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JUDr. Anna van der Weerden, advokát 

Lhůty pro podání žádostí a rozhodnutí o nich dle zákona č. 
326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Lhůty pro podání žádostí 
 

 Rodinný příslušník občana EU Občan třetí země 

Žádost o dlouhodobé 
vízum 

x x 

Prodloužení platnosti 
víza 

Max. 90 dnů a min. 14 dnů před 
uplynutím dovolené doby pobytu 

Max. 90 dnů a min. 14 dnů před 
uplynutím dovolené doby pobytu 

Žádost o dlouhodobý 
pobyt 

Do konce platnosti 
dlouhodobého víza 

Do konce platnosti 
dlouhodobého víza 

Prodloužení platnosti 
pobytu 

Max. 90 dnů a min. 14 dnů před 
uplynutím povolené doby pobytu 

Max. 90 dnů a min. 14 dnů před 
uplynutím povolené doby pobytu 

Žádost o trvalý pobyt Do konce platnosti 
dlouhodobého víza nebo pobytu 

Do konce platnosti 
dlouhodobého víza nebo pobytu 

 
 
Dlouhodobý rezident jiného členského státu EU 
 

Žádost o povolení k dlouhodobému 
pobytu rezidenta jiného členského státu 
EU 

 
Do 3 měsíců od vstupu na území 

 
 
Lhůty pro vyřízení žádosti 
 

Žádost o udělení Schengenského víza Běžně 7-15 dnů, v určitých případech 30 
dnů, v odůvodněných a složitých případech 
až 60 dnů 

Žádost o povolení k dlouhodobému 
pobytu rezidenta jiného členského státu 
EU 

 
120 dnů ode dne podání žádosti 

Žádost o vydání povolení k trvalému 
pobytu 

180 dnů ode dne podání žádosti 

Žádost o vydání povolení 
k dlouhodobému pobytu za účelem 
sloučení rodiny 

 
270 dnů od podání žádosti 

Žádost o vydání povolení 
k dlouhodobému pobytu za účelem 
studia, vědeckého výzkumu 

 
60 dnů od podání žádosti 

Žádost o vydání povolení 
k dlouhodobému pobytu či trvalému 
pobytu, je-li žádost podána na území ČR 

 
60 dnů od podání žádosti 

Žádost o vydání modré karty 90 dnů ode dne podání žádosti 

Žádost o vydání povolení 
k dlouhodobému pobytu za účelem 
společného soužití s držitelem modré 
karty 

 
180 dnů ode dne podání žádosti 

Žádost o zaměstnaneckou kartu 60 dnů, ve složitých případech 90 dnů 
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Žádost o dlouhodobé vízum Bezodkladně* 

Prodloužení povolení k pobytu či 
platnosti dlouhodobého víza 

 
Bezodkladně* 

Prodloužení platnosti dlouhodobého 
pobytu 

 
Bezodkladně* 

 
*Zákon o pobytu cizinců neuvádí u těchto případů žádnou speciální lhůtu. Dle ustanovení § 
168 zákona o pobytu cizinců nelze na dané případy aplikovat část II. a III. správního řádu. 
Rozhodnutí má být tedy vydáno bezodkladně, je-li to možné. Správní orgán v tomto směru 
není nijak omezen. 
 
 
Ochrana proti nečinnosti 
 
Překračuje-li správní orgán bezdůvodně zákonem stanovené lhůty, může žadatel podat 
žádost o uplatnění ochrany proti nečinnosti. Taková žádost se podává nadřízenému orgánu 
a musí splňovat náležitosti procesního úkonu, tedy musí být patrno kdo ji činí, komu směřuje, 
čeho se domáhá, musí být podepsána a datována. Nadřízený orgán rozhodnutím přikáže 
podřízenému správnímu orgánu rozhdnout, případně rozhodne sám nebo určí jiný orgán, 
který má rozhodnout. Nadřízený správní orgán také může stanovit dodatečnou lhůtu 
k rozhodnutí. Nevede-li tento krok k vyřízení žádosti, může žadatel podat žalobu na ochranu 
proti nečinnosti. 
 
 
V lednu 2015, Kateřina Neradová 
 
www.ak-vdw.com 

www.ak-vdw.com

