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Dlouhodobé vízum a pobyt cizince v České republice za
účelem sloučení rodiny
Nejste občanem, ale máte na území České republiky svou rodinu? Příbuzného? Chcete-li
s tímto příbuzným žít na území České republiky a jste občanem třetí země, tedy země, která
není členským státem Evropské unie, budete muset projít správním řízením o povolení
k pobytu na území. Občané Evropské unie mají pohyb po členských státech zjednodušený
díky svobodě pohybu, zakotvené ve Smlouvě o fungování Evropské unie, mohou se tedy
svobodně usazovat ve všech členských státech. Jejich jedinou povinností je ohlásit pobyt na
území ČR přesahující 30 dní do 3 dnů od vstupu na území cizinecké policii.
Jste-li však občanem třetího státu, je Vám vstup na území umožněn až po kladném
rozhodnutí o žádosti dlouhodobé vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sloučení rodiny.
Žádost musíte podat výhradně osobně a podává se na standardizovaném formuláři,
vyžadujícím podrobné a přesné informace. Ministerstvo vnitra jako orgán příslušný
k rozhodování těchto žádostí vyžaduje velice detailní informace, které se nesmí navzájem
rozporovat, neboť právě na tom závisí rozhodnutí o udělení pobytového oprávnění.
K žádosti je třeba doplnit platný cestovní doklad a dvě aktuální fotografie. Tyto dokumenty
většinou nečiní takový problém, oproti dalším přílohám vyžadovaných Ministerstvem, mezi
něž patří doklad o zajištění ubytování, doklad o dostatku finančních prostředků k pobytu a
doklad prokazující účel pobytu. Doklad o zajištění ubytování by měl mít formu stanovenou
Ministerstvem a obsahovat veškeré stanovené údaje. Nadto musí být prokázáno, že
poskytovatel ubytování má oprávnění s nemovitostí disponovat, což vede k dokládání
dalších dokumentů dle rozličných právních předpisů České republiky a způsobuje tak
žadatelům překážky na cestě za získáním pobytového oprávnění. Doklad o dostatečném
množství prostředků k pobytu na území nemá na rozdíl od výše uvedeného předepsanou
formu, přesto však působí potíže. Nejde pouze o subjektivní pocit žadatele, zda je schopen
žít s určitou částkou, kterou má k dispozici, avšak tato částka nesmí být nižší než částka,
kterou Ministerstvo stanoví v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve
znění pozdějších předpisů. Výše minimálních měsíčních prostředků k pobytu se každoročně
mění a způsob určování minimální částky, kterou musí žadatel disponovat, je značně
individuální. Na základě zkušeností naší kanceláře se jedná o častý problém při žádání o
pobytové oprávnění. Doklad prokazující účel pobytu na území musí v případě sloučení
rodiny představovat rodinné pouto s osobou, se kterou bude žadatel na území ČR slučovat
rodinu. Logicky by proto stačil oddací list, rodný list či jiný podobný dokument. Avšak každý
typ dokumentu vyžaduje určité doplnění pro Ministerstvo a nezřídka proto dochází k tomu, že
cizinci je odepřen pobyt na území, neboť nedoložil úplné důkazy. Na výzvu Ministerstva pak
může žadatel doložit výpis z evidence obdobné rejstříku trestů a lékařskou zprávu. Žadatel je
též pozván k výslechu, kde jsou mu kladeny doplňující otázky k žádosti. Záznam z výslechu
je problematickým článkem řízení, neboť každá nepřesnost vede Ministerstvo k podezření na
podvodné manželství a k zamítavému rozhodnutí o žádosti o dlouhodobé vízum. Z naší
zkušenosti již víme, že i takový detail, jako je barva šatů manželky na svatbě, může vést
k neudělení víza.
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sloučení rodiny lze obnovit až do konce platnosti víza.
Poté lze žádat o dlouhodobý pobyt, očekává-li žadatel, že na území ČR stráví dobu delší než
6 měsíců. K žádosti se pak dokládají výše uvedené přílohy v aktuálním znění. Je třeba mít
na paměti, že nejprve je třeba žádat o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sloučení rodiny
a až poté o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny.
Rozhodnutí o udělení či neudělení víza má být vydáno bezodkladně, přesto Ministerstvo
vnitra zákonem stanovenou lhůtu často překračuje. Žadatel je tak v nejistotě a i stáří jím
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doložených dokumentů pak může přispět k zamítavému rozhodnutí. Nemůžeme nežli
doporučit využíti služeb naší advokátní kanceláře v oboru cizineckého práva již při podání
žádosti.
V prosinci 2014, Kateřina Neradová
www.ak-vdw.com
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