereÂho uÂrÏadu praÂce o takoveÂ povolenõÂ pozÏaÂdal
a uÂrÏad praÂce toto povolenõÂ nevydaÂ,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena f) a g) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena g)
a h).
68. V § 56 odst. 1 se na konci põÂsmene g) slovo
¹aneboª zrusÏuje, v põÂsmenu h) se na konci tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se põÂsmena i) a j), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹i) prÏed vyznacÏenõÂm võÂza neprÏedlozÏõÂ doklad o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ po dobu pobytu na
uÂzemõÂ, nejde-li o prÏõÂpady uvedeneÂ v § 6 odst. 9,
nebo
j) pobyt cizince na uÂzemõÂ nenõÂ v zahranicÏneÏpolitickeÂm zaÂjmu CÏeskeÂ republiky nebo je zjisÏteÏna jinaÂ
zaÂvazÏnaÂ prÏekaÂzÏka pobytu cizince na uÂzemõÂ.ª.
69. V § 56 odst. 2 se text ¹§ 32 odst. 2ª nahrazuje
textem ¹§ 33 odst. 1ª.
70. V § 57 se na konci odstavce 2 doplnÏuje veÏta
¹Pokud cizinec prÏed vyznacÏenõÂm võÂza neprÏedlozÏõÂ doklad o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ a võÂzum mu
z tohoto duÊvodu nebude udeÏleno, zastupitelskyÂ uÂrÏad
tuto skutecÏnost oznaÂmõÂ policii; to neplatõÂ, jde-li o prÏõÂpady uvedeneÂ v § 6 odst. 9.ª.
71. V § 60 se doplnÏuje odstavec 7, kteryÂ znõÂ:
¹(7) Pokud o zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ võÂza k pobytu nad
90 dnuÊ za uÂcÏelem strpeÏnõÂ pobytu na uÂzemõÂ podle § 33
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odst. 1 põÂsm. e) nebylo rozhodnuto v dobeÏ platnosti
opraÂvneÏnõÂ k pobytu cizince na uÂzemõÂ, povazÏuje se jeho
dalsÏõÂ pobyt na uÂzemõÂ za pobyt na toto võÂzum, a to azÏ
do rozhodnutõÂ o zÏaÂdosti.ª.
72. V § 62 odst. 2 se za slova ¹povolenõÂ k pobytuª
vklaÂdajõÂ slova ¹ , povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za
uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodinyª.
73. V § 65 odst. 1 se põÂsmeno a) vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 11 zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena b) azÏ d) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena a) azÏ c).
74. V § 65 odst. 1 põÂsmeno a) znõÂ:
¹a) kteryÂ o vydaÂnõÂ tohoto povolenõÂ zÏaÂdaÂ z humanitaÂrnõÂch nebo jinyÂch duÊvoduÊ hodnyÂch zvlaÂsÏtnõÂho zrÏetele, zejmeÂna
1. je-li manzÏelem azylanta a manzÏelstvõÂ vzniklo
prÏed vstupem azylanta na uÂzemõÂ,
2. je-li nezletilyÂm dõÂteÏtem azylanta nebo dõÂteÏtem,
ktereÂ je zaÂvisleÂ na peÂcÏi azylanta, pokud nepozÏaÂdaÂ o udeÏlenõÂ azylu, nebo
3. byl-li v minulosti staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ republiky,ª.
75. V § 69 odst. 2 põÂsm. a) se body 1 a 2 zrusÏujõÂ.
DosavadnõÂ body 3 azÏ 5 se oznacÏujõÂ jako body 1 azÏ 3.
76. V § 69 odst. 2 põÂsm. a) bodeÏ 3 se text
¹põÂsm. c)ª nahrazuje textem ¹põÂsm. b)ª.
77. V § 69 odst. 2 põÂsm. b) bodeÏ 1 se text
¹põÂsm. b)ª nahrazuje textem ¹põÂsm. a)ª.
78. V § 69a odst. 1 põÂsm. b) se za slovo ¹staÂtuª
vklaÂdajõÂ slova ¹nebo, je-li osobou bez staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ, nemeÏl poslednõÂ bydlisÏteÏ ve staÂteÏ,ª.
79. V § 69a se za odstavec 1 vklaÂdajõÂ noveÂ odstavce 2 a 3, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(2) ZÏaÂdost o povolenõÂ k pobytu muÊzÏe podat na
uÂzemõÂ ministerstvu nezletilyÂ cizinec nebo zletilyÂ nezaopatrÏenyÂ cizinec, kteryÂ je dõÂteÏtem cizince podle odstavce 1 a kteryÂ splnÏuje podmõÂnku podle odstavce 1
põÂsm. b).
(3) ZamõÂtne-li ministerstvo zÏaÂdost podle odstavce 1, zamõÂtne soucÏasneÏ i zÏaÂdost podle odstavce 2.ª.
DosavadnõÂ odstavce 2 azÏ 4 se oznacÏujõÂ jako odstavce 4
azÏ 6.
80. V § 69a odst. 5 se za slova ¹podle odstavce 1ª
vklaÂdajõÂ slova ¹nebo 2ª.
81. V § 69b odst. 1 se za slovo ¹pobytuª vklaÂdajõÂ
slova ¹vydaneÂho podle § 69aª.
82. V § 70 odst. 1 se na konci textu põÂsmene d)
doplnÏujõÂ slova ¹ ; to neplatõÂ, jde-li o cizince, kteryÂ byl
sveÏrÏen do naÂhradnõÂ vyÂchovy rozhodnutõÂm prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu (§ 87) a dosaÂhl veÏku 18 letª.
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83. V § 70 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno g), ktereÂ znõÂ:
¹g) souhlas rodicÏe, poprÏõÂpadeÏ jineÂho zaÂkonneÂho zaÂstupce nebo porucÏnõÂka s pobytem dõÂteÏte na uÂzemõÂ,
pokud nejde o spolecÏneÂ souzÏitõÂ rodiny s tõÂmto rodicÏem, zaÂkonnyÂm zaÂstupcem nebo porucÏnõÂkem.ª.
84. V § 77 se slova ¹je vykonatelneÂª nahrazujõÂ
slovy ¹se staÂvaÂ pravomocnyÂmª.
85. V § 78 odst. 1 põÂsm. a) se slova ¹podle § 70
odst. 1 põÂsm. a), b), c), e) nebo f)ª nahrazujõÂ slovy ¹podle § 70 odst. 1 põÂsm. a), b), c), e), f) nebo g)ª.
86. V § 78 odst. 1 se za põÂsmeno a) vklaÂdaÂ noveÂ
põÂsmeno b), ktereÂ znõÂ:
¹b) v prÏõÂpadeÏ polygamnõÂho manzÏelstvõÂ nositel opraÂvneÏnõÂ ke sloucÏenõÂ rodiny jizÏ na uÂzemõÂ s jinou manzÏelkou pobyÂvaÂ,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena b) azÏ e) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena c)
azÏ f).
87. V § 80 odst. 2 se na konci textu põÂsmene a)
doplnÏujõÂ slova ¹nebo bylo zjisÏteÏno, zÏe by mohl ohrozit
bezpecÏnost CÏeskeÂ republikyª.
88. V § 80 odst. 2 põÂsm. b) se text ¹põÂsm. b) nebo
c)ª nahrazuje textem ¹põÂsm. a) nebo b)ª.
89. V § 80 odst. 2 põÂsm. d) se slova ¹zaÂkonneÂho
zaÂstupce, kteryÂª nahrazujõÂ slovy ¹udeÏleneÂho tomu,
kdoª.
90. V § 80 odst. 2 se põÂsmeno g) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena h) a i) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena g)
a h).
91. V § 80 odst. 2 põÂsmeno h) znõÂ:
¹h) jinyÂ staÂt EvropskeÂ unie nebo smluvnõÂ staÂt uplatnÏujõÂcõÂ spolecÏnyÂ postup ve veÏci vyhosÏt'ovaÂnõÂ rozhodl
o vyhosÏteÏnõÂ cizince ze sveÂho uÂzemõÂ9a) z duÊvodu
odsouzenõÂ cizince k trestu odneÏtõÂ svobody v deÂlce
nejmeÂneÏ 1 rok anebo pro duÊvodneÂ podezrÏenõÂ, zÏe
spaÂchal zaÂvazÏnou trestnou cÏinnost nebo takovou
cÏinnost prÏipravuje na uÂzemõÂ neÏktereÂho staÂtu
EvropskeÂ unie nebo smluvnõÂho staÂtu uplatnÏujõÂcõÂho
spolecÏnyÂ postup ve veÏci vyhosÏt'ovaÂnõÂ, a daÂle z duÊvoduÊ porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch
vstup a pobyt cizincuÊ na jejich uÂzemõÂ,ª.
92. V § 82 se na konci odstavce 3 doplnÏuje veÏta
¹Cizinci podle § 87 odst. 5 se pruÊkaz o povolenõÂ k pobytu vydaÂvaÂ s dobou platnosti azÏ na 3 roky.ª.
93. V § 87 odst. 6 põÂsm. a) bodeÏ 4 se text
¹põÂsm. b)ª nahrazuje textem ¹põÂsm. a)ª.
94. V § 87a odst. 2 põÂsm. d) se slova ¹po dobu
pobytu nebude zÏaÂdat o prÏiznaÂnõÂ daÂvek sociaÂlnõÂ peÂcÏe
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu;13)ª nahrazujõÂ
slovy ¹maÂ peneÏzÏnõÂ prostrÏedky v takoveÂ vyÂsÏi, aby se
nestal neoduÊvodnitelnou zaÂteÏzÏõÂ systeÂmu sociaÂlnõÂ peÂcÏe
CÏeskeÂ republiky12);ª.

PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 12 znõÂ:
¹12) SmeÏrnice Rady 90/364/EHS ze dne 28. cÏervna 1990 o praÂvu
pobytu.
SmeÏrnice Rady 90/365/EHS ze dne 28. cÏervna 1990 o praÂvu
pobytu zameÏstnanyÂch osob a osob samostatneÏ vyÂdeÏlecÏneÏ
cÏinnyÂch po skoncÏenõÂ jejich pracovnõÂ cÏinnosti.
SmeÏrnice Rady 93/96/EHS ze dne 29. rÏõÂjna 1993 o praÂvu
pobytu pro studenty.ª.

PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 13 se zrusÏuje.
95. V § 87a odst. 4 veÏteÏ druheÂ se za slova ¹rodinnyÂm prÏõÂslusÏnõÂkem, aª vklaÂdajõÂ slova ¹jde-li o cizince
podle § 15a odst. 1 põÂsm. d) takeÂª.
96. V § 87a odst. 4 se veÏta trÏetõÂ zrusÏuje.
97. V § 87h odst. 1 se na konci textu põÂsmene e)
doplnÏujõÂ slova ¹ , jde-li o rodinneÂho prÏõÂslusÏnõÂka, kteryÂ
nenõÂ obcÏanem EvropskeÂ unie1a)ª.
98. V § 87j odst. 1 põÂsmeno c) vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 13e znõÂ:
¹c) drzÏitel tohoto povolenõÂ se stal neoduÊvodnitelnou
zaÂteÏzÏõÂ systeÂmu sociaÂlnõÂ peÂcÏe CÏeskeÂ republiky
(§ 106 odst. 3), s vyÂjimkou osob, na ktereÂ se vztahuje prÏõÂmo pouzÏitelnyÂ praÂvnõÂ prÏedpis EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ13e), nebo
13e

) NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 1612/68 ze dne 15. rÏõÂjna 1968 o volneÂm pohybu pracovnõÂkuÊ uvnitrÏ SpolecÏenstvõÂ.ª.

DosavadnõÂ poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 13e se oznacÏuje
jako poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 13f vcÏetneÏ odkazu na ni.
99. V § 89 odst. 1 põÂsm. c) se za slova ¹doklad oª
vklaÂdaÂ slovo ¹cestovnõÂmª.
100. § 99 znõÂ:
¹§ 99
(1) Ubytovatelem se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ kazÏdyÂ, kdo poskytuje ubytovaÂnõÂ za uÂhradu.
(2) UbytovaÂnõÂm se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ vztah zalozÏenyÂ smlouvou o ubytovaÂnõÂ, naÂjemnõÂ
smlouvou, podnaÂjemnõÂ smlouvou nebo smlouvou s obdobnyÂm obsahem.ª.
101. V § 100 se za põÂsmeno c) vklaÂdaÂ noveÂ põÂsmeno d), ktereÂ znõÂ:
¹d) zajistit cizinci ubytovaÂnõÂ, ktereÂ nenõÂ zjevneÏ neprÏimeÏrÏeneÂ uÂrovni ubytovaÂnõÂ poskytovaneÂho ostatnõÂmi ubytovateli v objektech obdobneÂho urcÏenõÂ
v obci, poprÏõÂpadeÏ okresu nebo kraji. PrÏimeÏrÏenost
se posuzuje zejmeÂna srovnaÂnõÂm hygienickyÂch
podmõÂnek a pocÏtu ubytovanyÂch osob.ª.
DosavadnõÂ põÂsmena d) a e) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena e)
a f).
102. V § 103 põÂsm. k) se za slova ¹spraÂvnõÂho vy-
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hosÏteÏnõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo za uÂcÏelem prÏedaÂnõÂ podle
mezinaÂrodnõÂ smlouvyª.
103. V § 103 põÂsmeno r) znõÂ:
¹r) prokaÂzat prÏi pobytoveÂ kontrole, zÏe je zajisÏteÏna
uÂhrada naÂkladuÊ zdravotnõÂ peÂcÏe; to neplatõÂ, jde-li
o cizince pobyÂvajõÂcõÂho na uÂzemõÂ v zaÂjmu CÏeskeÂ
republiky nebo cizince, u neÏhozÏ zastupitelskyÂ uÂrÏad
upustil od prÏedlozÏenõÂ dokladu o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ.ª.
104. V § 105 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Soud, kteryÂ pravomocneÏ rozhodl
a) o odsouzenõÂ cizince,
b) o zbavenõÂ nebo omezenõÂ zpuÊsobilosti cizince
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
c) o prohlaÂsÏenõÂ cizince za mrtveÂho, nebo
d) o rozvodu nebo neplatnosti manzÏelstvõÂ v prÏõÂpadech, kdy uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ je cizinec,
informuje o teÂto skutecÏnosti uÂtvar policie prÏõÂslusÏnyÂ
podle mõÂsta hlaÂsÏeneÂho pobytu cizince; v prÏõÂpadeÏ pochybnostõÂ prÏi urcÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho uÂtvaru policie informuje soud uÂtvar policie prÏõÂslusÏnyÂ podle sõÂdla soudu.ª.
105. V § 106 odst. 1 se põÂsmeno d) zrusÏuje.
106. V § 106 se na konci textu odstavce 1 doplnÏujõÂ
slova ¹a daÂle jsou povinny neprodleneÏ zaslat policii
kopii rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ, neudeÏlenõÂ, prodlouzÏenõÂ,
neprodlouzÏenõÂ nebo odejmutõÂ povolenõÂ k zameÏstnaÂnõÂª.
107. V § 106 odst. 3 se slova ¹uplatneÏnõÂ naÂroku na
prÏiznaÂnõÂ daÂvky sociaÂlnõÂ peÂcÏe,13) o kterou pozÏaÂdal cizinec uvedenyÂ v § 87aª nahrazujõÂ slovy ¹ , zÏe cizinec
uvedenyÂ v § 87a se stal neoduÊvodnitelnou zaÂteÏzÏõÂ systeÂmu sociaÂlnõÂ peÂcÏe CÏeskeÂ republiky12)ª.
108. V § 113 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno c), ktereÂ znõÂ:
¹c) cizinci pozÏõÂvajõÂcõÂmu docÏasneÂ ochrany podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3a), kteryÂ nenõÂ drzÏitelem
cestovnõÂho dokladu.ª.
109. V § 113 se na konci textu odstavce 2 doplnÏujõÂ
slova ¹ ; cizinci pozÏõÂvajõÂcõÂmu docÏasneÂ ochrany vydaÂ
policie cizineckyÂ pas s dobou platnosti odpovõÂdajõÂcõÂ
platnosti pruÊkazu cizince pozÏõÂvajõÂcõÂho docÏasneÂ ochrany podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3a)ª.
110. V § 113 se na konci textu odstavce 3 doplnÏujõÂ
slova ¹ ; doba platnosti cizineckeÂho pasu podle odstavce 1 põÂsm. c) muÊzÏe byÂt opakovaneÏ prodlouzÏena
na dobu odpovõÂdajõÂcõÂ platnosti pruÊkazu cizince pozÏõÂvajõÂcõÂho docÏasneÂ ochrany podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu3a)ª.
111. V § 113 odstavec 4 znõÂ:
¹(4) Cizinci mladsÏõÂmu 15 let vydaÂ policie cizineckyÂ pas s dobou platnosti na 2 roky. Cizinci mladsÏõÂmu 15 let pozÏõÂvajõÂcõÂmu docÏasneÂ ochrany vydaÂ policie
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cizineckyÂ pas s dobou platnosti odpovõÂdajõÂcõÂ platnosti
pruÊkazu cizince pozÏõÂvajõÂcõÂho docÏasneÂ ochrany podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3a). Platnost cizineckeÂho
pasu vydaneÂho cizinci mladsÏõÂmu 15 let se neprodluzÏuje.ª.
112. V § 113 se na konci textu odstavce 5 doplnÏujõÂ
slova ¹anebo odejmutõÂm nebo zaÂnikem opraÂvneÏnõÂ k pobytu za uÂcÏelem poskytnutõÂ docÏasneÂ ochrany na uÂzemõÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3a)ª.
113. V § 114 odst. 1 põÂsm. b) se text ¹§ 32 odst. 2
põÂsm. a)ª nahrazuje textem ¹§ 33 odst. 1 põÂsm. a), c)
nebo d)ª a za slova ¹podle § 43,ª se vklaÂdajõÂ slova
¹prÏõÂpadneÏ mu bylo udeÏleno võÂzum k pobytu nad
90 dnuÊ za uÂcÏelem strpeÏnõÂ pobytu na uÂzemõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2),ª.
114. V § 114 odst. 3 põÂsm. e) se text ¹§ 32 odst. 2ª
nahrazuje textem ¹§ 33 odst. 1ª.
115. V § 114 odst. 4 se za slovo ¹rozhodnutoª
vklaÂdajõÂ slova ¹nebo bylo ukoncÏeno poskytovaÂnõÂ
ochrany na uÂzemõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2), 3a)ª.
116. V § 118 odst. 1 se veÏta druhaÂ nahrazuje veÏtou
¹Dobu, po kterou nelze umozÏnit cizinci vstup na
uÂzemõÂ, stanovõÂ policie v rozhodnutõÂ o spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂ cizince.ª.
117. V § 118 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se za slova ¹zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona2)ª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo pobyt do praÂvnõÂ
moci rozhodnutõÂ ministerstva o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ
k pobytu za uÂcÏelem poskytnutõÂ docÏasneÂ ochrany na
uÂzemõÂ3a) nebo soudu o zÏalobeÏ ve veÏci docÏasneÂ ochranyª.
118. V § 119 uÂvodnõÂ cÏaÂsti ustanovenõÂ odstavce 1
a § 120 uÂvodnõÂ cÏaÂsti ustanovenõÂ odstavce 1 se slovo
¹platnostiª nahrazuje slovy ¹ , po kterou nelze cizinci
umozÏnit vstup na uÂzemõÂ,ª.
119. V § 119 odst. 1 põÂsm. a) bodeÏ 2 se za slova
¹verÏejnyÂ porÏaÂdek,ª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo ohrozit verÏejneÂ zdravõÂ tõÂm, zÏe trpõÂ zaÂvazÏnou nemocõÂª.
120. V § 119 odst. 2 se slova ¹ , kteryÂ na uÂzemõÂ
pobyÂvaÂ na zaÂkladeÏ povolenõÂ k prÏechodneÂmu pobytu
nebo võÂza k pobytu nad 90 dnuÊ,ª zrusÏujõÂ.
121. V § 119 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) RozhodnutõÂ o spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂ cizince,
kteryÂ na uÂzemõÂ pobyÂvaÂ na zaÂkladeÏ povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny,
lze vydat pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe ohrozÏuje bezpecÏnost
staÂtu nebo zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem narusÏuje verÏejnyÂ porÏaÂdek anebo ohrozÏuje verÏejneÂ zdravõÂ tõÂm, zÏe trpõÂ zaÂvazÏnou nemocõÂ, a s ohledem na zaÂvazÏnost jeho jednaÂnõÂ
nepostacÏuje zrusÏenõÂ platnosti tohoto povolenõÂ. RozhodnutõÂ o spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂ cizince podle veÏty prvnõÂ
z duÊvodu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ vsÏak nelze vydat,
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dosÏlo-li k onemocneÏnõÂ cizince azÏ po prÏevzetõÂ povolenõÂ
k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ
rodiny.ª.
DosavadnõÂ odstavce 3 azÏ 5 se oznacÏujõÂ jako odstavce 4
azÏ 6.
122. V § 119 se na konci textu odstavce 4 doplnÏujõÂ
slova ¹nebo jestlizÏe podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona2) podaÂnõÂ
zÏaloby proti rozhodnutõÂ ministerstva ve veÏci azylu
nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinekª.
123. V § 119 se za odstavec 5 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 6, kteryÂ znõÂ:
¹(6) RozhodnutõÂ o spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂ podle odstavce 1 põÂsm. b) boduÊ 6 a 7 se nevydaÂ, jestlizÏe cizinec
zÏaÂdajõÂcõÂ o ochranu formou azylu podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu2) na uÂzemõÂ prÏichaÂzõÂ prÏõÂmo ze staÂtu,
kde je jeho zÏivot nebo svoboda ohrozÏena, a na uÂzemõÂ
vstoupõÂ nebo pobyÂvaÂ bez povolenõÂ a saÂm se bez prodlenõÂ prÏihlaÂsõÂ policii nebo ministerstvu a prokaÂzÏe zaÂvazÏnyÂ duÊvod pro svuÊj neopraÂvneÏnyÂ vstup nebo pobyt.ª.
DosavadnõÂ odstavec 6 se oznacÏuje jako odstavec 7.
124. Za § 120 se vklaÂdaÂ novyÂ § 120a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 120a
(1) Policie v rozhodnutõÂ o spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂ
podle § 119 a 120 soucÏasneÏ rozhodne, zda se na cizince
vztahuje prÏekaÂzÏka vycestovaÂnõÂ (§ 179).
(2) Pomine-li duÊvod, pro kteryÂ byla cizinci podle
odstavce 1 prÏiznaÂna prÏekaÂzÏka vycestovaÂnõÂ, policie vydaÂ
rozhodnutõÂ o tom, zÏe prÏekaÂzÏka vycestovaÂnõÂ zanikla.
(3) NabytõÂm praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ podle odstavce 2 zanikaÂ platnost võÂza k pobytu nad 90 dnuÊ za
uÂcÏelem strpeÏnõÂ pobytu na uÂzemõÂ, ktereÂ bylo cizinci
udeÏleno z duÊvodu prÏekaÂzÏky vycestovaÂnõÂ; policie cizinci udeÏlõÂ vyÂjezdnõÂ prÏõÂkaz a stanovõÂ lhuÊtu, ve ktereÂ
je povinen vycestovat z uÂzemõÂ.
(4) Platnost rozhodnutõÂ o spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂ zanikaÂ, pokud prÏekaÂzÏka vycestovaÂnõÂ trvaÂ po dobu
a) rovnajõÂcõÂ se dobeÏ stanoveneÂ v rozhodnutõÂ o spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂ pro omezenõÂ vstupu cizince na
uÂzemõÂ, jde-li o rozhodnutõÂ podle § 119 odst. 1
põÂsm. a) nebo b), nebo podle § 120 odst. 1 põÂsm. a)
nebo b),
b) rovnajõÂcõÂ se jedenapuÊlnaÂsobku doby stanoveneÂ
v rozhodnutõÂ o spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂ pro omezenõÂ
vstupu cizince na uÂzemõÂ, jde-li o rozhodnutõÂ podle
§ 119 odst. 1 põÂsm. c) nebo § 120 odst. 1 põÂsm. c).
Tato lhuÊta pocÏõÂnaÂ beÏzÏet dnem nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂ.ª.
125. V § 122 odst. 1 a 2 se slova ¹platnosti rozhodnutõÂ o spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂª nahrazujõÂ slovy ¹ , po
kterou nelze podle rozhodnutõÂ o spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂ
cizinci umozÏnit vstup na uÂzemõÂ,ª.
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126. V § 122 odst. 5 se slova ¹platnosti tohoto
rozhodnutõÂª nahrazujõÂ slovy ¹ , po kterou nelze cizinci
umozÏnit vstup na uÂzemõÂª.
127. § 123 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 16a znõÂ:
¹§ 123
Â
Uhrada naÂkladuÊ spojenyÂch se spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂm
(1) NaÂklady spojeneÂ se spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂm se
hradõÂ z jistoty.
(2) Nelze-li uhradit naÂklady z jistoty, uhradõÂ se,
byt' i cÏaÂstecÏneÏ, z peneÏzÏnõÂch prostrÏedkuÊ cizince, kteryÂ
maÂ byÂt vyhosÏteÏn na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ o spraÂvnõÂm
vyhosÏteÏnõÂ.
(3) Nelze-li uhradit naÂklady z jistoty ani z peneÏzÏnõÂch prostrÏedkuÊ cizince, uhradõÂ je plneÏ nebo jejich zbyÂvajõÂcõÂ cÏaÂst osoba, kteraÂ se k tomu zavaÂzala v pozvaÂnõÂ
oveÏrÏeneÂm policiõÂ.
(4) Nelze-li uhradit naÂklady podle prÏedchozõÂch
odstavcuÊ, jsou povinni tyto naÂklady uhradit plneÏ nebo
jejich zbyÂvajõÂcõÂ cÏaÂst postupneÏ
a) ten, kdo cizince zameÏstnal bez povolenõÂ k zameÏstnaÂnõÂ,
b) ten, kdo zameÏstnaÂnõÂ bez povolenõÂ k zameÏstnaÂnõÂ
zprostrÏedkoval,
c) dopravce, kteryÂ nesplnil povinnost podle § 104.
(5) Nelze-li naÂklady spojeneÂ se spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂm uhradit podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ, nese tyto
naÂklady
a) policie, jde-li o cizince zajisÏteÏneÂho podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu16a),
b) ministerstvo v ostatnõÂch prÏõÂpadech.
(6) Do naÂkladuÊ spojenyÂch se spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂm se zahrnujõÂ naÂklady na ubytovaÂnõÂ a stravovaÂnõÂ,
prÏepravnõÂ naÂklady a ostatnõÂ nutneÂ peneÏzÏnõÂ naÂklady.
(7) Nejsou-li naÂklady spojeneÂ se spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂm cizince uhrazeny z jistoty nebo z peneÏzÏnõÂch prostrÏedkuÊ cizince, stanovõÂ policie nebo ministerstvo rozhodnutõÂm, kdo a v jakeÂ vyÂsÏi je povinen tyto naÂklady
nebo jejich cÏaÂst uhradit. RozhodnutõÂ nabyÂvaÂ praÂvnõÂ
moci dorucÏenõÂm nebo odmõÂtnutõÂm prÏevzetõÂ.
16a

) § 15 zaÂkona cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ republiky, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 326/1999 Sb.ª.

128. V § 124 odst. 1 se za slovo ¹cizinceª vklaÂdajõÂ
slova ¹starsÏõÂho 15 letª.
129. V § 124 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) Je-li zajisÏteÏnyÂm nezletilyÂ cizinec bez doprovodu (§ 180c), ustanovõÂ mu policie opatrovnõÂka. Policie
o ustanovenõÂ opatrovnõÂka nezletileÂho cizince bez do-
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provodu neprodleneÏ vyrozumõÂ a poucÏõÂ jej o uÂkolech
opatrovnõÂka.ª.
DosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 4.
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¹ H L AVA X I I
Ï IÂZENIÂ
ZAR
§ 130

130. V § 124 odst. 4 se za slovo ¹cizinecª vklaÂdajõÂ
slova ¹nebo opatrovnõÂk jmeÂnem zajisÏteÏneÂho nezletileÂho cizince bez doprovoduª.

(1) RozhodnutõÂ o zajisÏteÏnõÂ cizince se zpravidla
vykonaÂvaÂ v zarÏõÂzenõÂ.

131. V § 125 se na konci odstavce 1 doplnÏuje veÏta
¹V prÏõÂpadeÏ cizince mladsÏõÂho 18 let nesmõÂ doba zajisÏteÏnõÂ
prÏekrocÏit 90 dnuÊ.ª.

(2) ZarÏõÂzenõÂ provozuje ministerstvo prostrÏednictvõÂm jõÂm zrÏõÂzeneÂ organizacÏnõÂ slozÏky staÂtu (daÂle jen
¹provozovatelª).

132. V § 125 odst. 2 se za slova ¹pobytem na
uÂzemõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹ ; je-li zajisÏteÏnyÂm nezletilyÂ cizinec bez doprovodu, vyrozumõÂ policie orgaÂn sociaÂlneÏ-praÂvnõÂ ochrany dõÂteÏteª a za slova ¹pokud o to cizinecª
se vklaÂdajõÂ slova ¹nebo opatrovnõÂk jmeÂnem zajisÏteÏneÂho
nezletileÂho cizince bez doprovoduª.
133. § 129 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 17a znõÂ:
¹§ 129
ZajisÏteÏnõÂ cizince za uÂcÏelem jeho prÏedaÂnõÂ
nebo pruÊvozu
(1) Policie zajistõÂ na dobu nezbytneÏ nutnou cizince, kteryÂ neopraÂvneÏneÏ vstoupil nebo pobyÂval na
uÂzemõÂ, za uÂcÏelem jeho prÏedaÂnõÂ podle mezinaÂrodnõÂ
smlouvy nebo prÏõÂmo pouzÏitelneÂho praÂvnõÂho prÏedpisu
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ17a); policie na dobu nezbytneÏ
nutnou zajistõÂ i provaÂzÏeneÂho cizince v prÏõÂpadeÏ, zÏe jeho
pruÊvoz nelze z objektivnõÂch duÊvoduÊ dokoncÏit bez
nutneÂ prÏestaÂvky.
(2) O zajisÏteÏnõÂ policie neprodleneÏ sepõÂsÏe zaÂznam
obsahujõÂcõÂ uÂdaje o totozÏnosti zajisÏteÏneÂho cizince, datu,
cÏase a mõÂstu zajisÏteÏnõÂ a duÊvod prÏedaÂnõÂ nebo pruÊvozu.
(3) V prÏõÂpadech, kdy prÏedaÂnõÂ cizince nebo dokoncÏenõÂ jeho pruÊvozu nelze uskutecÏnit ve lhuÊteÏ do 48 hodin, a jde-li o pruÊvoz leteckou cestou podle § 152 ve
lhuÊteÏ do 72 hodin, policie vydaÂ rozhodnutõÂ o jeho zajisÏteÏnõÂ a cizince umõÂstõÂ do zarÏõÂzenõÂ. RozhodnutõÂ nabyÂvaÂ
praÂvnõÂ moci dorucÏenõÂm nebo odmõÂtnutõÂm cizince rozhodnutõÂ prÏevzõÂt. Doba zajisÏteÏnõÂ nesmõÂ prÏekrocÏit
180 dnuÊ a pocÏõÂtaÂ se od okamzÏiku omezenõÂ osobnõÂ svobody.
(4) Policie je povinna jednat tak, aby byl cizinec
prÏedaÂn nebo byl pruÊvoz cizince uÂzemõÂm dokoncÏen
v nejblizÏsÏõÂm mozÏneÂm termõÂnu ode dne zajisÏteÏnõÂ.
17a

) NarÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 343/2003 ze dne 18. uÂnora 2003,
kteryÂm se stanovõÂ kriteÂria a postupy pro urcÏenõÂ cÏlenskeÂho
staÂtu prÏõÂslusÏneÂho k posuzovaÂnõÂ zÏaÂdosti o azyl podaneÂ staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem trÏetõÂ zemeÏ v neÏktereÂm z cÏlenskyÂch staÂtuÊ.ª.

134. Hlava XII vcÏetneÏ naÂzvu a poznaÂmek pod
cÏarou cÏ. 18, 19 a 19a znõÂ:

(3) ZarÏõÂzenõÂ se deÏlõÂ na cÏaÂst s mõÂrnyÂm rezÏimem
zajisÏteÏnõÂ (daÂle jen ¹cÏaÂst s mõÂrnyÂm rezÏimemª) a cÏaÂst
s prÏõÂsnyÂm rezÏimem zajisÏteÏnõÂ (daÂle jen ¹cÏaÂst s prÏõÂsnyÂm
rezÏimemª).
(4) Policie neprodleneÏ po nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o zajisÏteÏnõÂ dopravõÂ zajisÏteÏneÂho cizince do zarÏõÂzenõÂ urcÏeneÂho provozovatelem.
§ 131
Provozovatel seznaÂmõÂ zajisÏteÏneÂho cizince prÏi jeho
umõÂsteÏnõÂ do zarÏõÂzenõÂ, nebo neprodleneÏ po neÏm, s praÂvy
a povinnostmi, ktereÂ se vztahujõÂ k pobytu cizince v zarÏõÂzenõÂ, a s vnitrÏnõÂm rÏaÂdem zarÏõÂzenõÂ. SeznaÂmenõÂ se provede v materÏskeÂm jazyce cizince nebo v jazyce, kteryÂm
je cizinec schopen se dorozumeÏt.
§ 132
Ï
(1) CaÂst s mõÂrnyÂm rezÏimem tvorÏõÂ ubytovacõÂ mõÂstnost, spolecÏneÂ sociaÂlnõÂ a kulturnõÂ zarÏõÂzenõÂ a dalsÏõÂ prostor, v neÏmzÏ se mohou zajisÏteÏnõÂ cizinci volneÏ pohybovat, stanovenyÂ vnitrÏnõÂm rÏaÂdem zarÏõÂzenõÂ.
(2) CÏaÂst s prÏõÂsnyÂm rezÏimem je oddeÏlena od cÏaÂsti
s mõÂrnyÂm rezÏimem a tvorÏõÂ ji ubytovacõÂ mõÂstnost a prostor urcÏenyÂ pro vychaÂzky.
§ 133
(1) UbytovacõÂ mõÂstnost v cÏaÂsti s mõÂrnyÂm rezÏimem
je vybavena luÊzÏky, skrÏõÂnÏkami na ulozÏenõÂ osobnõÂch veÏcõÂ,
stolkem a zÏidlemi v pocÏtu odpovõÂdajõÂcõÂmu pocÏtu ubytovanyÂch cizincuÊ.
(2) UbytovacõÂ mõÂstnost v cÏaÂsti s prÏõÂsnyÂm rezÏimem
je vybavena luÊzÏky, stolkem, zÏidlemi v pocÏtu odpovõÂdajõÂcõÂmu pocÏtu ubytovanyÂch cizincuÊ, sanitaÂrnõÂm zarÏõÂzenõÂm oddeÏlenyÂm od zbyÂvajõÂcõÂho prostoru nepruÊhlednou
zaÂsteÏnou a signalizacÏnõÂm (prÏivolaÂvacõÂm) zarÏõÂzenõÂm.
Tato mõÂstnost je uzamykatelnaÂ pouze z vneÏjsÏõÂ strany.
§ 134
(1) Provozovatel zajisÏteÏneÂmu cizinci za podmõÂnek
stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem
a) poskytne luÊzÏko, zÏidli, skrÏõÂnÏku na ulozÏenõÂ osobnõÂch veÏcõÂ, stravu a zaÂkladnõÂ hygienickeÂ prostrÏedky,
b) umozÏnõÂ prÏijõÂmat a odesõÂlat põÂsemnaÂ sdeÏlenõÂ bez
omezenõÂ,
c) umozÏnõÂ prÏijõÂmat naÂvsÏteÏvy,
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d) umozÏnõÂ objednat si knihy, dennõÂ tisk a cÏasopisy
vcÏetneÏ zahranicÏnõÂch, pokud jsou distribuovaÂny
v CÏeskeÂ republice,
e) umozÏnõÂ podat zÏaÂdost, stõÂzÏnost nebo jinyÂ podneÏt
staÂtnõÂm orgaÂnuÊm CÏeskeÂ republiky nebo mezinaÂrodnõÂm organizacõÂm za uÂcÏelem uplatneÏnõÂ jeho
praÂv a tyto neprodleneÏ odesÏle,
f) na jeho zÏaÂdost zajistõÂ bez zbytecÏneÂho odkladu
rozmluvu s vedoucõÂm zarÏõÂzenõÂ nebo jeho zaÂstupcem nebo s policiõÂ v zarÏõÂzenõÂ,
g) umozÏnõÂ neprÏetrzÏityÂ osmihodinovyÂ spaÂnek v dobeÏ
nocÏnõÂho klidu,
h) umozÏnõÂ volnyÂ pohyb v raÂmci cÏaÂsti s mõÂrnyÂm rezÏimem a styk s ostatnõÂmi cizinci umõÂsteÏnyÂmi v teÂto
cÏaÂsti.
(2) Provozovatel zajistõÂ leÂkarÏskou prohlõÂdku zajisÏteÏneÂho cizince, dalsÏõÂ nezbytnaÂ diagnostickaÂ a laboratornõÂ vysÏetrÏenõÂ a ocÏkovaÂnõÂ a preventivnõÂ opatrÏenõÂ stanovenaÂ orgaÂnem ochrany verÏejneÂho zdravõÂ.
(3) Provozovatel zajisÏteÏneÂmu cizinci umõÂsteÏneÂmu
v cÏaÂsti s prÏõÂsnyÂm rezÏimem umozÏnõÂ v raÂmci urcÏeneÂho
prostoru vychaÂzku v trvaÂnõÂ nejmeÂneÏ 1 hodiny denneÏ.
VedoucõÂ zarÏõÂzenõÂ muÊzÏe vychaÂzku ze zaÂvazÏneÂho duÊvodu omezit nebo zrusÏit. O omezenõÂ nebo zrusÏenõÂ vychaÂzky sepõÂsÏe bez zbytecÏneÂho odkladu zaÂznam.
(4) Provozovatel muÊzÏe zajisÏteÏneÂmu cizinci zajistit
psychologickeÂ a sociaÂlnõÂ sluzÏby a dalsÏõÂ sluzÏby a veÏci
nezbytneÂ pro zajisÏteÏnõÂ pobytu cizince v zarÏõÂzenõÂ.
§ 135
(1) Policie umõÂstõÂ zajisÏteÏneÂho cizince na naÂvrh
provozovatele nebo na zaÂkladeÏ vlastnõÂch poznatkuÊ do
cÏaÂsti s prÏõÂsnyÂm rezÏimem, pokud
a) je agresivnõÂ nebo vyzÏaduje zvyÂsÏenyÂ dohled z jineÂho zaÂvazÏneÂho duÊvodu,
b) opakovaneÏ zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem porusÏõÂ vnitrÏnõÂ
rÏaÂd zarÏõÂzenõÂ, nebo
c) opakovaneÏ zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem porusÏõÂ povinnost
nebo zaÂkaz podle tohoto zaÂkona.
(2) ZajisÏteÏneÂho cizince mladsÏõÂho 18 let lze do cÏaÂsti
s prÏõÂsnyÂm rezÏimem umõÂstit pouze z duÊvodu podle odstavce 1 põÂsm. a) nebo c).
(3) Do cÏaÂsti s prÏõÂsnyÂm rezÏimem lze cizince umõÂstit na dobu nezbytnou, nejdeÂle vsÏak na 30 dnuÊ. Policie
v pruÊbeÏhu umõÂsteÏnõÂ zajisÏteÏneÂho cizince v cÏaÂsti s prÏõÂsnyÂm rezÏimem zkoumaÂ trvaÂnõÂ duÊvodu pro toto umõÂsteÏnõÂ. Pokud se cizinec v dobeÏ podle veÏty prvnõÂ dopustil
jednaÂnõÂ podle odstavce 1 nebo trvaÂ duÊvod pro zvyÂsÏenyÂ
dohled, doba umõÂsteÏnõÂ v teÂto cÏaÂsti se prodlouzÏõÂ
o 30 dnuÊ, jinak cizince neprodleneÏ umõÂstõÂ do cÏaÂsti s mõÂrnyÂm rezÏimem.
(4) Policie sepõÂsÏe o umõÂsteÏnõÂ zajisÏteÏneÂho cizince

do cÏaÂsti s prÏõÂsnyÂm rezÏimem neprodleneÏ zaÂznam a v neÏm
uvede podrobnosti o duÊvodech tohoto umõÂsteÏnõÂ.
§ 136
(1) ZajisÏteÏnyÂ cizinec je povinen
a) dodrzÏovat vnitrÏnõÂ rÏaÂd zarÏõÂzenõÂ,
b) sÏetrÏit majetek zarÏõÂzenõÂ,
c) rÏõÂdit se pokynem policie nebo provozovatele vydanyÂm prÏi plneÏnõÂ uÂkoluÊ v souvislosti se zajisÏteÏnõÂm,
d) vyvarovat se jednaÂnõÂ, ktereÂ by marÏilo uÂcÏel zajisÏteÏnõÂ,
e) strpeÏt omezenõÂ svyÂch praÂv, zejmeÂna praÂva na soukromõÂ a svobodu pohybu a pobytu, v rozsahu nezbytneÂm pro dosazÏenõÂ uÂcÏelu zajisÏteÏnõÂ nebo pro
ochranu verÏejneÂho zdravõÂ,
f) dodrzÏovat nocÏnõÂ klid.
(2) ZajisÏteÏnyÂ cizinec je daÂle povinen strpeÏt preventivnõÂ vstupnõÂ, periodickou a vyÂstupnõÂ, a je-li to nezbytneÂ, i mimorÏaÂdnou leÂkarÏskou prohlõÂdku v rozsahu
urcÏeneÂm leÂkarÏem vcÏetneÏ nezbytnyÂch diagnostickyÂch
a laboratornõÂch vysÏetrÏenõÂ a ocÏkovaÂnõÂ a preventivnõÂ opatrÏenõÂ stanoveneÂ orgaÂnem ochrany verÏejneÂho zdravõÂ.
Nelze-li uÂkon pro odpor zajisÏteÏneÂho cizince proveÂst,
je policie opraÂvneÏna tento odpor prÏekonat. PrÏitom nesmõÂ braÂnõÂcõÂmu se zajisÏteÏneÂmu cizinci zpuÊsobit uÂjmu
zjevneÏ neprÏimeÏrÏenou zaÂvazÏnosti protipraÂvnõÂho jednaÂnõÂ.
(3) ZajisÏteÏnyÂ cizinec po dobu umõÂsteÏnõÂ do zarÏõÂzenõÂ nesmõÂ
a) vnaÂsÏet, vyraÂbeÏt, prÏechovaÂvat nebo konzumovat alkohol a jineÂ naÂvykoveÂ laÂtky,
b) vnaÂsÏet, vyraÂbeÏt nebo prÏechovaÂvat veÏci zpuÊsobileÂ
vaÂzÏneÏ ohrozit zdravõÂ nebo zÏivot cÏloveÏka nebo posÏkodit majetek,
c) vnaÂsÏet nebo prÏechovaÂvat veÏci, ktereÂ by svyÂm
mnozÏstvõÂm nebo povahou mohly narusÏit porÏaÂdek
nebo sÏkodit zdravõÂ,
d) opustit zarÏõÂzenõÂ bez souhlasu policie.
§ 137
(1) Policie je opraÂvneÏna prÏi umõÂsteÏnõÂ zajisÏteÏneÂho
cizince do zarÏõÂzenõÂ proveÂst jeho osobnõÂ prohlõÂdku
a prohlõÂdku jeho veÏcõÂ za uÂcÏelem zjisÏteÏnõÂ, zda u sebe
nemaÂ cestovnõÂ doklad, peneÏzÏnõÂ prostrÏedky nebo veÏc,
jejõÂzÏ vnaÂsÏenõÂ do zarÏõÂzenõÂ, vyraÂbeÏnõÂ nebo prÏechovaÂvaÂnõÂ
v zarÏõÂzenõÂ je zakaÂzaÂno.
(2) Policie je opraÂvneÏna proveÂst osobnõÂ prohlõÂdku
a prohlõÂdku veÏcõÂ zajisÏteÏneÂho cizince takeÂ v prÏõÂpadeÏ duÊvodneÂho podezrÏenõÂ, zÏe tento cizinec muÊzÏe mõÂt u sebe
cestovnõÂ doklad nebo veÏc, jejõÂzÏ vnaÂsÏenõÂ do zarÏõÂzenõÂ,
vyraÂbeÏnõÂ nebo prÏechovaÂvaÂnõÂ v zarÏõÂzenõÂ je zakaÂzaÂno.
(3) OsobnõÂ prohlõÂdku provaÂdõÂ osoba stejneÂho pohlavõÂ. O provedenõÂ prohlõÂdky policie sepõÂsÏe zaÂznam.
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(4) Policie cestovnõÂ doklad, peneÏzÏnõÂ prostrÏedky
a veÏci, jejichzÏ vnaÂsÏenõÂ do zarÏõÂzenõÂ, vyraÂbeÏnõÂ nebo prÏechovaÂvaÂnõÂ v zarÏõÂzenõÂ je zakaÂzaÂno, nalezeneÂ prÏi osobnõÂ
prohlõÂdce, prohlõÂdce veÏcõÂ nebo jinyÂm zpuÊsobem, zadrzÏõÂ.
(5) Policie zadrzÏeneÂ veÏci prÏedaÂ, s vyÂjimkou cestovnõÂho dokladu, zbranõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu18) a veÏcõÂ19), jejichzÏ drzÏenõÂ je v rozporu s praÂvnõÂm rÏaÂdem CÏeskeÂ republiky, spolu se seznamem teÏchto
veÏcõÂ k uÂschoveÏ provozovateli.
§ 138
(1) Provozovatel vydaÂ vnitrÏnõÂ rÏaÂd zarÏõÂzenõÂ, ve ktereÂm stanovõÂ
a) cÏasovyÂ rozvrh poskytovaneÂ zdravotnõÂ, psychologickeÂ a sociaÂlnõÂ peÂcÏe,
b) cÏasovyÂ rozvrh poskytovaÂnõÂ stravy,
c) cÏasovyÂ rozvrh a nabõÂdku kulturnõÂho a sportovnõÂho
vyzÏitõÂ,
d) uspokojovaÂnõÂ kulturnõÂch potrÏeb a sportovnõÂho vyzÏitõÂ,
e) cÏasovyÂ rozvrh vyÂdeje hygienickyÂch potrÏeb, obuvi,
odeÏvuÊ a praÂdla,
f) rezÏim naÂvsÏteÏv,
g) prostor vymezenyÂ pro vychaÂzky a cÏasovyÂ rozvrh
vychaÂzek pro prÏõÂsnyÂ rezÏim zajisÏteÏnõÂ,
h) prostory, kam je vstup cizincuÊm bez doprovodu
policie nebo pracovnõÂka zarÏõÂzenõÂ zakaÂzaÂn,
i) zpuÊsob realizace povinneÂ sÏkolnõÂ dochaÂzky,
j) dalsÏõÂ nezbytneÂ organizacÏneÏ technickeÂ podrobnosti.
(2) Ve vnitrÏnõÂm rÏaÂdu zarÏõÂzenõÂ, v neÏmzÏ pobyÂvajõÂ
rodicÏe s deÏtmi a nezletilõÂ cizinci bez doprovodu, provozovatel stanovõÂ takeÂ nabõÂdku kulturnõÂho, sportovnõÂho a dalsÏõÂho vyzÏitõÂ specificky pro ruÊzneÂ veÏkoveÂ kategorie.
(3) VnitrÏnõÂ rÏaÂd zarÏõÂzenõÂ je vydaÂn v jazyce cÏeskeÂm,
anglickeÂm, francouzskeÂm, neÏmeckeÂm, ruskeÂm, sÏpaneÏlskeÂm, cÏõÂnskeÂm, arabskeÂm, vietnamskeÂm, hindskeÂm,
poprÏõÂpadeÏ v dalsÏõÂm jazyce, je-li to pro informovaÂnõÂ
zajisÏteÏnyÂch cizincuÊ nezbytneÂ.
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cizinec vyzÏivovacõÂ povinnost nebo jej maÂ v peÂcÏi, nelze-li zajistit peÂcÏi o neÏj jinyÂm zpuÊsobem (daÂle jen ¹ubytovanyÂ cizinecª). UbytovaneÂmu cizinci poskytne
stravu a dalsÏõÂ sluzÏby jako zajisÏteÏneÂmu cizinci. Je-li
ubytovanyÂ cizinec schopen uveÏdomit si omezenõÂ spojenaÂ s pobytem v zarÏõÂzenõÂ, prÏihlõÂzÏõÂ se k projevu jeho
vuÊle.
(2) UbytovanyÂ cizinec muÊzÏe zarÏõÂzenõÂ opustit, maÂ-li zajisÏteÏnu peÂcÏi jinyÂm zpuÊsobem. Jde-li o nezletileÂho
nebo osobu zbavenou zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
muÊzÏe opustit zarÏõÂzenõÂ jen po põÂsemneÂm souhlasu zaÂkonneÂho zaÂstupce.
(3) UbytovanyÂ cizinec je povinen dodrzÏovat
vnitrÏnõÂ rÏaÂd zarÏõÂzenõÂ.
§ 141
(1) PrÏi urcÏenõÂ ubytovacõÂch prostor provozovatel
podle mozÏnostõÂ zarÏõÂzenõÂ prÏihlõÂzÏõÂ k naÂbozÏenskyÂm,
etnickyÂm cÏi naÂrodnostnõÂm zvlaÂsÏtnostem, prÏõÂbuzenskyÂm a rodinnyÂm vztahuÊm, veÏku nebo zdravotnõÂmu
stavu.
(2) OddeÏleneÏ se umist'ujõÂ
a) nezletilõÂ cizinci bez doprovodu od cizincuÊ zletilyÂch,
b) muzÏi od zÏen; vyÂjimku lze ucÏinit v prÏõÂpadeÏ osob
blõÂzkyÂch14).
(3) Cizinec mladsÏõÂ 18 let nebo cizinec zbavenyÂ
zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm je umõÂsteÏn spolu s osobou blõÂzkou nebo s osobou, ktereÂ byl sveÏrÏen do peÂcÏe.
§ 142
(1) Provozovatel je cizinci umõÂsteÏneÂmu v zarÏõÂzenõÂ,
kteryÂ podleÂhaÂ povinneÂ sÏkolnõÂ dochaÂzce podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona19a), povinen umozÏnit plneÏnõÂ teÂto povinnosti.
(2) Cizinec muÊzÏe opustit zarÏõÂzenõÂ za uÂcÏelem
plneÏnõÂ povinneÂ sÏkolnõÂ dochaÂzky, nenõÂ-li zajisÏteÏna v zarÏõÂzenõÂ, a za uÂcÏelem dalsÏõÂch cÏinnostõÂ podporujõÂcõÂch rozvoj jeho osobnosti. V oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech dopravu zajisÏt'uje provozovatel zarÏõÂzenõÂ.

(4) VnitrÏnõÂ rÏaÂd zarÏõÂzenõÂ je umõÂsteÏn tak, aby byl
prÏõÂstupnyÂ vsÏem zajisÏteÏnyÂm cizincuÊm.

(3) Provozovatel hradõÂ cizinci umõÂsteÏneÂmu v zarÏõÂzenõÂ, kteryÂ plnõÂ povinnou sÏkolnõÂ dochaÂzku, ucÏebnice
a sÏkolnõÂ potrÏeby, pokud nejsou hrazeny staÂtem a nenõÂ
schopen si tyto uhradit jinak.

§ 139

§ 143

RozdeÏlenõÂ rodiny v raÂmci zarÏõÂzenõÂ je mozÏneÂ v prÏõÂpadeÏ umõÂsteÏnõÂ neÏktereÂho cÏlena rodiny v cÏaÂsti s prÏõÂsnyÂm
rezÏimem.

(1) ZajisÏteÏneÂmu cizinci se poskytuje strava odpovõÂdajõÂcõÂ zaÂsadaÂm spraÂvneÂ vyÂzÏivy a zdravotnõÂmu stavu
cizince trÏikraÂt denneÏ, v prÏõÂpadeÏ deÏtõÂ do 18 let peÏtkraÂt
denneÏ.

§ 140
(1) Provozovatel je opraÂvneÏn ubytovat v cÏaÂsti
s mõÂrnyÂm rezÏimem cizince, vuÊcÏi ktereÂmu maÂ zajisÏteÏnyÂ

(2) PrÏi vyÂbeÏru stravy se podle mozÏnostõÂ prÏihlõÂzÏõÂ
k pozÏadavkuÊm kulturnõÂch a naÂbozÏenskyÂch tradic zajisÏteÏneÂho cizince.
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§ 144

§ 147

(1) ZajisÏteÏnyÂ cizinec maÂ praÂvo na prÏijetõÂ naÂvsÏteÏvy
jedenkraÂt tyÂdneÏ v trvaÂnõÂ jedneÂ hodiny a pocÏtu nejvyÂsÏe
4 osob soucÏasneÏ prÏõÂtomnyÂch. V oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech muÊzÏe vedoucõÂ zarÏõÂzenõÂ nebo jeho zaÂstupce, po
dohodeÏ s policiõÂ, povolit prÏijetõÂ naÂvsÏteÏvy i za dobu
kratsÏõÂ nezÏ tyÂden a delsÏõÂho trvaÂnõÂ; dovolujõÂ-li to kapacitnõÂ mozÏnosti mõÂstnostõÂ urcÏenyÂch k prÏijõÂmaÂnõÂ naÂvsÏteÏv,
muÊzÏe byÂt zvyÂsÏen i pocÏet osob.

(1) Ministerstvo prÏi propusÏteÏnõÂ ze zarÏõÂzenõÂ vydaÂ
zajisÏteÏneÂmu cizinci penõÂze a jineÂ veÏci, ktereÂ byly zadrzÏeny nebo prÏevzaty do uÂschovy, s vyÂjimkou veÏcõÂ,
jejichzÏ drzÏenõÂ je v rozporu s praÂvnõÂm rÏaÂdem CÏeskeÂ
republiky, a peneÏz, ktereÂ byly v pruÊbeÏhu pobytu v zarÏõÂzenõÂ cizinci vyplaceny v hotovosti nebo byly ministerstvem pouzÏity podle § 146. FinancÏnõÂ prostrÏedky
v jineÂ nezÏ volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ zajisÏteÏneÂmu cizinci
vydaÂ v plneÂ vyÂsÏi.

(2) NaÂvsÏteÏvy probõÂhajõÂ v mõÂstnostech k tomu
urcÏenyÂch.
(3) ZajisÏteÏnyÂ cizinec maÂ praÂvo prÏijõÂmat v zarÏõÂzenõÂ
bez omezenõÂ naÂvsÏteÏvy osoby, kteraÂ mu poskytuje
praÂvnõÂ pomoc.
(4) NaÂvsÏteÏva zajisÏteÏneÂho cizince umõÂsteÏneÂho
v prÏõÂsneÂm rezÏimu probõÂhaÂ za prÏõÂtomnosti policie.
§ 145
(1) ZajisÏteÏnyÂ cizinec muÊzÏe jednou za tyÂden prÏijmout balõÂcÏek s potravinami, knihami a veÏcmi osobnõÂ
potrÏeby do hmotnosti 5 kg. OmezenõÂ se nevztahuje na
balõÂcÏky s oblecÏenõÂm zasõÂlanyÂm za uÂcÏelem jeho vyÂmeÏny.
(2) Policie je opraÂvneÏna balõÂcÏky kontrolovat. Policie zajisÏteÏneÂmu cizinci neprÏedaÂ veÏci, jejichzÏ vnaÂsÏenõÂ
do zarÏõÂzenõÂ, vyraÂbeÏnõÂ nebo prÏechovaÂvaÂnõÂ v zarÏõÂzenõÂ je
zakaÂzaÂno a porÏõÂdõÂ jejich soupis. VeÏci neprÏedaneÂ zajisÏteÏneÂmu cizinci policie prÏedaÂ, s vyÂjimkou veÏcõÂ19), jejichzÏ
drzÏenõÂ je v rozporu s praÂvnõÂm rÏaÂdem CÏeskeÂ republiky,
provozovateli, kteryÂ je odesÏle zpeÏt odesõÂlateli na jeho
naÂklady.
(3) ZajisÏteÏnyÂ cizinec muÊzÏe prÏijõÂmat bez omezenõÂ
penõÂze, ktereÂ mu byly do zarÏõÂzenõÂ poslaÂny nebo prÏedaÂny jinyÂm zpuÊsobem; peneÏzÏnõÂ prostrÏedky je povinen
ulozÏit do uÂschovy provozovateli. Provozovatel na zÏaÂdost cizince muÊzÏe prÏijmout do uÂschovy dalsÏõÂ veÏci, zejmeÂna cennosti a dokumenty. Provozovatel porÏõÂdõÂ soupis peneÏzÏnõÂch prostrÏedkuÊ a veÏcõÂ a zajistõÂ jejich bezpecÏneÂ ulozÏenõÂ.
(4) Provozovatel v pruÊbeÏhu zajisÏteÏnõÂ vydaÂ zajisÏteÏneÂmu cizinci na jeho zÏaÂdost ulozÏeneÂ peneÏzÏnõÂ prostrÏedky nebo jejich cÏaÂst, nejvyÂsÏe vsÏak v cÏaÂstce 12 KcÏ
na den pobytu v zarÏõÂzenõÂ. Vydanou cÏaÂstku zaznamenaÂ
v soupisu ulozÏenyÂch peneÏzÏnõÂch prostrÏedkuÊ; cizinec põÂsemneÏ stvrdõÂ jejich prÏevzetõÂ.

(2) Policie prÏi propusÏteÏnõÂ ze zarÏõÂzenõÂ vydaÂ cizinci
zadrzÏenyÂ cestovnõÂ doklad; je-li cizinec po propusÏteÏnõÂ
ze zarÏõÂzenõÂ eskortovaÂn na hranicÏnõÂ prÏechod z duÊvodu
spraÂvnõÂho vyhosÏteÏnõÂ nebo prÏedaÂnõÂ podle mezinaÂrodnõÂ
smlouvy, vydaÂ mu policie cestovnõÂ doklad azÏ na hranicÏnõÂm prÏechodu. Je-li nebezpecÏõÂ, zÏe by cizinec cestovnõÂ doklad znicÏil nebo se ho zbavil, aby tõÂm znemozÏnil
spraÂvnõÂ vyhosÏteÏnõÂ nebo prÏedaÂnõÂ podle mezinaÂrodnõÂ
smlouvy, prÏedaÂ policie cestovnõÂ doklad dopravci nebo
orgaÂnu staÂtu, na jehozÏ uÂzemõÂ cizince podle mezinaÂrodnõÂ smlouvy vracõÂ cÏi prÏedaÂvaÂ.
§ 148
(1) Dozor nad dodrzÏovaÂnõÂm ustanovenõÂ teÂto
hlavy ve vztahu k cizincuÊm zajisÏteÏnyÂm v zarÏõÂzenõÂ provaÂdõÂ ministerstvo. DozorovaÂ pravomoc podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nenõÂ dotcÏena.
(2) StõÂzÏnost pro porusÏenõÂ ustanovenõÂ teÂto hlavy
podaÂvaÂ cizinec ministerstvu. Ministerstvo stõÂzÏnost vyrÏõÂdõÂ do 30 dnuÊ ode dne jejõÂho dorucÏenõÂ. O zpuÊsobu
vyrÏõÂzenõÂ stõÂzÏnosti musõÂ byÂt steÏzÏovatel vyrozumeÏn.
Proti zpuÊsobu vyrÏõÂzenõÂ stõÂzÏnosti lze podat ministru
vnitra naÂvrh na jeho prÏezkoumaÂnõÂ.
§ 149
O kontrole vyÂkonu zajisÏteÏnõÂ provaÂdeÏneÂ jinyÂm
orgaÂnem nezÏ ministerstvem je trÏeba vyrozumeÏt provozovatele a policii v zarÏõÂzenõÂ.
18

) ZaÂkon cÏ. 119/2002 Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu
a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 156/2000 Sb., o oveÏrÏovaÂnõÂ strÏelnyÂch
zbranõÂ, strÏeliva a pyrotechnickyÂch prÏedmeÏtuÊ a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 288/1995 Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu (zaÂkon
o strÏelnyÂch zbranõÂch), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 13/1998 Sb., a zaÂkona cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm
podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (zaÂkon o zbranõÂch), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

§ 146
(1) Ministerstvo je opraÂvneÏno pouzÏõÂt uschovaneÂ
peneÏzÏnõÂ prostrÏedky zajisÏteÏneÂho cizince, jsou-li v cÏeskeÂ
nebo jineÂ volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ, k uÂhradeÏ, byt' i cÏaÂstecÏneÂ, vyÂdajuÊ spojenyÂch s jeho pobytem v zarÏõÂzenõÂ a se
spraÂvnõÂm vyhosÏteÏnõÂm.
(2) Ministerstvo vydaÂ zajisÏteÏneÂmu cizinci doklad
o peneÏzÏnõÂch prostrÏedcõÂch pouzÏityÂch podle odstavce 1.

19

) § 1 odst. 2 a 3 zaÂkona cÏ. 37/1989 Sb., o ochraneÏ prÏed alkoholismem a jinyÂmi toxikomaniemi.
ZaÂkon cÏ. 167/1998 Sb., o naÂvykovyÂch laÂtkaÂch a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

19a

) § 36 odst. 2 zaÂkona cÏ. 561/2004 Sb., o prÏedsÏkolnõÂm, zaÂkladnõÂm, strÏednõÂm, vysÏsÏõÂm odborneÂm a jineÂm vzdeÏlaÂvaÂnõÂ (sÏkolskyÂ zaÂkon).ª.
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135. § 152 a 153 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 20
zneÏjõÂ:
¹§ 152
(1) PruÊvozem cizince prÏes uÂzemõÂ se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ vstup a pobyt na uÂzemõÂ a vycestovaÂnõÂ cizince z uÂzemõÂ provaÂdeÏneÂ policiõÂ nezaÂvisle na vuÊli
cizince; jde-li o pruÊvoz uskutecÏnÏovanyÂ leteckou cestou
s meziprÏistaÂnõÂm na uÂzemõÂ20) (daÂle jen ¹pruÊvoz leteckou
cestouª), rozumõÂ se takovyÂm pruÊvozem vstup a pobyt
cizince v tranzitnõÂm prostoru mezinaÂrodnõÂho letisÏteÏ na
uÂzemõÂ a vycestovaÂnõÂ cizince z tranzitnõÂho prostoru
mezinaÂrodnõÂho letisÏteÏ provaÂdeÏneÂ policiõÂ nezaÂvisle na
vuÊli cizince.
(2) Policie provaÂdõÂ pruÊvoz cizince prÏes uÂzemõÂ na
zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ smlouvy nebo na zaÂkladeÏ vyzÏaÂdaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie
nebo jineÂho staÂtu, kteryÂ uplatnÏuje spolecÏnyÂ postup20),
jde-li o pruÊvoz leteckou cestou.
(3) Policie muÊzÏe provedenõÂ pruÊvozu odeprÏõÂt, je-li
daÂn duÊvod podle mezinaÂrodnõÂ smlouvy, nebo jde-li
o pruÊvoz leteckou cestou, jestlizÏe
a) je cizinec na uÂzemõÂ obvineÏn z trestneÂho cÏinu nebo
je hledaÂn z duÊvodu vyÂkonu trestu,
b) pruÊvoz jinyÂmi staÂty nebo prÏijetõÂ zemõÂ urcÏenõÂ nejsou proveditelneÂ,
c) pruÊvoz cizince do zemeÏ urcÏenõÂ vyzÏaduje zmeÏnu
letisÏteÏ na uÂzemõÂ,
d) pozÏadovanaÂ pomoc nenõÂ v urcÏiteÂm okamzÏiku
z praktickyÂch duÊvoduÊ mozÏnaÂ, nebo
e) by cizinec mohl ohrozit bezpecÏnost staÂtu, verÏejnyÂ
porÏaÂdek, ochranu verÏejneÂho zdravõÂ nebo obdobnyÂ
zaÂjem chraÂneÏnyÂ na zaÂkladeÏ zaÂvazku vyplyÂvajõÂcõÂho
z mezinaÂrodnõÂ smlouvy.
(4) Policie je opraÂvneÏna pozÏaÂdat o zajisÏteÏnõÂ pruÊvozu uÂzemõÂm jineÂho staÂtu na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ
smlouvy. VyzÏaduje-li prÏedaÂnõÂ cizince leteckou cestou
do zemeÏ urcÏenõÂ meziprÏistaÂnõÂ na uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho
staÂtu EvropskeÂ unie nebo jineÂho staÂtu, kteryÂ uplatnÏuje
spolecÏnyÂ postup20), jde-li o pruÊvoz leteckou cestou, je
policie opraÂvneÏna pozÏaÂdat jeho prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn o zajisÏteÏnõÂ pruÊvozu prÏi meziprÏistaÂnõÂ na uÂzemõÂ tohoto staÂtu.
§ 153
(1) Policie provaÂzÏeneÂmu cizinci po celou dobu
pruÊvozu omezõÂ osobnõÂ svobodu a svobodu pohybu.
Jde-li o pruÊvoz leteckou cestou, policie zajistõÂ dohled
nad cizincem po dobu meziprÏistaÂnõÂ a v prÏõÂpadeÏ potrÏeby
provaÂdõÂ eskortnõÂ cÏinnost v souvislosti se vstupem provaÂzÏeneÂho cizince do tranzitnõÂho prostoru mezinaÂrodnõÂho letisÏteÏ a omezõÂ osobnõÂ svobodu a svobodu pohybu
cizinci azÏ do okamzÏiku jeho naÂstupu do letadla prÏi
odletu. V prÏõÂpadeÏ pruÊvozu leteckou cestou nesmõÂ provaÂzÏenyÂ cizinec opustit tranzitnõÂ prostor mezinaÂrod-
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nõÂho letisÏteÏ; to neplatõÂ, je-li to nezbytneÂ z duÊvoduÊ uvedenyÂch v odstavci 5 nebo § 129 odst. 3.
(2) Policie po prÏevzetõÂ provaÂzÏeneÂho cizince prÏevezme do uÂschovy jeho cestovnõÂ doklad.
(3) Cizinec je povinen strpeÏt osobnõÂ prohlõÂdku
provedenou policiõÂ, jejõÂmzÏ cõÂlem je zjistit, zda u sebe
nemaÂ zbranÏ nebo jinou veÏc, kteraÂ je zpuÊsobilaÂ ohrozit
zÏivot nebo zdravõÂ cizince nebo jinyÂch osob; osobnõÂ
prohlõÂdku cizince provaÂdõÂ osoba stejneÂho pohlavõÂ.
(4) ProvaÂzÏeneÂmu cizinci poskytuje policie stravu
zpravidla kazÏdyÂch 6 hodin od omezenõÂ jeho svobody.
(5) JestlizÏe provaÂzÏenyÂ cizinec onemocnõÂ, ublõÂzÏõÂ si
na zdravõÂ nebo se pokusõÂ o sebevrazÏdu, policie ucÏinõÂ
potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ smeÏrÏujõÂcõÂ k ochraneÏ jeho zÏivota
a zdravõÂ, zejmeÂna poskytne prvnõÂ pomoc, zajistõÂ poskytnutõÂ zdravotnõÂ peÂcÏe vcÏetneÏ vyjaÂdrÏenõÂ leÂkarÏe, zda
zdravotnõÂ stav cizince umozÏnÏuje dokoncÏenõÂ pruÊvozu
provaÂzÏeneÂho cizince.
(6) UÂhradu zdravotnõÂ peÂcÏe poskytnuteÂ provaÂzÏeneÂmu cizinci zajisÏt'uje ministerstvo.
20

) SmeÏrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25. listopadu 2003 o pomoci prÏi tranzitu za uÂcÏelem vyhosÏteÏnõÂ leteckou cestou.ª.

136. § 156 azÏ 157b vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmek
pod cÏarou cÏ. 21, 21a, 21b a 22 zneÏjõÂ:
¹§ 156
(1) Dopravce se dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
a) dopravõÂ na uÂzemõÂ cizince bez cestovnõÂho dokladu,
b) dopravõÂ na uÂzemõÂ cizince bez võÂza, acÏkoli zaÂkon
võÂzum vyzÏaduje,
c) nesplnõÂ povinnost dopravit cizince zpeÏt do zahranicÏõÂ podle § 104 odst. 1 a 2, nebo
d) nesplnõÂ povinnost neÂst naÂklady spojeneÂ s pobytem
cizince podle § 104 odst. 5.
(2) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
jako ubytovatel dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
a) neumozÏnõÂ policii vstup do mõÂst, kde se muÊzÏe cizinec zdrzÏovat,
b) nevede domovnõÂ knihu v souladu s pozÏadavky stanovenyÂmi zaÂkonem (§ 101),
c) neprÏedlozÏõÂ na pozÏaÂdaÂnõÂ policie ke kontrole domovnõÂ knihu,
d) neoznaÂmõÂ policii ubytovaÂnõÂ cizince nebo tak neucÏinõÂ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ,
e) nevydaÂ cizinci na pozÏaÂdaÂnõÂ potvrzenõÂ o ubytovaÂnõÂ,
f) neoznaÂmõÂ policii uÂmrtõÂ cizince, nebo
g) poskytuje cizinci ubytovaÂnõÂ ve vyÂrazneÏ nizÏsÏõÂ kvaliteÏ, nezÏ je stanoveno v § 100 põÂsm. d).
(3) Za spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 se ulozÏõÂ
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pokuta do 200 000 KcÏ za kazÏdeÂho cizince a za spraÂvnõÂ
delikt podle odstavce 2 pokuta do 50 000 KcÏ.
§ 157
(1) Cizinec se dopustõÂ prÏestupku tõÂm, zÏe
a) prÏekrocÏõÂ staÂtnõÂ hranice mimo hranicÏnõÂ prÏechod,
b) zneuzÏije cestovnõÂ doklad (§ 108) vydanyÂ jineÂmu
cizinci nebo zneuzÏije cestovnõÂ doklad vydanyÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu21),
c) se vyhne provedenõÂ pobytoveÂ nebo hranicÏnõÂ kontroly,
d) provede nebo si nechaÂ proveÂst neopraÂvneÏneÂ
zmeÏny v dokladech opravnÏujõÂcõÂch ke vstupu na
uÂzemõÂ nebo v dokladech vydanyÂch podle tohoto
zaÂkona,
e) v dobeÏ trvaÂnõÂ zajisÏteÏnõÂ opustõÂ bez souhlasu policie
zarÏõÂzenõÂ,
f) prÏedlozÏõÂ pozmeÏneÏneÂ doklady nebo doklady vystaveneÂ jineÂ osobeÏ,
g) se prÏi pobytoveÂ nebo hranicÏnõÂ kontrole prÏi vycestovaÂnõÂ prokaÂzÏe cestovnõÂm dokladem, jenzÏ je neplatnyÂ z duÊvodu podle § 116 põÂsm. a), b), c)
nebo d),
h) uÂmyslneÏ znicÏõÂ nebo posÏkodõÂ doklad vydanyÂ podle
tohoto zaÂkona,
i) nesplnõÂ povinnost odevzdat bez zbytecÏneÂho odkladu doklad vydanyÂ podle tohoto zaÂkona, kteryÂ
je neplatnyÂ nebo zaplneÏnyÂ uÂrÏednõÂmi zaÂznamy,
j) neohlaÂsõÂ ztraÂtu, znicÏenõÂ, posÏkozenõÂ nebo odcizenõÂ
dokladu vydaneÂho podle tohoto zaÂkona ve lhuÊteÏ
3 pracovnõÂch dnuÊ ode dne, kdy to zjistõÂ,
k) neohlaÂsõÂ neprodleneÏ policii ztraÂtu nebo odcizenõÂ
cestovnõÂho dokladu uvedeneÂho v § 108 odst. 1
põÂsm. a), b) nebo c),
l) pobyÂvaÂ na uÂzemõÂ bez cestovnõÂho dokladu, acÏ
k tomu nenõÂ opraÂvneÏn,
m) se zdrzÏuje na uÂzemõÂ po uplynutõÂ doby platnosti
võÂza nebo doby pobytu na uÂzemõÂ stanoveneÂ võÂzem
nebo bez võÂza, acÏ k tomu nenõÂ opraÂvneÏn,
n) neopraÂvneÏneÏ uzÏije k prÏekrocÏenõÂ hranic hranicÏnõÂ
prÏechod v jineÂ nezÏ stanoveneÂ provoznõÂ dobeÏ nebo
v rozporu s uÂcÏelem hranicÏnõÂho prÏechodu,
o) nepozÏaÂdaÂ o prodlouzÏenõÂ doby platnosti pruÊkazu
o povolenõÂ k pobytu v zaÂkonem stanoveneÂ lhuÊteÏ,
p) jako zaÂkonnyÂ zaÂstupce cizince mladsÏõÂho 15 let nepozÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ pruÊkazu o povolenõÂ k pobytu
tomuto cizinci,
q) jako zaÂkonnyÂ zaÂstupce nepodaÂ v zaÂkonem stanoveneÂ lhuÊteÏ za cizince narozeneÂho na uÂzemõÂ zÏaÂdost
o udeÏlenõÂ võÂza, o udeÏlenõÂ povolenõÂ k pobytu nebo
zvlaÂsÏtnõÂho pobytoveÂho povolenõÂ (§ 88 odst. 2 a 3),
r) uvede v rÏõÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona nepravdiveÂ
nebo neuÂplneÂ uÂdaje,

s) nesplnõÂ povinnost hlaÂsit mõÂsto pobytu na uÂzemõÂ
nebo jeho zmeÏnu,
t) neprÏedlozÏõÂ ubytovateli cestovnõÂ doklad nebo doklad vydanyÂ podle tohoto zaÂkona nebo osobneÏ
nevyplnõÂ a nepodepõÂsÏe prÏihlasÏovacõÂ tiskopis,
u) neohlaÂsõÂ zmeÏnu prÏõÂjmenõÂ, osobnõÂho stavu, zmeÏnu
uÂdajuÊ v cestovnõÂm dokladu nebo v dokladu vydaneÂm podle tohoto zaÂkona ve lhuÊteÏ 3 pracovnõÂch
dnuÊ,
v) nesplnõÂ povinnost prokaÂzat totozÏnost podle tohoto zaÂkona,
w) neprokaÂzÏe prÏi pobytoveÂ kontrole schopnost uhradit naÂklady zdravotnõÂ peÂcÏe, nebo
x) se prÏi hranicÏnõÂ nebo pobytoveÂ kontrole prokaÂzÏe
prÏedmeÏtem listinneÂ povahy jako cestovnõÂm dokladem, acÏ se o takovyÂ doklad nejednaÂ.
(2) Za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. a) azÏ e)
lze ulozÏit pokutu do 10 000 KcÏ, za prÏestupek podle
odstavce 1 põÂsm. f) azÏ n) pokutu do 5 000 KcÏ a za
prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. o) azÏ x) pokutu do
3 000 KcÏ. V blokoveÂm rÏõÂzenõÂ lze ulozÏit pokutu do
3 000 KcÏ.
§ 157a
(1) FyzickaÂ osoba se dopustõÂ prÏestupku tõÂm, zÏe
a) neodevzdaÂ neprodleneÏ policii nalezenyÂ cÏi jinak
zõÂskanyÂ cestovnõÂ doklad nebo doklad vydanyÂ podle tohoto zaÂkona,
b) uvede nepravdiveÂ uÂdaje v dokladu o zajisÏteÏnõÂ ubytovaÂnõÂ cizinci, nebo
c) neoznaÂmõÂ policii neprodleneÏ odstoupenõÂ od zaÂvazku podle § 15.
(2) FyzickaÂ osoba se jako ubytovatel dopustõÂ prÏestupku tõÂm, zÏe
a) neumozÏnõÂ policii vstup do mõÂst, kde se muÊzÏe cizinec zdrzÏovat,
b) nevede domovnõÂ knihu v souladu s pozÏadavky stanovenyÂmi zaÂkonem (§ 101),
c) neprÏedlozÏõÂ na pozÏaÂdaÂnõÂ policie ke kontrole domovnõÂ knihu,
d) neoznaÂmõÂ policii ubytovaÂnõÂ cizince nebo tak neucÏinõÂ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ,
e) nevydaÂ cizinci na pozÏaÂdaÂnõÂ potvrzenõÂ o ubytovaÂnõÂ,
f) neoznaÂmõÂ policii uÂmrtõÂ ubytovaneÂho cizince, nebo
g) poskytuje cizinci ubytovaÂnõÂ ve vyÂrazneÏ nizÏsÏõÂ kvaliteÏ, nezÏ je stanoveno v § 100 põÂsm. d).
(3) Za prÏestupek podle odstavce 1 lze ulozÏit pokutu do 5 000 KcÏ. V blokoveÂm rÏõÂzenõÂ lze ulozÏit pokutu
do 3 000 KcÏ.
(4) Za prÏestupek podle odstavce 2 lze ulozÏit pokutu do 50 000 KcÏ. V blokoveÂm rÏõÂzenõÂ lze ulozÏit pokutu do 5 000 KcÏ.
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§ 157b
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
(1) PraÂvnickaÂ osoba za spraÂvnõÂ delikt neodpovõÂdaÂ,
jestlizÏe prokaÂzÏe, zÏe vynalozÏila vesÏkereÂ uÂsilõÂ, ktereÂ bylo
mozÏno pozÏadovat, aby porusÏenõÂ praÂvnõÂ povinnosti zabraÂnila.
(2) PrÏi urcÏenõÂ vyÂmeÏry pokuty praÂvnickeÂ osobeÏ se
prÏihleÂdne k zaÂvazÏnosti spraÂvnõÂho deliktu, zejmeÂna ke
zpuÊsobu jeho spaÂchaÂnõÂ a jeho naÂsledkuÊm a k okolnostem, za nichzÏ byl spaÂchaÂn.
(3) OdpoveÏdnost praÂvnickeÂ osoby za spraÂvnõÂ delikt zanikaÂ, jestlizÏe spraÂvnõÂ orgaÂn o neÏm nezahaÂjil rÏõÂzenõÂ do 1 roku, kdy se o neÏm dozveÏdeÏl, nejpozdeÏji vsÏak
do 3 let ode dne, kdy byl spaÂchaÂn.
(4) SpraÂvnõÂ delikty podle tohoto zaÂkona projednaÂvajõÂ orgaÂny policie (§ 161).
(5) Na odpoveÏdnost za jednaÂnõÂ, k neÏmuzÏ dosÏlo
prÏi podnikaÂnõÂ fyzickeÂ osoby21a) nebo v prÏõÂmeÂ souvislosti s nõÂm, se vztahujõÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona o odpoveÏdnosti a postihu praÂvnickeÂ osoby.
(6) SpraÂvnõÂ delikt podle § 156 odst. 2 lze projednat ulozÏenõÂm pokuty v blokoveÂm rÏõÂzenõÂ, jestlizÏe je
spraÂvnõÂ delikt spolehliveÏ zjisÏteÏn a ubytovatel je ochoten
pokutu na mõÂsteÏ zaplatit.
(7) V blokoveÂm rÏõÂzenõÂ o spraÂvnõÂm deliktu lze ulozÏit pokutu do 5 000 KcÏ.
(8) K ulozÏenõÂ a vybraÂnõÂ pokuty policie pouzÏije
bloky k uklaÂdaÂnõÂ pokut (daÂle jen ¹pokutovyÂ blokª)
pouzÏõÂvaneÂ v blokoveÂm rÏõÂzenõÂ o prÏestupcõÂch21b). Policie
na pokutoveÂm bloku vyznacÏõÂ komu, kdy a za porusÏenõÂ
jakeÂ povinnosti byla pokuta ulozÏena. PokutovyÂ blok
platõÂ jako stvrzenka o zaplacenõÂ pokuty na mõÂsteÏ v hotovosti.
(9) Proti ulozÏenõÂ pokuty v blokoveÂm rÏõÂzenõÂ se nelze odvolat.
(10) Pokuty vybõÂrajõÂ orgaÂny policie a vymaÂhajõÂ
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂ uÂzemnõÂ financÏnõÂ uÂrÏady. PrÏõÂjem z pokut
je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
(11) PrÏi vybõÂraÂnõÂ a vymaÂhaÂnõÂ ulozÏenyÂch pokut se
postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu22).
21

) ZaÂkon cÏ. 329/1999 Sb., o cestovnõÂch dokladech a o zmeÏneÏ
zaÂkona cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (zaÂkon o cestovnõÂch dokladech), ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

21a

) § 2 odst. 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

21b

) ZaÂkon cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.

22

) ZaÂkon cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.
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137. V § 158 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno k), ktereÂ znõÂ:
¹k) uÂdaje o cizincõÂch souvisejõÂcõÂ s jejich pruÊvozem prÏes
uÂzemõÂ.ª.
138. V § 158 odstavec 5 znõÂ:
¹(5) Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ vede v rozsahu sveÂ puÊsobnosti informacÏnõÂ systeÂm
a) uÂdajuÊ v rozsahu zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ võÂza, zÏaÂdosti
o vydaÂnõÂ povolenõÂ k dlouhodobeÂmu nebo prÏechodneÂmu pobytu,
b) vydanyÂch cestovnõÂch dokladuÊ a udeÏlenyÂch võÂz,
c) vydanyÂch pruÊkazuÊ o povolenõÂ k pobytu, pruÊkazuÊ
o povolenõÂ k pobytu pro staÂtnõÂho prÏõÂslusÏnõÂka cÏlenskeÂho staÂtu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ a o prodlouzÏenõÂ doby jejich platnosti.ª.
139. V § 158 se doplnÏuje odstavec 6, kteryÂ znõÂ:
¹(6) Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ je opraÂvneÏno
vyuzÏõÂvat informacÏnõÂ systeÂm obsahujõÂcõÂ uÂdaje o cizincõÂch
zarÏazenyÂch do evidence nezÏaÂdoucõÂch osob v rozsahu
stanoveneÂm v odstavci 1 põÂsm. g) a j).ª.
140. V § 159 se doplnÏuje odstavec 5, kteryÂ znõÂ:
¹(5) Policie prÏedaÂ uÂdaje z informacÏnõÂch systeÂmuÊ
vedenyÂch podle § 158 v rozsahu stanoveneÂm smlouvou
sjednanou EvropskyÂmi spolecÏenstvõÂmi prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnuÊm staÂtu, kteryÂ nenõÂ cÏlenskyÂm staÂtem EvropskeÂ
unie, pokud je touto smlouvou CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna. Policie daÂle prÏedaÂ uÂdaje z informacÏnõÂch systeÂmuÊ
vedenyÂch podle § 158 zastupitelskeÂmu uÂrÏadu staÂtu, jehozÏ je cizinec obcÏanem, a to v rozsahu nezbytneÂm pro
vydaÂnõÂ naÂhradnõÂho cestovnõÂho dokladu.ª.
141. V § 163 se na konci textu põÂsmene d) doplnÏujõÂ slova ¹anebo pruÊvozem leteckou cestouª.
142. V § 163 se za põÂsmeno d) vklaÂdaÂ noveÂ põÂsmeno e), ktereÂ znõÂ:
¹e) podaÂvaÂ zÏaÂdost o povolenõÂ pruÊvozu leteckou cestou
u prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ
unie nebo jineÂho staÂtu, kteryÂ uplatnÏuje spolecÏnyÂ
postup20), jde-li o pruÊvoz leteckou cestou, vyrÏizuje
zÏaÂdosti o povolenõÂ pruÊvozu leteckou cestou,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena e) azÏ l) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena f)
azÏ m).
143. V § 163 põÂsm. g) se doplnÏuje bod 3, kteryÂ znõÂ:
¹3. rozhoduje o zaÂniku prÏekaÂzÏky vycestovaÂnõÂ podle § 120a odst. 2,ª.
144. V § 163 se na konci põÂsmene m) tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno n), ktereÂ znõÂ:
¹n) proveÏrÏuje, zda cizinec neuzavrÏel snÏatek s cõÂlem zõÂskat opraÂvneÏnõÂ k pobytu.ª.
145. V § 164 odst. 1 põÂsm. c) se cÏõÂslo ¹5ª nahrazuje cÏõÂslem ¹6ª.
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146. V § 164 odst. 1 põÂsmeno l) znõÂ:
¹l) rozhoduje o hrazenõÂ naÂkladuÊ spojenyÂch s pobytem
zajisÏteÏneÂho cizince na uÂzemõÂ a jeho vycestovaÂnõÂm
z uÂzemõÂ, je-li cizinec zajisÏteÏn podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu16a), a vymaÂhaÂ jejich uÂhradu,ª.
147. V § 164 odst. 1 se na konci textu põÂsmene o)
doplnÏujõÂ slova ¹anebo pruÊvozem leteckou cestouª.
148. V § 164 odst. 1 se na konci põÂsmene t) doplnÏujõÂ slova ¹a o zaÂniku prÏekaÂzÏky vycestovaÂnõÂ podle
§ 120a odst. 2ª.
149. § 164 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se põÂsmena y) a z), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹y) proveÏrÏuje, zda cizinec neuzavrÏel snÏatek s cõÂlem zõÂskat opraÂvneÏnõÂ k pobytu,
z) rozhoduje o umõÂsteÏnõÂ do zarÏõÂzenõÂ.ª.
150. V § 164 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) OblastnõÂ rÏeditelstvõÂ sluzÏby cizineckeÂ a pohranicÏnõÂ policie daÂle
a) zabezpecÏuje vneÏjsÏõÂ ostrahu zarÏõÂzenõÂ; v cÏaÂsti s prÏõÂsnyÂm rezÏimem zabezpecÏuje vneÏjsÏõÂ a vnitrÏnõÂ ostrahu
teÂto cÏaÂsti zarÏõÂzenõÂ,
b) provaÂdõÂ eskortu cizincuÊ mezi jednotlivyÂmi zarÏõÂzenõÂmi; zabezpecÏuje prÏepravu a strÏezÏenõÂ cizincuÊ zajisÏteÏnyÂch v zarÏõÂzenõÂ k leÂkarÏskeÂmu osÏetrÏenõÂ do
zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ, k uskutecÏneÏnõÂ konzulaÂrnõÂ naÂvsÏteÏvy, k provedenõÂ uÂkonuÊ v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ, k provedenõÂ dalsÏõÂch uÂkonuÊ souvisejõÂcõÂch
s uÂcÏelem zajisÏteÏnõÂ, anebo k soudu a zpeÏt.ª.
DosavadnõÂ odstavce 2 azÏ 4 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3
azÏ 5.
151. V § 164 odst. 3 veÏteÏ prvnõÂ se text ¹r) azÏ x)ª
nahrazuje textem ¹r) azÏ z)ª.
152. V § 164 odst. 3 veÏteÏ druheÂ se za slova ¹nad
90 dnuÊª vklaÂdajõÂ slova ¹ , o ukoncÏenõÂ prÏechodneÂho
pobytu na uÂzemõÂ, k neÏmuzÏ se võÂzum nevyzÏaduje,ª.
153. § 164 odst. 4 veÏteÏ prvnõÂ se text ¹a x)ª nahrazuje textem ¹ , x) a z)ª.
154. V § 164 odst. 4 veÏteÏ druheÂ se za slova ¹letisÏtnõÂho võÂzaª vklaÂdajõÂ slova ¹ , o vydaÂnõÂ cestovnõÂho pruÊkazu totozÏnosti, o ukoncÏenõÂ prÏechodneÂho pobytu na
uÂzemõÂ, k neÏmuzÏ se võÂzum nevyzÏadujeª.
155. V § 164 odst. 5 veÏteÏ prvnõÂ se text ¹w), x),ª
nahrazuje textem ¹a w) azÏ z)ª.
156. V § 164 odst. 5 se veÏta druhaÂ nahrazuje veÏtou
¹DaÂle odbor rozhoduje o udeÏlenõÂ vyÂjezdnõÂho prÏõÂkazu,
o vydaÂnõÂ cestovnõÂho pruÊkazu totozÏnosti, o ukoncÏenõÂ
prÏechodneÂho pobytu na uÂzemõÂ, k neÏmuzÏ se võÂzum nevyzÏaduje, a posuzuje, zda verÏejnaÂ listina podle § 108
odst. 1 põÂsm. b) splnÏuje podmõÂnky podle § 108
odst. 2.ª.
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157. V § 165 se na konci textu põÂsmene c) doplnÏujõÂ
slova ¹a o zrusÏenõÂ platnosti povolenõÂ k pobytu podle
§ 69b odst. 1ª.
158. V § 165 se za põÂsmeno c) vklaÂdajõÂ novaÂ põÂsmena d) a e), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹d) zrÏizuje a provozuje zarÏõÂzenõÂ,
e) rozhoduje o hrazenõÂ naÂkladuÊ spojenyÂch s pobytem
zajisÏteÏneÂho cizince na uÂzemõÂ a jeho vycestovaÂnõÂm
z uÂzemõÂ a vymaÂhaÂ jejich uÂhradu,ª.
DosavadnõÂ põÂsmeno d) se oznacÏuje jako põÂsmeno f).
159. V § 167 odst. 1 põÂsm. b) se za slova ¹spraÂvnõÂho vyhosÏteÏnõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo za uÂcÏelem prÏedaÂnõÂ podle mezinaÂrodnõÂ smlouvyª.
160. V § 167 odst. 1 se na konci põÂsmene h) tecÏka
nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se põÂsmena i) azÏ k), kteraÂ
zneÏjõÂ:
¹i) zadrzÏet peneÏzÏnõÂ prostrÏedky cizince zajisÏteÏneÂho podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu16a),
j) pouzÏõÂt peneÏzÏnõÂ prostrÏedky cizince zadrzÏeneÂ podle
põÂsmene i) k uÂhradeÏ, byt' i cÏaÂstecÏneÂ, naÂkladuÊ spojenyÂch s pobytem zajisÏteÏneÂho cizince na uÂzemõÂ
a jeho vycestovaÂnõÂm z uÂzemõÂ,
k) prÏi plneÏnõÂ uÂkoluÊ podle tohoto zaÂkona proveÏrÏovat,
zda cizinec neuzavrÏel snÏatek s cõÂlem zõÂskat opraÂvneÏnõÂ k pobytu.ª.
161. V § 168 se text ¹§ 9 odst. 4ª nahrazuje textem ¹§ 9 odst. 5ª, za text ¹§ 38 odst. 1ª se vklaÂdajõÂ
slova ¹a 3ª, za cÏõÂslo ¹124ª se vklaÂdajõÂ slova ¹(s vyÂjimkou rÏõÂzenõÂ podle § 124 odst. 3)ª a za cÏõÂslo ¹129ª se
vklaÂdaÂ text ¹ , 148ª.
162. V § 169 zaÂveÏrecÏneÂ cÏaÂsti ustanovenõÂ odstavce 2 se za slova ¹podle § 47 spraÂvnõÂho rÏaÂduª vklaÂdajõÂ
slova ¹ ; to neplatõÂ, jde-li o vydaÂnõÂ pruÊkazu o povolenõÂ
k pobytu podle põÂsmene c) pro nezletileÂ dõÂteÏ mladsÏõÂ 15
let.ª.
163. V § 169 odst. 3 se na konci textu veÏty prvnõÂ
doplnÏujõÂ slova ¹ ; jde-li o zÏaÂdost o vydaÂnõÂ povolenõÂ
k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ
rodiny ve lhuÊteÏ do 270 dnuÊ ode dne podaÂnõÂ zÏaÂdostiª.
164. V § 169 odst. 3 se cÏaÂst veÏty druheÂ prÏed strÏednõÂkem nahrazuje slovy ¹ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ povolenõÂ
k dlouhodobeÂmu pobytu, zÏaÂdost o vydaÂnõÂ povolenõÂ
k pobytu podle § 69 odst. 2 nebo zÏaÂdost o vydaÂnõÂ
zvlaÂsÏtnõÂho pobytoveÂho povolenõÂ podanou na uÂzemõÂ
policie vyrÏõÂdõÂ ve lhuÊteÏ do 60 dnuÊ ode dne podaÂnõÂ zÏaÂdostiª.
165. V § 169 odst. 7 põÂsm. d) se za slova ¹§ 69
odst. 2ª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo § 69a odst. 1 nebo 2ª.
166. V § 169 odst. 7 põÂsmeno e) znõÂ:
¹e) podal zÏaÂdost o prodlouzÏenõÂ doby pobytu na võÂzum
k pobytu nad 90 dnuÊ, zÏaÂdost o povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu nebo zÏaÂdost o prodlouzÏenõÂ plat-
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nosti povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu v dobeÏ,
kdy k tomu nenõÂ opraÂvneÏn.ª.

vcÏetneÏ skutecÏneÏ vynalozÏenyÂch naÂkladuÊ na ostrahu a dopravu do zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ a zpeÏt.

167. V § 169 odst. 9 põÂsm. e) se za text ¹§ 69
odst. 2ª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo § 69a odst. 1 nebo 2ª.

(5) V prÏõÂpadeÏ, kdy naÂklady poskytnuteÂ zdravotnõÂ
peÂcÏe hradõÂ staÂt a nejednaÂ se o cizince, kteryÂ ucÏinil prohlaÂsÏenõÂ o uÂmyslu pozÏaÂdat o azyl nebo je zÏadatelem
o udeÏlenõÂ azylu, zajisÏt'uje uÂhradu naÂkladuÊ
a) ministerstvo za cizince zajisÏteÏneÂho v zarÏõÂzenõÂ,
b) policie v ostatnõÂch prÏõÂpadech.ª.

168. V § 169 odst. 9 põÂsmeno f) znõÂ:
¹f) podal zÏaÂdost o prodlouzÏenõÂ doby pobytu na võÂzum
k pobytu nad 90 dnuÊ, zÏaÂdost o povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu nebo zÏaÂdost o prodlouzÏenõÂ platnosti povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu v dobeÏ,
kdy k tomu nenõÂ opraÂvneÏn.ª.
169. V § 170 odst. 2 se za slova ¹pruÊjezdnõÂho
võÂzaª vklaÂdajõÂ slova ¹podle § 22 odst. 5ª.
170. § 170 odst. 4 se text ¹§ 32 odst. 2 põÂsm. a)ª
nahrazuje textem ¹§ 33 odst. 1ª.
171. V § 171 põÂsm. b) se text ¹§ 9 odst. 4ª nahrazuje textem ¹§ 9 odst. 5ª.
172. V § 172 se odstavec 5 zrusÏuje.
173. § 176 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 176
ZdravotnõÂ peÂcÏe po dobu zajisÏteÏnõÂ cizince
(1) Cizinci se po dobu zajisÏteÏnõÂ na uÂzemõÂ poskytne zdravotnõÂ peÂcÏe
a) neodkladnaÂ, prÏi stavech, ktereÂ
1. bezprostrÏedneÏ ohrozÏujõÂ zÏivot,
2. mohou veÂst prohlubovaÂnõÂm chorobnyÂch zmeÏn
k naÂhleÂmu uÂmrtõÂ,
3. zpuÊsobõÂ bez rychleÂho poskytnutõÂ zdravotnõÂ
peÂcÏe trvaleÂ chorobneÂ zmeÏny,
4. puÊsobõÂ naÂhleÂ utrpenõÂ a bolest,
5. zpuÊsobujõÂ zmeÏny chovaÂnõÂ a jednaÂnõÂ postizÏeneÂho, ohrozÏujõÂ jeho sameÂho nebo jeho okolõÂ,
nebo
6. se tyÂkajõÂ teÏhotenstvõÂ a porodu, s vyÂjimkou
umeÏleÂho prÏerusÏenõÂ teÏhotenstvõÂ na zÏaÂdost cizince,
b) v souvislosti s narÏõÂzenou karanteÂnou nebo jinyÂm
opatrÏenõÂm v souvislosti s ochranou verÏejneÂho
zdravõÂ.
(2) NaÂklady na zdravotnõÂ peÂcÏi poskytnutou podle
odstavce 1 nebo podle § 134 odst. 2 hradõÂ staÂt, a to
i tehdy, pokud bylo zajisÏteÏnõÂ prÏerusÏeno.
(3) Nelze-li zdravotnõÂ peÂcÏi poskytnout v zarÏõÂzenõÂ,
zajistõÂ provozovatel poskytnutõÂ teÂto peÂcÏe ve zdravotnickeÂm zarÏõÂzenõÂ, se kteryÂm ministerstvo nebo provozovatel uzavrÏe smlouvu o poskytovaÂnõÂ zdravotnõÂ peÂcÏe;
to neplatõÂ v prÏõÂpadeÏ bezprostrÏednõÂho ohrozÏenõÂ zÏivota
nebo zdravõÂ.
(4) ZpuÊsobil-li si cizinec v dobeÏ zajisÏteÏnõÂ uÂjmu na
zdravõÂ sveÂvolneÏ, maÂ povinnost uhradit naÂklady leÂcÏenõÂ,

174. V § 176a odst. 3 se slova ¹z kapitoly staÂtnõÂho
rozpocÏtu VsÏeobecnaÂ pokladnõÂ spraÂvaª zrusÏujõÂ.
175. Za § 176a se vklaÂdaÂ novyÂ § 176b, kteryÂ znõÂ:
¹§ 176b
Â
Uhrada naÂkladuÊ spojenyÂch se zajisÏteÏnõÂm cizince za
uÂcÏelem prÏedaÂnõÂ nebo pruÊvozu
(1) PrÏi uÂhradeÏ naÂkladuÊ spojenyÂch se zajisÏteÏnõÂm
cizince za uÂcÏelem prÏedaÂnõÂ nebo pruÊvozu podle mezinaÂrodnõÂ smlouvy nebo zajisÏteÏnõÂm cizince za uÂcÏelem
pruÊvozu leteckou cestou (§ 152 a 153) se postupuje
obdobneÏ jako prÏi uÂhradeÏ naÂkladuÊ spojenyÂch se zajisÏteÏnõÂm cizince za uÂcÏelem spraÂvnõÂho vyhosÏteÏnõÂ.
(2) Do naÂkladuÊ spojenyÂch se zajisÏteÏnõÂm cizince za
uÂcÏelem prÏedaÂnõÂ podle mezinaÂrodnõÂ smlouvy se zapocÏõÂtaÂvajõÂ naÂklady, ktereÂ policii nebo ministerstvu vznikly
od zajisÏteÏnõÂ cizince do doby jeho prÏedaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu druheÂho smluvnõÂho staÂtu.
(3) NaÂklady spojeneÂ se zajisÏteÏnõÂm pruÊvozu cizince na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ smlouvy nebo pruÊvozu
leteckou cestou podle § 152 a 153 se hradõÂ pouze tehdy,
jde-li o cizince, kteryÂ na uÂzemõÂ pobyÂvaÂ a jehozÏ naÂvrat
na uÂzemõÂ staÂtu jeho obcÏanstvõÂ nebo na uÂzemõÂ jineÂho
staÂtu, kteryÂ cizince prÏevezme, vyzÏaduje zajisÏteÏnõÂ jeho
pruÊvozu prÏes uÂzemõÂ jineÂho staÂtu za asistence prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ tohoto staÂtu. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se do
naÂkladuÊ zahrnou i naÂklady spojeneÂ s pruÊvozem provedenyÂm prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny staÂtu, jehozÏ uÂzemõÂm byl
cizinec na zÏaÂdost provaÂzÏen.ª.
176. V § 180 se na zacÏaÂtek odstavce 2 vklaÂdaÂ veÏta
¹PozvaÂnõÂ se podaÂvaÂ na uÂrÏednõÂm tiskopise.ª.
177. V § 180 se na konci odstavce 2 doplnÏuje veÏta
¹ZvoucõÂ osoba v pozvaÂnõÂ daÂle uvede uÂdaje o zvaneÂm
cizinci v rozsahu jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a ostatnõÂ jmeÂna, den,
meÏsõÂc a rok narozenõÂ, staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnost, bydlisÏteÏ v zahranicÏõÂ, cÏõÂslo cestovnõÂho dokladu, uÂcÏel cesty a dobu, na
kterou cizince zve na uÂzemõÂ.ª.
178. V § 180 odst. 5 se na konci põÂsmene c) slovo
¹neboª zrusÏuje, tecÏka na konci põÂsmene d) se nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se põÂsmena e) a f), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹e) jestlizÏe zvoucõÂ osoba uÂrÏednõÂ tiskopis vyplnila necÏitelneÏ, neuÂplneÏ nebo nepravdiveÏ, nebo
f) jestlizÏe zvoucõÂ osoba neuzavrÏela cestovnõÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ acÏkoliv cÏestneÏ prohlaÂsila, zÏe tak
ucÏinõÂ.ª.
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179. V § 180 se za odstavec 5 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 6, kteryÂ znõÂ:
¹(6) Na pozÏaÂdaÂnõÂ policie je zvoucõÂ osoba povinna
schopnost splneÏnõÂ zaÂvazku obsazÏeneÂho v pozvaÂnõÂ prokaÂzat tõÂm, zÏe:
a) disponuje prostrÏedky k pobytu zvaneÂho cizince
v rozsahu stanoveneÂm v § 13,
b) disponuje prostrÏedky ve vyÂsÏi 0,25 naÂsobku cÏaÂstky
zÏivotnõÂho minima na osobnõÂ potrÏeby za kazÏdyÂ den
pobytu na uÂzemõÂ, pokud cizinec nebude ubytovaÂn
u zvoucõÂ osoby,
c) prÏedlozÏõÂ doklad o uzavrÏenõÂ cestovnõÂho zdravotnõÂho pojisÏteÏnõÂ ve prospeÏch zvaneÂho cizince nebo
cÏestneÏ prohlaÂsõÂ, zÏe takoveÂ pojisÏteÏnõÂ uzavrÏe prÏed
vstupem cizince na uÂzemõÂ, anebo pro prÏõÂpadnou
uÂhradu naÂkladuÊ v rozsahu stanoveneÂm v § 5
põÂsm. a) bodu 4 disponuje cÏaÂstkou nejmeÂneÏ
30 000 EUR,
d) disponuje prostrÏedky pro uÂhradu naÂkladuÊ spojenyÂch s vycestovaÂnõÂm zvaneÂho cizince z uÂzemõÂ ve
vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ ceneÏ letenky do staÂtu, jehozÏ cestovnõÂ doklad vlastnõÂ, nebo do staÂtu jeho trvaleÂho
pobytu.
ProkaÂzaÂnõÂ schopnosti splneÏnõÂ zaÂvazku podle põÂsmen a)
azÏ d) nezbavuje zvoucõÂ osobu povinnosti uhradit prÏõÂpadneÂ naÂklady v rozsahu zaÂvazku prÏijateÂho v pozvaÂnõÂ
v jejich skutecÏneÂ vyÂsÏi.ª.
DosavadnõÂ odstavce 6 a 7 se oznacÏujõÂ jako odstavce 7
a 8.
180. V § 180a se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) ZastupitelskyÂ uÂrÏad oveÏrÏuje, zda osoba, kteraÂ
vydala doklad o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ, je
opraÂvneÏna takovyÂ doklad vydaÂvat.ª.
181. Za § 180b se vklaÂdaÂ novyÂ § 180c, kteryÂ
vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 180c
NezletilyÂ cizinec bez doprovodu
Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ nezletilyÂm
cizincem bez doprovodu cizinec ve veÏku 15 azÏ 18 let,
kteryÂ prÏicestuje na uÂzemõÂ bez doprovodu zletileÂ osoby
odpovõÂdajõÂcõÂ za neÏj podle praÂvnõÂho rÏaÂdu platneÂho na
uÂzemõÂ staÂtu, jehozÏ obcÏanstvõÂ cizinec mladsÏõÂ 18 let maÂ,
nebo v prÏõÂpadeÏ, zÏe je osobou bez staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ, na
uÂzemõÂ staÂtu jeho poslednõÂho bydlisÏteÏ, a to po takovou
dobu, po kterou se skutecÏneÏ nenachaÂzõÂ v peÂcÏi takoveÂto
osoby; nezletilyÂm cizincem bez doprovodu se rozumõÂ
i cizinec mladsÏõÂ 18 let, kteryÂ byl ponechaÂn bez doprovodu poteÂ, co prÏicestoval na uÂzemõÂ 9b).ª.
182. § 181 znõÂ:
¹§ 181
VlaÂda CÏeskeÂ republiky muÊzÏe v rozsahu stanove-

neÂm prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm praÂvnõÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6a) narÏõÂzenõÂm stanovit, zÏe
a) na cizince se zrusÏenõÂ võÂzoveÂ povinnosti nevztahuje; v narÏõÂzenõÂ stanovõÂ okruh osob, jejichzÏ pobyt
na uÂzemõÂ je podmõÂneÏn udeÏlenõÂm võÂza,
b) cizinec muÊzÏe na uÂzemõÂ pobyÂvat bez võÂza po dobu
uvedenou v tomto narÏõÂzenõÂ; v narÏõÂzenõÂ vymezõÂ
okruh osob, jejichzÏ pobyt na uÂzemõÂ nenõÂ podmõÂneÏn udeÏlenõÂm võÂza.ª.
183. V § 182 odst. 1 põÂsmeno b) vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 26a znõÂ:
¹b) v souladu s mezinaÂrodnõÂ smlouvou, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, nebo praÂvnõÂm prÏedpisem vydanyÂm na jejõÂm zaÂkladeÏ26a), kterÏõÂ cizinci mohou
pobyÂvat v tranzitnõÂm prostoru mezinaÂrodnõÂho letisÏteÏ na uÂzemõÂ pouze na zaÂkladeÏ udeÏleneÂho letisÏtnõÂho võÂza.
26a

) RozhodnutõÂ vyÂkonneÂho vyÂboru SCH/Com (99)13 ze dne
28. dubna 1999 o konecÏneÂm zneÏnõÂ SpolecÏneÂ prÏõÂrucÏky a SpolecÏneÂ konzulaÂrnõÂ instrukce.ª.

184. V § 182 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno c), ktereÂ znõÂ:
¹c) vyÂsÏi naÂkladuÊ na ubytovaÂnõÂ, stravovaÂnõÂ a prÏepravu
po uÂzemõÂ cizince zajisÏteÏneÂho za uÂcÏelem spraÂvnõÂho
vyhosÏteÏnõÂ.ª.
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
CÏl. II
1. ZÏaÂdost o võÂzum k pobytu nad 90 dnuÊ podanaÂ
prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona za uÂcÏelem
spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny se povazÏuje za zÏaÂdost o vydaÂnõÂ povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny.
Ï õÂzenõÂ o zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ povolenõÂ k dlouhodo2. R
beÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny
podaneÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
se dokoncÏõÂ podle zaÂkona cÏ. 326/1999 Sb., ve zneÏnõÂ
uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
3. ZÏaÂdost o prodlouzÏenõÂ doby pobytu na võÂzum
k pobytu nad 90 dnuÊ za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ
rodiny se povazÏuje za zÏaÂdost o vydaÂnõÂ povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny.
4. ZÏaÂdost o prodlouzÏenõÂ platnosti pruÊkazu o povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu podanaÂ prÏede dnem
nabytõÂ uÂcÏinnosti zaÂkona se vyrÏõÂdõÂ podle zaÂkona
cÏ. 326/1999 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
5. DrzÏitel võÂza k pobytu nad 90 dnuÊ, ktereÂ prÏede
dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona bylo udeÏleno za
uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny v rozsahu stanoveneÂm v § 42a odst. 1 zaÂkona cÏ. 326/1999 Sb., ve zneÏnõÂ
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uÂcÏinneÂm do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, je
povinen ve lhuÊteÏ do 31. prosince 2005 dostavit se na
policii k vyÂmeÏneÏ tohoto võÂza za pruÊkaz o povolenõÂ
k pobytu.
6. VyznacÏenõÂ võÂza se provede po prÏedlozÏenõÂ dokladu o cestovnõÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ.
7. ZmeÏny rezÏimu zajisÏteÏnõÂ budou provaÂdeÏny
v jednotlivyÂch zarÏõÂzenõÂch postupneÏ ode dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona do 31. prosince 2005; do doby
zmeÏny tohoto rezÏimu policie plnõÂ uÂkoly podle dosavadnõÂ praÂvnõÂ uÂpravy.
8. Pravomoci ke zrÏizovaÂnõÂ a provozovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ
podle hlavy XII zaÂkona cÏ. 326/1999 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, prÏechaÂzejõÂ na ministerstvo dnem 1. ledna 2006.
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ZmeÏna zÏivnostenskeÂho zaÂkona
CÏl. IV
V § 5 odst. 5 zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 286/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 356/1999 Sb. a zaÂkona cÏ. 167/
/2004 Sb., se za veÏtu prvnõÂ vklaÂdaÂ veÏta ¹Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se za povolenõÂ k pobytu za uÂcÏelem podnikaÂnõÂ povazÏuje i povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za
uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu24b).ª.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST
CÏl. V

Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o zameÏstnanosti
CÏl. III
ZaÂkon cÏ. 435/2004 Sb., o zameÏstnanosti, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 168/2005 Sb. a zaÂkona cÏ. 202/2005 Sb., se
meÏnõÂ takto:
1. V § 87 se text ¹ , j) a k)ª nahrazuje textem ¹a j)
azÏ l)ª.
2. V § 98 se na konci põÂsmene j) zrusÏuje slovo
¹neboª, tecÏka na konci põÂsmene k) se nahrazuje slovem
¹ , neboª a doplnÏuje se põÂsmeno l), ktereÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 52a znõÂ:
¹l) kteryÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pobyÂvaÂ na zaÂkladeÏ
povolenõÂ k dlouhodobeÂmu pobytu za uÂcÏelem spolecÏneÂho souzÏitõÂ rodiny, jde-li o spolecÏneÂ souzÏitõÂ rodiny s cizincem podle põÂsmene a) nebo c)52a).

1. Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti 30. dnem po dni
jeho vyhlaÂsÏenõÂ, s vyÂjimkou ustanovenõÂ cÏl. I boduÊ 9, 24
azÏ 26, 39, bodu 59, pokud jde o § 46a odst. 2 põÂsm. b),
bodu 91 a bodu 139, pokud jde o slova ¹a j)ª, kteraÂ
nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti dnem zrusÏenõÂ kontrol na staÂtnõÂch
hranicõÂch, stanovenyÂm v rozhodnutõÂ Rady EvropskeÂ
Â mluvy podepsaneÂ dne
unie o vstupu v platnost U
19. cÏervna 1990 v Schengenu mezi BelgickyÂm kraÂlovstvõÂm, Spolkovou republikou NeÏmecko, Francouzskou
republikou, LucemburskyÂm velkoveÂvodstvõÂm a NizozemskyÂm kraÂlovstvõÂm k provedenõÂ dohody podepsaneÂ
dne 14. cÏervna 1985 o postupneÂm odstranÏovaÂnõÂ kontrol
na spolecÏnyÂch hranicõÂch pro CÏeskou republiku, a ustanovenõÂ cÏl. I boduÊ 165 a 166, kteraÂ nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti
dnem 1. ledna 2006.

) § 42a odst. 1 zaÂkona cÏ. 326/1999 Sb., o pobytu cizincuÊ na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 428/2005 Sb.ª.

2. UstanovenõÂ cÏl. I boduÊ 13 a 15 pozbyÂvajõÂ platnosti dnem zrusÏenõÂ kontrol na staÂtnõÂch hranicõÂch, stanovenyÂm v rozhodnutõÂ Rady EvropskeÂ unie o vstupu
v platnost UÂmluvy podepsaneÂ dne 19. cÏervna 1990
v Schengenu mezi BelgickyÂm kraÂlovstvõÂm, Spolkovou
republikou NeÏmecko, Francouzskou republikou, LucemburskyÂm velkoveÂvodstvõÂm a NizozemskyÂm kraÂlovstvõÂm k provedenõÂ dohody podepsaneÂ dne
14. cÏervna 1985 o postupneÂm odstranÏovaÂnõÂ kontrol
na spolecÏnyÂch hranicõÂch pro CÏeskou republiku.

3. V § 102 odst. 1 se text ¹ , j) a k)ª nahrazuje textem
¹a j) azÏ l)ª.

3. UstanovenõÂ § 157b odst. 11 pozbyÂvaÂ platnosti
dnem 1. ledna 2006.

52a

ZaoraÂlek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Strana 7976

SbõÂrka zaÂkonuÊ 2005

CÏaÂstka 147

U P O Z O R N EÏ N IÂ
Redakce sdeÏluje vsÏem uzÏivateluÊm SbõÂrky zaÂkonuÊ, zÏe od 1. listopadu 2005 dojde ke zmeÏneÏ jejõÂho sõÂdla
(adresy), vcÏetneÏ telefonu a faxu.
PuÊvodnõÂ adresa: Ministerstvo vnitra, Nad SÏtolou 3, posÏt. schr. 21/SB
170 34 Praha 7-HolesÏovice
telefon: 974 832 341
fax: 974 833 502
NovaÂ adresa:

Ministerstvo vnitra, NaÂm. HrdinuÊ 1634/3, posÏt. schr. 155/SB
140 21 Praha 4
telefon: 974 817 287
fax: 974 816 871
Redakce

IS S N 1 2 1 1 -1 2 4 4
VydaÂvaÂ a tiskne: TiskaÂrna Ministerstva vnitra, p. o., BartuÊnÏkova 4, posÏt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 ± Redakce:
Ministerstvo vnitra, Nad SÏtolou 3, posÏt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-HolesÏovice, telefon: 974 832 341 a 974 833 502, fax: 974 833 502 ± Administrace: põÂsemneÂ objednaÂvky prÏedplatneÂho, zmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ ± MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav,
fax: 519 321 417, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. ObjednaÂvky ve SlovenskeÂ republice prÏijõÂmaÂ a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o.,
Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. RocÏnõÂ prÏedplatneÂ se stanovuje za dodaÂvku kompletnõÂho rocÏnõÂku
vcÏetneÏ rejstrÏõÂku a je od prÏedplatiteluÊ vybõÂraÂno formou zaÂloh ve vyÂsÏi oznaÂmeneÂ ve SbõÂrce zaÂkonuÊ. ZaÂveÏrecÏneÂ vyuÂcÏtovaÂnõÂ se provaÂdõÂ po dodaÂnõÂ
kompletnõÂho rocÏnõÂku na zaÂkladeÏ pocÏtu skutecÏneÏ vydanyÂch cÏaÂstek (prvnõÂ zaÂloha na rok 2005 cÏinõÂ 3000,± KcÏ, druhaÂ zaÂloha na rok 2005 cÏinõÂ 3000,±
KcÏ, trÏetõÂ zaÂloha na rok 2005 cÏinõÂ 1000,± KcÏ) ± VychaÂzõÂ podle potrÏeby ± Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav, celorocÏnõÂ
prÏedplatneÂ ± 516 205 176, 519 305 176, 516 205 174, 519 205 174, objednaÂvky jednotlivyÂch cÏaÂstek (dobõÂrky) ± 516 205 207, 519 305 207, objednaÂvky-knihkupci ± 516 205 161, 519 305 161, faxoveÂ objednaÂvky ± 519 321 417, e-mail ± sbirky@moraviapress.cz, zelenaÂ linka ± 800 100 314. InternetovaÂ
prodejna: www.sbirkyzakonu.cz ± DrobnyÂ prodej ± BenesÏov: OldrÏich HAAGER, Masarykovo naÂm. 231; Brno: Ing. JirÏõÂ Hrazdil, VranovskaÂ 16,
SEVT, a. s., CÏeskaÂ 14; BrÏeclav: Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410, tel.: 519 322 132, fax: 519 370 036; CÏeskeÂ BudeÏjovice: SEVT, a. s., CÏeskaÂ 3,
tel.: 387 432 244; Hradec KraÂloveÂ: TECHNOR, Wonkova 432; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD KnihkupectvõÂ ± AntikvariaÂt,
RuskaÂ 85; KadanÏ: KniharÏstvõÂ ± PrÏibõÂkovaÂ, J. SÏvermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953; Klatovy: Krameriovo knihkupectvõÂ, naÂm. MõÂru 169;
Liberec: PodjesÏteÏdskeÂ knihkupectvõÂ, MoskevskaÂ 28; LitomeÏrÏice: Jaroslav TvrdõÂk, LidickaÂ 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: KnihkupectvõÂ
¹U Knihomilaª, Ing. Romana KopkovaÂ, MoskevskaÂ 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova cÏ. 2, ZdeneÏk Chumchal ± KnihkupectvõÂ Tycho,
OstruzÏnickaÂ 3, KnihkupectvõÂ SEVT, a. s., OstruzÏnickaÂ 10; Ostrava: LIBREX, NaÂdrazÏnõÂ 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., NaÂdrazÏnõÂ 29;
Otrokovice: Ing. KucÏerÏõÂk, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., trÏõÂda MõÂru 65; PlzenÏ: TYPOS, a. s. UÂslavskaÂ 2, EDICUM, Vojanova 45, TechnickeÂ normy, LaÂbkova pav. cÏ. 5, VydavatelstvõÂ a naklad. AlesÏ CÏeneÏk, naÂm. CÏeskyÂch bratrÏõÂ 8; Praha 1: DuÊm ucÏebnic a knih CÏernaÂ Labut',
Na PorÏõÂcÏõÂ 25, FISÏER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., VaÂclavskeÂ naÂm. 41; Praha 2: ANAG,
spol. s r. o., naÂm. MõÂru 9 (NaÂrodnõÂ duÊm), SEVT a. s., SlezskaÂ 126/6; Praha 4: SEVT, a. s., JihlavskaÂ 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. PesÏkoveÂ 14; Praha 6:
PPP ± StanÏkovaÂ Isabela, PusÏkinovo naÂm. 17; Praha 7: MONITOR CZ, s. r. o., V haÂji 6, tel.: 272 735 797; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, SpecializovanaÂ prodejna SbõÂrky zaÂkonuÊ, SokolovskaÂ 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: AbonentnõÂ tiskovyÂ servis-Ing. Urban, JabloneckaÂ 362, po ± paÂ 7 ± 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r. o., VinohradskaÂ 190; PrÏerov: OdborneÂ knihkupectvõÂ, BartosÏova 9,
Jana HonkovaÂ ± YAHO ± i ± centrum, KomenskeÂho 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. BorovskeÂho 22, tel.: 352 303 402; SÏumperk:
KnihkupectvõÂ D & G, HlavnõÂ trÏ. 23; TaÂbor: Milada SÏimonovaÂ ± EMU, BudeÏjovickaÂ 928; Teplice: KnihkupectvõÂ L & N, Masarykova 15; Trutnov:
Galerie ALFA, BulharskaÂ 58; UÂstõÂ nad Labem: SeverocÏeskaÂ distribucÏnõÂ, s. r. o., HavõÂrÏskaÂ 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o.,
Solvayova 1597/3, Vazby a doplnÏovaÂnõÂ SbõÂrek zaÂkonuÊ vcÏetneÏ dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz;
ZaÂbrÏeh: Mgr. Ivana PatkovaÂ, ZÏizÏkova 45; ZÏatec: Prodejna U Pivovaru, ZÏizÏkovo naÂm. 76, JindrÏich ProchaÂzka, BezdeÏkov 89 ± Vazby SbõÂrek,
tel.: 415 712 904. DistribucÏnõÂ podmõÂnky prÏedplatneÂho: jednotliveÂ cÏaÂstky jsou expedovaÂny neprodleneÏ po dodaÂnõÂ z tiskaÂrny. ObjednaÂvky noveÂho
prÏedplatneÂho jsou vyrÏizovaÂny do 15 dnuÊ a pravidelneÂ dodaÂvky jsou zahajovaÂny od nejblizÏsÏõÂ cÏaÂstky po oveÏrÏenõÂ uÂhrady prÏedplatneÂho nebo jeho zaÂlohy.
CÏaÂstky vysÏleÂ v dobeÏ od zaevidovaÂnõÂ prÏedplatneÂho do jeho uÂhrady jsou doposõÂlaÂny jednoraÂzoveÏ. ZmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ jsou
provaÂdeÏny do 15 dnuÊ. Reklamace: informace na tel. cÏõÂslech 516 205 207, 519 305 207. V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏO (praÂvnickaÂ osoba), rodneÂ
Ï editelstvõÂ v BrneÏ cÏ. j. P/2-4463/
cÏõÂslo (fyzickaÂ osoba). PodaÂvaÂnõÂ novinovyÂch zaÂsilek povoleno CÏeskou posÏtou, s. p., OdsÏteÏpnyÂ zaÂvod JizÏnõÂ Morava R
/95 ze dne 8. 11. 1995.

