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Dlouhodobé vízum a pobyt cizince V České republice za 
účelem podnikání 

 
Jste-li cizinec a zamýšlíte v ČR podnikat, ať již sám, či ve spojení s druhými? Chcete založit 
obchodní společnost? Podmínky se pro Vás liší, jste-li občanem Evropské unie či občanem 
tzv. třetí země – země, která není členským státem EU.  
 
Občané EU mají pohyb po evropských státech usnadněný díky svobodě pohybu a 
usazování, která je stanovena v článku 49 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pohyb po 
členských státech není ničím omezen a podnikatelské aktivity mohou občané EU na území 
České republiky vyvíjet stejně jako občané ČR. Jedinou povinnost, kterou musí občané EU 
splnit po příchodu na území, je tzv. „ohlašovací povinnost,“ kdy se do tří dnů od vstupu na 
území musí nahlásit příslušenému odboru cizinecké policie, pokud jejich doba pobytu 
přesáhne 30 dní. 
 
Oproti tomu občané třetích států musí podstoupit složitější proces. Pro první vstup na území 
delší než 3 měsíce musí požádat o dlouhodobé vízum k pobytu nad 90 dní za účelem 
podnikání.  
 
Nejefektivnějším důvodem pro žádost cizinců o vízum a následně přechodný pobyt v ČR se 
jeví získání živnostenského oprávnění, a/či založení, či koupě společnosti s ručením 
omezeným, stane-li se však cizinec zároveň jednatelem. Proces je relativně administrativně 
náročný a spolu se započetím podnikání pro cizince vyplývá mnoho povinností na základě 
různorodých právních předpisů ČR (např. přihlášení a platba veřejného zdravotního 
pojištění, platba na sociální zabezpečení, podávání daňových přiznání, případně též tvorba 
účetních závěrek atd.). Je dobré si předem uvědomit, že Vaše podnikání musí být skutečné 
a výdělečné. Další vhodnou možností pro cizince je angažovat se v rámci existující obchodní 
společnosti.  
 
Ze všeho nejdříve tedy se musí cizinec rozhodnout, jakým způsobem a v jakém oboru hodlá 
podnikat a založit své podnikání. V případě žádosti o přechodný pobyt na území ČR (tedy 
v době, kdy cizinec v ČR pobývá na dlouhodobé vízum za účelem podnikání), je již třeba, 
aby cizinec doložil, že je jeho podnikání realizováno, řádně odvádí všechny povinné platby a 
má z tohoto podnikání dostatečný zisk. 
 
O vízum k pobytu nad 90 dní za účelem podnikání žádá cizinec u zastupitelského úřadu 
České republiky v zahraničí. Žádost se podává na standardizovaném formuláři, který musí 
být pečlivě, podrobně a pravdivě vyplněn. Z dosavadní praxe je nám známo, že i drobnější 
nesrovnalost může Ministerstvo vnitra jako orgán příslušný k rozhodování o žádostech vést k 
neudělení pobytového oprávnění. 
 
K vyplněnému formuláři žadatel musí doložit řadu dokumentů. Prvními z nich jsou cestovní 
pas a 2 aktuální fotografie. Žadatel také musí doložit, že má na území České republiky 
zajištěné ubytování. Toto je častým problémem neúspěšných žádostí, neboť nelze předložit 
jakékoliv potvrzení, ale pouze takové, které Ministerstvo uzná, a potvrzení musí platit po 
celou dobu pobytu. Nadto je třeba si dát pozor na to, kdo potvrzení podepisuje a zda je 
k tomu oprávněn. V případě neúplného dokladu o ubytování Ministerstvo vyzývá k doplnění a 
způsobuje průtahy v řízení, což nezřídka vede k neudělení pobytového oprávnění. Žadatel 
musí dále předložit i důkaz o tom, že má dostatečné prostředky k pobytu na území. 
Minimální částka, kterou musí žadatelé o pobyt prokázat, se často mění, nadto je třeba vzít 
v úvahu, že nemusí být posuzován cizinec sám, ale i s jinými osobami, o kterých tak stanoví 
příslušný právní předpis. Tato částka je v případě žádosti o vízum a dlouhodobý pobyt 
výrazně vyšší, nežli v případě žádostí o vízum a pobyt za jiným účelem. Neschopnost 
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prokázat dostatečné prostředky k pobytu je tak dalším kamenem úrazu při žádosti o 
dlouhodobé vízum. Žadatel musí také v neposlední řadě doložit doklad prokazující účel 
pobytu, což v případě podnikání bude výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 
evidence, jako například z živnostenského rejstříku.  
 
Na výzvu Ministerstva je žadatel povinen doložit doklad obdobný výpisu z evidence rejstříku 
trestů, případně i lékařskou zprávu. Žadatel se také musí dostavit k výslechu, kde je 
dotazován na podrobnosti k žádosti. Doporučujeme, aby měl cizinec připraven obchodní plán 
a prokázal již zrealizované kroky pro dosažení úspěchu v podnikání. Tento výslech je 
klíčový, neboť i sebemenší rozpor má za následek neudělení víza. 
 
Je-li žadatel úspěšný, předloží Ministerstvu navíc doklad o cestovním zdravotním pojištění, 
případně doklad o jeho zaplacení. Dlouhodobé vízum k pobytu nad 90 dnů se uděluje 
s platností 6 měsíců a lze jej obnovovat. Následně pak může cizinec požádat o dlouhodobý 
pobyt, kdy kromě výše uvedeného doloží navíc potvrzení finančního úřadu a okresní správy 
sociálního zabezpečení o tom, že žadatel nemá nedoplatek na daních a na plnění sociálního 
pojištění. 
 
Ačkoliv by se rozhodnutí o udělení či neudělení víza mělo učinit bezodkladně, Ministerstvo 
vnitra často zákonem stanovenou lhůtu překračuje. Toto pak působí problémy jak z hlediska 
nejistoty žadatele, tak i z hlediska toho, že vzhledem k průtahům v řízení žadatelem 
doložené dokumenty pozbydou sílu významného důkazního prostředku.  
 
Z naší zkušenosti vyplývá, že proces je složitější a delší oproti očekávání cizinců a v častých 
případech dochází též k zamítnutí žádostí. Ve snaze předejít negativnímu výsledku řízení o 
žádosti o udělení víza či pobytu doporučujeme již od počátku vyhledat právní pomoc. 
 
V lednu 2015, Kateřina Neradová a Anna van der Weerden 
 
www.ak-vdw.com 


