
Příloha č.1: Legislativní rámec migrační a azylové politiky ČR 

Obecné normy: 

• Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č.2/1993 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů)  

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů  

• Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení FMZV 

č. 209/1992 Sb.)  

• Úmluva o právech dítěte (Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb.)  

• Zásady politiky vlády České republiky v oblasti migrace cizinců schválené 

Vládou České republiky dne 13. ledna 2003 usnesením č. 55  

Podmínky vstupu a pobytu cizinců na území České republiky: 

• Schengenský hraniční kodex (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o 

pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob)  

• Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března, kterým se stanoví seznam 

třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic 

vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této 

povinnosti osvobozeni ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona 

č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

(zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon 216/2002 Sb. ze dne 2. května 2002 o ochraně státních hranic České 

republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)  

• Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny  

• Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení 

státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty  



• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 

29. dubna o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se 

pohybovat a pobývat na území členských států.  

• Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro 

státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo 

obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví, a kteří spolupracují 

s příslušnými orgány.  

• Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání 

státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, 

neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby  

• Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro 

přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu 

• Oprava směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu 

při přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu 

• Vyhláška č.368/1999 Sb. v platném znění, kterou se stanoví náležitosti a počty 

fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců 

• Vyhláška č. 274/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví seznam nemocí, 

které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí 

a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek  

• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, 

kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území 

České republiky pouze na základě uděleného letištního víza  

• Vyhláška č. 447/2005 Sb. v platném znění, kterou se stanoví výše nákladů na 

ubytování, stravování a přepravu po území České republiky cizince zajištěného 

za účelem správního vyhoštění  

• Vyhláška č. 415/2006 Sb. v platném znění, kterou se stanoví technické 

podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů 

obsažených v nosiči dat cestovního dokladu  

• Vyhláška č. 461/2008 Sb. v platném znění, kterou se stanoví seznam zemí, 

jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty  

• Vyhláška č. 462/2008 Sb. v platném znění, kterou se stanoví seznam zemí, 

jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení 

k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, 



jehož je cizinec občanem, popřípadě, jenž vydal cestovní doklad, jehož je 

cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý 

nebo trvalý pobyt  

• Přehled readmisních dohod (stav k únoru 2009) 

• Přehled přechodného pobytu cizince na území České republiky bez víza (stav 

k červnu 2009) 

Mezinárodní ochrana a dočasná ochrana: 

• čl. 43 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č.2/1993 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů)  

• Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., 

o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve 

znění pozdějších předpisů  

• Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 z 18. února 2003, kterým se stanoví kriteria a 

postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl 

podané státním občanem třetí země v některém z členských států (tzv. Nařízení 

Dublin II)  

• Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému 

„Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování 

Dublinské úmluvy  

• Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších 

předpisů  

• Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách 

pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených 

osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání 

úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími  

• Směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální 

normy pro přijímání žadatelů o azyl (přijímací směrnice)  

• Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, 

které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní 

příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných 

důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany 

(kvalifikační směrnice)  



• Směrnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách 

pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka 

(procedurální směrnice)  

• Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a ni na navazující 

Newyorský protokol z roku 1967 (publikováno pod č. 208/1993 Sb.), 

tzv. Ženevská úmluva  

• Pokyn MŠMT č. 21153/2000-35 k zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty  

Některé další související normy: 

• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

• Pokyn MŠMT č. 21836/2000-11 ke vzdělávání cizinců v základních školách, 

středních školách a vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, 

v České republice (Věstník MŠMT 09/2000, část metodická) 


