
Přehled změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců 
s účinností od 31.7.2019 

(zákonem č. 176/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) 

 

 
 
Dochází ke změně v systému výběru správních poplatků u žádostí podávaných na území. Správní 
poplatek se již nevybírá odděleně, tedy v části za přijetí žádosti o pobytové oprávnění a v části za vydání 
průkazu o povolení k pobytu, ale v jedné částce, a to již při přijetí žádosti. Uvedené však platí až pro 
žádosti podané od 31.7.2019 ! 
 
I nadále nepodléhá správnímu poplatku přijetí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu 
(občané EU), o povolení k přechodnému pobytu a o povolení k trvalému pobytu občana EU nebo jeho 
rodinného příslušníka. 
 
Nově je zpoplatněno již samotné přijetí žádosti o 

1.  provedení změny v průkazu o povolení k pobytu (průkaz s biometrickými údaji) 
2.  vydání náhradního průkazu o povolení k pobytu za průkaz ztracený, zcizený nebo poškozený. 

Samotné vydání náhradního průkazu o povolení k pobytu nebo průkazu, v němž je provedena změna již 
poplatku nepodléhá. 
 
Správní poplatky se vybírají ve formě kolkové známky. Platba správního poplatku v hotovosti nebo 
platební kartou není možná, protože k tomu pracoviště Ministerstva vnitra nejsou vybavena – na 
pracovištích není ani pokladna ani terminály pro příjem platby kartou. 

 
VYDÁNÍ POVOLENÍ K POBYTU a DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ PRÁVNÍHO POSTAVENÍ REZIDENTA 

Typ žádosti Poplatek 
za přijetí žádosti za vydání průkazu 

žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu 2 500 0 
- žádost osoby mladší 15 let 1 000 0 
žádost o vydání zaměstnanecké karty 2 500 0 
žádost o vydání modré karty 2 500 0 
žádost o vydání karty vnitropodnikově. 
převedeného zaměstnance 2 500 0 

žádost o vydání povolení k trvalému pobytu 2 500 0 
- žádost osoby mladší 15 let 1 000 0 
žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu 
za účelem strpění 500 0 

žádost o dodatečné přiznání právního postavení 
dlouhodobě pobývajícího rezidenta v EU 500 0 

 
PRODLOUŽENÍ POVOLENÍ K POBYTU NEBO PRŮKAZU 

Typ žádosti Poplatek 
za přijetí žádosti za vydání průkazu 

žádost o prodloužení povolení k dlouhodobému 
pobytu 2 500 0 

- žádost osoby mladší 15 let 1 000 0 
žádost o prodloužení zaměstnanecké karty 2 500 0 
žádost o prodloužení modré karty 2 500 0 
žádost o prodloužení k. vnitropodnikově 
převedeného zaměstnance 2 500 0 

žádost o prodloužení průkazu o povolení 
k trvalému pobytu a průkazu o povolení k pobytu 
azylanta 

2 500 0 

- žádost osoby mladší 15 let 1 000 0 
žádost o prodloužení průkazu osoby s doplňkovou 1 000 0 

SPRÁVNÍ  POPLATKY 



ochranou 
- žádost osoby mladší 15 let 500 0 
žádost o prodloužení dlouhodobého pobytu za 
účelem strpění pobytu na území 1 000 0 

 
Vydání náhradního průkazu o povolení k pobytu (PKP) a průkazu s provedenou změnou 

Typ žádosti Poplatek 
za přijetí žádosti za vydání průkazu 

žádost o vydání PKP náhradou za průkaz ztracený 
zcizený, poškozený (3. země) 4 000 0 

- žádost osoby mladší 15 let (3. země) 2 500 0 
žádost o vydání PKP náhradou za průkaz ztracený 
zcizený, poškozený (občan EU nebo jeho rodinný 
příslušník) 

100 0 

žádost o provedení změny v PKP (3. země) 1 000 0 
- žádost osoby mladší 15 let (3. země)   500 0 

 
 

 
 
 

NOVÁ NÁLEŽITOST ŽÁDOSTI 
 

V případě, že je zaměstnavatelem cizince agentura práce a hodlá jej přidělovat k výkonu práce k uživateli, 
je tento cizinec povinen ke své žádosti o vydání nebo prodloužení doby platnosti zaměstnanecké 
karty předložit doklad, který obsahuje mimo jeho identifikačních údajů i druh práce, kterou bude jako 
dočasně přidělený zaměstnanec u uživatele vykonávat, místo výkonu této práce, název a sídlo uživatele. 
Může se jednat o samostatné prohlášení zaměstnavatele - agentury práce (vzor prohlášení je dostupný v 
rubrice „ Formuláře žádostí “) nebo například písemný pokyn k přidělení podle § 309 odst. 2 zákoníku 
práce.  

 
 

NAHRAZENÍ SOUHLASU SE ZMĚNOU ZAMĚSTNAVATELE, PRACOVNÍHO ZAŘAZENÍ NEBO S DALŠÍM 
ZAMĚSTNÁVÁNÍM OZNÁMENÍM 

 
Změnu zaměstnavatele, svého pracovního zařazení (zejména místa výkonu práce, druhu práce), 
zaměstnávání na dalším pracovním místě u stejného nebo jiného zaměstnavatele bude cizinec napříště 
již Ministerstvu vnitra pouze ohlašovat. 
 
K ohlášení změny je třeba použít zvlášť pro tento účel určeného tiskopisu, který je dostupný v rubrice 
„formuláře žádostí“ na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.  Tiskopis musí být vyplněn ve 
všech jeho rubrikách a musí k němu být přiloženy všechny zákonem požadované doklady, které musí 
prokazovat splnění podmínek stanovených zákonem o pobyt cizinců pro takovou změnu. V opačném 
případě se na takové oznámení hledí, jako by nebylo učiněno. To může v některých případech vést až 
k zániku platnosti zaměstnanecké karty.   
 
Platnost zaměstnanecké karty totiž i nadále zaniká v případě, že cizinec po skončení pracovněprávního 
vztahu, pro který mu byla zaměstnanecká karta vydána, v době 60 dnů od jeho skončení neučiní 
oznámení o změně zaměstnavatele, nebo se na takové oznámení bude hledět jako na neučiněné.  
 
Oznámení o změně je třeba učinit nejméně 30 dnů přede dnem, ke kterému se má změna uskutečnit. 
Změnu může oznámit pouze cizinec, který je držitelem zaměstnanecké karty. Změnu zaměstnavatele 
nelze oznámit, pokud ještě neuplynulo 6 měsíců od převzetí první zaměstnanecké karty (s několika 
výjimkami). Změnu také nelze oznámit, pokud by novým zaměstnavatelem byla agentura práce. 
 
Začít pracovat na novém pracovním místě může cizinec nejdříve ode dne, který do oznámení uvedl jako 
den, ke kterému se má změna uskutečnit a až poté, co jemu nebo jeho budoucímu zaměstnavateli 
bude doručeno sdělení Ministerstva vnitra o tom, že jsou splněny podmínky zákona o pobytu cizinců pro 
oznámení této změny.  

ZAMĚSTNANECKÉ KARTY 

https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-nektere-nalezitosti-zadosti-formulare-zadosti.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-nektere-nalezitosti-zadosti-formulare-zadosti.aspx


 
V případě, že nejsou splněny podmínky zákona o pobytu cizinců pro oznámení změny, Ministerstvo 
vnitra tuto skutečnost sdělí cizinci i jeho budoucímu zaměstnavateli. Proti takovému sdělení sice nelze 
podat odvolání, ovšem oznámení lze Ministerstvu vnitra doručit znovu a budou-li již splněny podmínky 
stanovené zákonem, Ministerstvo cizinci a jeho budoucímu zaměstnavateli tuto skutečnost sdělí a cizinec 
bude moci na oznámené pozici začít pracovat.  
 
V případě, že cizinec v době do 60 dnů od skončení pracovněprávního vztahu, pro který byla 
zaměstnanecká karta vydána, doručí Ministerstvu vnitra více oznámení, přihlíží se pouze k poslednímu 
z nich. Obdobně, je-li učiněno oznámení o změně zaměstnavatele v průběhu řízení o prodloužení 
platnosti zaměstnanecké karty, má se za to, že je o prodloužení žádáno z důvodu zaměstnávání na 
posledně oznámenou pracovní pozici. 
 
Cizinci, kteří mají tzv. volný přístup na trh práce (§ 98 zákona o zaměstnanosti) nebo i nadále k výkonu 
práce na území ČR potřebují rozhodnutí o povolení k zaměstnání (vyslaní zaměstnanci), tyto změny 
oznamují Ministerstvu vnitra stejně jako dosud do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy ke změně došlo. 
 
 

 
 

ZÚŽENÍ DEFINICE STUDIA 
 

Studium na středních školách, vyšších odborných školách či konzervatořích, které není uskutečňováno 
v rámci výměnných programů, již nově nebude považováno za studium pro účely získání dlouhodobého 
víza či povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia. Studentům těchto škol nebude již napříště 
možno vydat ani prodlužit dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia. 
Této skupině studentů bude při splnění dalších podmínek vydáno dlouhodobé vízum a případně následně 
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem v praxi nazývaným jako „OSTATNÍ“ (označován číselným 
kódem „99“).  Současně studentům denního studia středních a vyšších odborných škol zůstává zachován 
volný přístup na trh práce podle § 98 písm. j) zákona o zaměstnanosti. 

 
 

ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DLOUHODOBÝ POBYT ZA ÚČELEM STUDIA NA ÚZEMÍ 
 

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území bude oprávněn na území 
Ministerstvu vnitra podat: 

- držitel dlouhodobého víza (kromě dlouhodobého víza za účelem strpění, sezónního 
zaměstnávání, mimořádného pracovního víza) 

- držitel povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem 
- držitel povolení k pobytu vydaného jiným členským státem EU za účelem studia v době svého 

oprávněného bezvízového pobytu na území. 
 
 

BEZVÍZOVÝ POBYT 
 

Cizinci, kterým bylo vydáno jiným členským státem EU (s výjimkou Velké Británie, Irska, Dánska) povolení 
k pobytu jako studentům, kteří přicházejí do EU studovat v rámci programu EU, mnohostranného 
programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility nebo dohody mezi vysokoškolskými institucemi, mohou 
na území ČR pobývat až po dobu 1 roku bez víza za předpokladu, že účelem jejich pobytu je studium na 
zdejší vysoké škole a jejich povoelní k pobytu je stále platné. Tito studenti mají v průkazu o povolení 
k pobytu uvedenu poznámku: „student“ v národním jazyce vydávajícího státu a dále název výměnného 
programu či označení dohody mezi vysokoškolskými institucemi. 
 
 

MOŽNOST PROKÁZAT PŘÍJEM NAMÍSTO PROSTŘEDKŮ K POBYTU 
 

Studentům zůstává zachována možnost předkládat ke své žádosti doklad o zajištění prostředků k pobytu 
na území (§ 13 zákona o pobytu cizinců). Namísto tohoto dokladu však budou moci nově předložit doklad 
prokazující jejich měsíční příjem. Tedy má-li student příjem ze zaměstnání, podnikání či jiné výdělečné 

DLOUHODOBÝ POBYT ZA ÚČELEM STUDIA 



činnosti, může namísto předložení dokladu o zajištění prostředků k pobytu na území prokázat svůj 
měsíční příjem. Minimální měsíční příjem, který by v takovém případě musel prokazovat, je roven součtu 
životního minima studenta (3 410 Kč) a částky nejvyšších normativních nákladů na bydlení (8 233 Kč) 
nebo nákladů skutečně na bydlení vynakládaných. Doporučuje se studentům proto, aby v takovém 
případě prokázali, kolik činí jejich náklady na ubytování. 
 
 

 
 

BEZVÍZOVÝ POBYT 
 

Cizinec, kterému bylo vydáno jiným členským státem EU (s výjimkou Velké Británie, Irska, Dánska) 
povolení k pobytu jako výzkumnému pracovníkovi a který na území ČR pobývá za účelem výzkumu 
prováděného u některé z výzkumných organizací zapsaných v seznamu výzkumných organizací podle 
zvláštního předpisu, může na území ČR pobývat až po dobu 1 roku bez víza, za předpokladu, že toto 
povolení je stále platné. Výzkumní pracovníci mají v průkazu o povolení k pobytu uvedenu poznámku: 
„výzkumný pracovník“ v národním jazyce vydávajícího státu.  
 
Stejné právo až ročního bezvízového pobytu má i rodinný příslušník výzkumného pracovníka, kterému 
z tohoto důvodu jiný členský stát EU (s výjimkou Velké Británie, Irska, Dánska) vydal povolení k pobytu, 
předpokladem ovšem je, že na území pobývá společně s tímto výzkumným pracovníkem a jeho povolení 
k pobytu je stále platné. 
 

MOŽNOSTI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DLOUHODOBÝ POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU NA ÚZEMÍ 
 

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu na území bude 
oprávněn na území Ministerstvu vnitra podat: 

- držitel dlouhodobého víza (kromě dlouhodobého víza za účelem strpění, sezónního 
zaměstnávání, mimořádného pracovního víza) 

- držitel povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem 
- držitel povolení k pobytu vydaného jiným členským státem EU za účelem vědeckého výzkumu 

v době svého oprávněného bezvízového pobytu na území, za předpokladu, že hodlá na území 
pobývat po dobu delší 1 roku. 

 
Rodinný příslušník výzkumného pracovníka bude moci žádost o dlouhodobý pobyt za účelem 
společného soužití rodiny na území (za účelem soužití s výzkumným pracovníkem) podat na území 
Ministerstvu vnitra pouze, jestliže na území pobývá na základě dlouhodobého víza (kromě dlouhodobého 
víza za účelem strpění splatností kratší než 6 měsíců, sezónního zaměstnávání, mimořádného 
pracovního víza) nebo povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem. 
 
 
 

 
 
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání je určeno pro 
cizince, kteří na území pobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia a studium 
již úspěšně ukončili nebo cizincům, kteří na území pobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu 
za účelem vědeckého výzkumu a kteří výzkumnou činnost na území ukončili. 
 

- žádost se podává na území Ministerstvu vnitra, a to ještě v době platnosti stávajícího povolení 
k dlouhodobému pobytu za účelem studia nebo za účelem vědeckého výzkumu 

- k žádosti je žadatel povinen předložit cestovní pas, fotografii, doklad o zajištění prostředků 
k pobytu na území (§ 13 zákona o pobytu cizinců) nebo doklad prokazující příjem (viz výše), 
doklad o zajištění ubytování na území, doklad prokazující úspěšné ukončení studia na území 
nebo doklad vydaný výzkumnou organizací potvrzující ukončení výzkumu žadatele, doklad 
o cestovním zdravotním pojištění 

- povolení k pobytu se vydává s dobou platnosti nejdéle na 9 měsíců 
- dobu platnosti povolení nelze prodloužit 

DLOUHODOBÝ POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU 

DLOUHODOBÝ POBYT ZA ÚČELEM HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ NEBO ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 
 



- o vydání dlouhodobého pobytu za účelem podnikání může držitel tohoto povolení požádat dříve 
než po 5 letech pobytu na území 

 

 
 
Vláda může stanovit nařízením, že v případě nedostatku pracovních sil v určitém odvětví budou za 
účelem zaměstnání vydávána mimořádná pracovní víza. Tato víza budou vydávána pouze tehdy, pokud 
tak vláda rozhodne a za podmínek, které vláda stanoví tímto nařízením. Vízum se bude vydávat s dobou 
platnosti nejdéle na 1 rok, platnost bude stanovena podle doby platnosti rozhodnutí o povolení 
k zaměstnání. Dobu platnosti tohoto víza nelze prodlužit a nelze ani v průběhu pobytu na toto vízum na 
území požádat o vydání jiného pobytového oprávnění. 
 

 
 
V průkazech o povolení k pobytu vydávaných držitelům povolení k dlouhodobému pobytu nebude již 
uveden údaj o místě hlášeného pobytu na území. To mimo jiné znamená, že při ohlášení změny místa 
hlášeného pobytu nebude cizinci vydáván nový průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu. Aktuální místo 
pobytu na území bude případně vyznačeno do cestovního dokladu nebo vydáno písemné potvrzení. 
 

 
 
Potvrzení o přechodném pobytu se bude vydávat s dobou platnosti na 10 let. Občanům EU, kterým bylo 
vydáno potvrzení o přechodném pobytu před 1.1.2010 skončí jeho platnost dnem 31.12.2019. Občanům 
EU, kterým bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu po 1.1.2010, skončí jeho platnost uplynutím 10 
let od vydání tohoto potvrzení. 
 

 
 
Žádost o vydání povolení k trvalému pobytu z důvodů uvedených v § 87h odst. 1 zákona o pobytu cizinců 
je nově oprávněn podat také cizinec, který je rodinným příslušníkem občana EU a byla mu udělena na 
území doplňková ochrana nebo azyl. Doplňkové ochrany nebo azylu se však bude muset před převzetím 
rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu (tj. před převzetím průkazu o povolení k pobytu) vzdát. 
 

 
 
Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, kterým bude zrušena nebo neprodloužena cizinci platnost pobytového 
oprávnění, případně nebude toto pobytové oprávnění vydáno, z toho důvodu, že se dopustil úmyslného 
trestného činu nebo nesplňuje podmínku trestní zachovalosti, případně představuje nebezpečí veřejnému 
pořádku nebo bezpečnosti státu, nebude možné podat odvolání (konkrétní důvody jsou uvedeny v § 
168 odst. 3 zákona o pobytu cizinců). Rozhodnutí pak nabývá právní moci jeho oznámením (doručením 
cizinci, je-li zastoupen, jeho zástupci). Zrušení tohoto rozhodnutí se cizinec může domáhat pouze žalobou 
podle soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb.).  

MIMOŘÁDNÉ PRACOVNÍ VÍZUM 
 

ÚDAJ O MÍSTĚ HLÁŠENÉHO POBYTU 
 

POTVRZENÍ O PŘECHODNÉM POBYTU OBČANA EU 
 

POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU 
 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI NĚKTERÝM ROZHODNUTÍM 
 


