
Návrh nového cizineckého zákona z května 2013 přináší zpřísnění pro každého

Jejich jedinou nadějí na klidný život 

je tedy šance na získání trvalého 

pobytu – to bude nyní ale ještě 

komplikovanější než dříve, protože 

Ministerstvo vnitra navrhuje další 

zpřísnění:

Tisíc a Jeden důvod pro zaMíTnuTí nebo zrušení 
pobyTu cizinců

6. Pobyt cizinců by byl závislý na stanovisku zpra-
vodajských služeb: pokud tyto prohlásí, že mají 
tajné informace svědčící o cizincově nebezpečnos-
ti, zakáže se cizainci pobyt bez dalšího zdůvodňo-
vání, aniž by se cizinec mohl s těmito informacemi 
seznámit a aniž by se mohl obrátit na soud.

5. Cizinci mají být trestáni neprodloužením povole-
ní k pobytu i za delikty svého zaměstnavatele.

1. Zavedení nové typu víza – tzv. národního víza, jehož 
držitelé by nemohli své povolení prodloužit, ani při 
výkonu zaměstnání by neměli veřejné zdravotní pojištění 
a nikdy by se nemohli v ČR usadit a integrovat a přivést 
si svou rodinu.

nelíbí se váM TyTo zMěny? 
Myslíte si, že stát nemá právo takto někomu komplikovat život jenom proto, že se nenarodil 
v České republice? Podpořte petici na jednej.cz

Cizinci (zvláště ti ze zemí mimo Evropskou unii) podléhají velmi přísné kontrole úřadů, a pokud se 
v jejich životě cokoli změní (ztratí práci, přeruší podnikání, rozejdou se s manželem či skončí školní 
rok), mohou přijít o své pobytové oprávnění. Jsou závislí na razítcích od úředníků, ovšem úřadovny 
Ministerstva vnitra jsou kvůli frontám nedostupné a úředníci nevyřizují žádosti v zákonem stanovených 
lhůtách. Aby neudělali v komplikovaném procesu prodlužování povolení chybu, musejí platit za drahé 
služby advokátů či profesionálních zprostředkovatelů. Pokud nejsou zaměstnáni, nemají veřejné 
zdravotní pojištění, nýbrž jen komerční zdravotní pojištění, které nekryje potřebnou péči. Často musí 
odkládat svatbu a založení rodiny, neboť s každým dalším členem rodiny se jim zvyšuje částka čistého 
příjmu, kterou musí prokazovat úřadům. 
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4. Povolení k pobytu může být zamítnuto/nepro-
dlouženo/zrušeno jen v případech, které výslovně 
stanoví zákon. Aktuální úprava zná takových důvo-
dů asi 20, nová počítá přibližně s 60!

3. Podnikat bude smět jen ten, kdo v ČR zásadně 
investuje v rámci svého „věrohodného a provedi-
telného“ podnikatelského záměru. U obchodních 
společností (korporací) bude ministerstvo posuzovat, 
zda se cizinec skutečně a významně podílí na cho-
du společnosti. Návrh počítá se zrušením některých 
zavedených kategorií trv alého pobytu, které kdysi 
navrhlo samo ministerstvo.

2. U všech ostatních cizinců by byl přístup k trva-
lému pobytu a možnost přivést si rodinu podmíněn 
majetností: čistý příjem rodiny (bez jakýchkoli 
dávek od státu) bude muset činit 15.400 Kč (pro 2 
osoby), 22.000 (pro tříčlennou rodinu) a 28.600 
Kč (pro čtyřčlennou rodinu), a to bez ohledu na sku-
tečné životní náklady. Zpřísnění prokázání příjmů 
by se týkalo např. i studentů. 


