
Rozdělení pobytových oprávnění dle zákona č. 326/1999 sb.
o pobytu cizinců na území ČR

CIZINCI – OBČANÉ EU A JEJICH RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI

Občané EU Rodinní příslušníci občanů EU a ČR

Přechodný pobyt (prvních 5 let) Přechodný pobyt (prvních 5 let)

Trvalý pobyt (po 5 letech či dříve) Trvalý pobyt (po 5 letech či dříve)

CIZINCI – OBČANÉ TŘETÍCH ZEMÍ (ZEMÍ MIMO EU)

Krátkodobá víza (vízum do 90
dnů)

Dlouhodobé vízum (vízum nad 90
dnů, nejvýše však na 1 rok)

Dlouhodobý pobyt (prvních 5 let,
vydávané nad 3 měsíce, zpravidla
na 2 roky)

Trvalý pobyt (po 5 letech nebo
dříve)

Účel: studium, podnikání, rodinný,
sportovní a kulturní, strpění pobytu
na území a mimořádné pracovní
vízum

Účel: studium, vědecký výzkum,
zaměstnanecká karta, hledání
zaměstnání, podnikání, sloučení
rodiny, modrá karta

SLOVNÍČEK POJMŮ

V případě, že Úřad práce ČR (ÚP) nemůže ověřit délku pobytu z dokladu či z registru cizinců, může cizinec
požádat o potvrzení na oddělení azylové a migrační politiky MVČR. Potvrzení o pobytu se vydává v případě, že

měl cizinec pouze jeden druh pobytu. Historie pobytu se vydává v případě, že cizinec v minulosti pobýval na území ČR na základě různých druhů
povolení k pobytu. Vzhledem k dlouhým objednacím lhůtám a délce vyřizování historie pobytu je třeba zvážit, zda je toto potvrzení opravdu nutné.

Může mít různou formu, nejčastěji se jedná o průkaz s biometrickými údaji „biometrie“. Dále se cizinci mohou prokazovat
doklady, které formátem připomínají cestovní pas. Občané EU si mohou požádat o potvrzení o přechodném pobytu, které

má podobu papírového průkazu bez fotografie.
 Občané EU nemají povinnost žádat o potvrzení o pobytu. Jejich povinností je pouze v případě, že jejich pobyt bude delší než 30 dní nahlásit svůj

příjezd na cizineckou policii, která jim dá razítko do pasu.
 U dlouhodobých pobytů se v průkaze již nezaznamenávají změny adresy bydliště.

Pobytové oprávnění, které se vyznačuje do cestovního dokladu formou víza. Vydá se cizinci, kterému již vypršela platnost
pobytu, ale podal žádost o jeho prodloužení. Překlenovací štítek slouží k překlenutí doby, po kterou je jeho žádost o prodloužení

pobytu v řízení = tzv. „fikce pobytu“, cizinec je na území ČR legálně. POZOR – překlenovací štítek není povinný a i bez něj platí fikce pobytu.

Slouží pouze pro registraci po příjezdu. Nevydává potvrzení o délce pobytu.

Může cizinci vydat dokument prokazující historii a délku pobytu. Běžně řeší veškerou agendu
spojenou s pobytovým oprávněním cizinců, kteří jsou na území ČR.

KONTAKTY NA VYBRANÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA (ICP PRAHA)
 Žitná 1574/51, 110 00 Nové Město
 www.icpraha.com

PORADNA PRO INTEGRACI (PPI PRAHA)
 Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1
 www.p-p-i.cz

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA
 Londýnská 44, 120 00 Praha 2
 www.praha.charita.cz

CENTRUM PRO INTEGRACI CIZINCŮ (CIC PRAHA)
 Pernerova 32/10, 186 00 Praha 8
 www.cicpraha.org

DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
 Čajkovského 1640/8, 130 00 Praha 3
 www.scps.diakonie.cz

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA
 Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
 www.charita.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM INBÁZE
 Legerova 357/50, 120 00 Praha 2
 www.inbaze.cz

META O.P.S. - SDRUŽENÍ PRO PŘÍLEŽITOSTI
MLADÝCH MIGRANTŮ
 Ječná 17, 120 00 Praha 2
 www.meta-ops.cz, www.inkluzivniskola.cz

ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM (OPU
PRAHA)
 Kovářská 4, 190 00 Praha 9
 www.opu.cz

SDRUŽENÍ PRO INTEGRACI A MIGRACI (SIMI)
 Havlíčkovo náměstí 2, 130 00 Praha 3
 www.migrace.com

ONLINE INFORMAČNÍ ZDROJE PRO CIZINCE

PRAHA - METROPOLE VŠECH
 www.metropolevsech.eu
 www.facebook.com/metropolevsech

PRAGUER - INFORMAČNÍ APLIKACE PRO CIZINCE
 www.praguer.icpraha.com
 stáhnete na Google Play a AppStore

Bez tzv. registrace pobytu-

S registrací pobytu = potvrzení o přechodném pobytu-

Povolení k přechodnému pobytu-

Krátkodobé vízum-

Krátkodobé vízum za účelem
sezónního zaměstnání

-

Trvalý pobyt bez statusu
rezidenta EU (zpravidla občané EU
a jejich rodinní příslušníci)

-

Dlouhodobě pobývající rezident
EU (zpravidla občané 3. zemí)

-

Historie pobytu / Potvrzení o pobytu

Průkaz povolení k pobytu

Překlenovací štítek

Cizinecká policie

Odbor azylové a migrační politiky MVČR (OAMP)



 

   
 

Dávky státní sociální podpory dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

DRUHY POBYTOVÝCH OPRÁVNĚNÍ1 
Rodičovský 
příspěvek 

Příspěvek na 
bydlení 

Přídavek na 
dítě 

Porodné 

Krátkodobá víza 
(KV) do 90 dnů 

KV NE 

KV za účelem sezónního zaměstnání NE 

KV za účelem ostatní (zácvik/stáž) NE 

Dlouhodobá víza 
(DV) nad 90 dnů 

DV (studium, podnikání, rodinný, sportovní a 

kulturní) 
NE 

DV za účelem strpění pobytu na území NE 

DV za účelem ostatní (zácvik/stáž) NE 

Mimořádné pracovní vízum NE 

Dlouhodobé 
pobyty (DP)2,3

 

DP za účelem studia ANO po uplynutí 365 dní ode dne hlášení pobytu na území ČR 

DP za účelem vědeckého výzkumu ANO 

DP za účelem hledání zaměstnání ANO po uplynutí 365 dní ode dne hlášení pobytu na území ČR 

DP za účelem sloučení rodiny 
ANO po uplynutí 365 dní ode dne hlášení pobytu na území ČR, dříve pokud je sloučen s držitelem MK, ZK, DP 

vědecký výzkum a DP rezidenta a děti narozené a nahlášené na území ČR do 1 roku věku 

DP za účelem rodinným, ostatním 
ANO po uplynutí 365 dní ode dne hlášení pobytu na území ČR a děti narozené a nahlášené na území ČR do 1 

roku věku 

DP za účelem podnikání ANO po uplynutí 365 dní ode dne hlášení pobytu na území ČR 

DP za účelem strpění pobytu na území 
ANO po uplynutí 365 dní ode dne hlášení pobytu na území ČR a děti narozené a nahlášené na území ČR do 1 

roku věku 

DP - dlouhodobě pobývající 
rezident jiné země EU 

ANO4 

Modrá karta (MK) ANO 

Zaměstnanecká karta (ZK) ANO 

Karta vnitropodnikově 
převedeného zaměstnance5 

ANO po uplynutí 365 dní ode dne hlášení pobytu na území ČR 

Karta vnitropodnikově 
převedeného zaměstnance jiné 

země EU5 

ANO po uplynutí 365 dní ode dne hlášení pobytu na území ČR 

X6 Vyslání za účelem poskytnutí 
služby 

NE 

Trvalý pobyt2 (TP) Povolení k TP ANO 

Pobyty občanů 
EU7 

- Trvalý 
pobyt 

- Potvrzení o 
přechodném 
pobytu (PP) 

Občan EU s potvrzením o PP ANO 

Občan EU bez potvrzení o PP ANO  

Občan EU s povolením k TP ANO 

Pobyty rodinných 
příslušníků (RP) 
občanů EU 

RP občana EU s potvrzením o PP ANO 

RP občana EU s TP ANO 

 

 
1 Pro přesné určení typu pobytu či víza, je možné využít tabulku Kódy víz a povolení k pobytu dostupnou na webových stránkách MVČR. 
2 Vzniká nárok, pokud všechny společně posuzované osoby splňují podmínky pro nárok na dávku SSP dle jejich pobytu a mají bydliště na území ČR.  
3 Dle § 3 odst. 2 písm. j zákona o státní sociální podpoře, držitelům DP vzniká také nárok na státní sociální podporu, pokud byli či jsou na území ČR 

zaměstnání alespoň 6 měs., a jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání. 
4 Nárok vzniká při splnění podmínek § 3 odst. 2 písm. d) a písm. e) zákona o státní sociální podpoře 
5 Dle  § 3 odst. 3 a odst. 4 zákona o státní sociální podpoře, mohou získat přídavek na dítě a rodičovský příspěvek dříve než po uplynutí 365 dnů. 
6 Nejedná se o druh pobytového oprávnění. 
7 Občané EU mají nárok pouze v případě, pokud je daná kompetence ČR na základě příslušných předpisů EU. 


