Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu na území ČR podle ust. § 68 odst. 1
zák.č. 326/1999 Sb.
Cizinec je povinen k žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 68 zák.č. 326/1999 Sb.
předložit (§ 70 odst. 2 zák.č. 326/1999 Sb. – podle stavu účinného od 1.1.2009):
1) fotografie (2 kusy) (§ 70 odst. 2 písm. a))
2) cestovní doklad (§ 70 ods. 2 písm. b))
3) doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území (§ 70 odst. 2 písm. d))
Podle ust. § 71 odst. 1 zák.č. 326/1999 Sb. se za doklad o zajištění prostředků
k trvalému pobytu na území ČR považuje doklad prokazující, že úhrnný měsíční
příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob [§ 42c odst. 3 písm. c)] nebude
nižší než součet částek životních minim (odkaz na § 2 a 3 zák.č. 110/2006 Sb., o
životním a existenčním minimu) cizince a s ním společně posuzovaných osob a
nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na
bydlení zvláštním právním předpisem (odkaz na § 26 odst. 1 zák.č. 117/1995 Sb., o
státní sociální podpoře) nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku
skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně
posuzovaných osob. Společně posuzovanými osobami se podle ust. § 42c odst. 3 písm.
c) pro účely zák.č. 326/1999 Sb. rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) až c)
zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3
zákona o životním a existenčním minimu.
4) doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů (§ 70 odst. 2 písm. e)) jako podklad
k posouzení trestní zachovalosti (§ 174) vydaný státem, jehož je cizinec státním
občanem nebo v němž má trvalé bydliště, jakož i státy, v nichž cizinec v posledních 3
letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení
v
případě, že tento stát takový doklad nevydává; tato povinnost se nevztahuje na cizince
mladšího 15 let a na cizince staršího 15 let, jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad
90 dnů za účelem strpění pobytu na území nebo povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem strpění pobytu na území, jemuž byla udělena doplňková ochrana podle
zvláštního právního předpisu; cizinec, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle
§ 68 odst. 1, je povinen předložit doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,
je-li o to požádán. (Ministerstvo vnitra ČR bude tento doklad v případě žádosti o
trvalý pobyt podle § 68 odst. 1 zák.č. 326/1999 Sb. zásadně vyžadovat).
5) doklad o zajištění ubytování na území (§ 70 odst. 2 písm. f))
Podle ust. § 71 odst. 2 zák.č. 326/1999 Sb. se dokladem o zajištění ubytování podle §
70 odst. 2 písm. f) rozumí doklad o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti
užívání bytu nebo úředně ověřený podpis na písemném potvrzení oprávněné osoby o
souhlasu s ubytováním cizince; objekt ubytování musí být podle zvláštního právního
předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a
je podle stavebního zákona určen pro bydlení nebo individuální rekreaci. Úřední
ověření se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná osoba souhlas před orgánem policie
nebo pověřeným zaměstnancem ministerstva.
6) souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s trvalým
pobytem dítěte na území, pokud nejde o společné soužití rodiny s tímto rodičem,
zákonným zástupcem nebo poručníkem; to neplatí, pokud cizinec prokáže, že tento
doklad nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit (§ 70 odst. 2 písm. g))
7) doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka vydaný školou, která je
uvedena v seznamu škol oprávněných provádět zkoušky znalosti českého jazyka

stanoveném vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (§ 182a odst. 2),
není-li dále stanoveno jinak (§ 70 odst. 2 písm. h))
Podle ust. § 70 odst. 5 zák.č. 326/1999 Sb. se tento doklad nevyžaduje od cizince,
který:
- nedosáhl věku 15 let (písm. a)),
- prokáže, že v průběhu 20 let předcházejících podání žádosti o povolení
trvalého pobytu byl nejméně 1 školní rok nepřetržitě žákem základní nebo
střední školy s českým vyučovacím jazykem (písm. b)),
- žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo 67 nebo po zániku
oprávnění k trvalému pobytu podle § 87 odst. 7 písm. a) bodu 4 (písm. c)),
- prokáže, že má tělesné nebo mentální postižení mající vliv na jeho schopnost
komunikovat (písm. d)),
- dosáhl věku 60 let (písm. e)).

