VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha č. 1
k usnesení vlády
ze dne 8. prosince 2014 č. 1014
Zásady
politiky vlády České republiky ve vztahu k přesídlení cizinců s prokázaným
českým původem (krajanů), žijících v zahraničí

Vláda České republiky, vedena snahou podporovat kontakty českých menšin žijících
v zahraničí s Českou republikou, konstatuje, že každý cizinec s prokázaným českým původem
(dále jen „krajan“) může získat vízum či pobytové oprávnění k cestování či pobytu v České
republice za podmínek upravených níže uvedenými zásadami.
Vláda, vedena snahou usnadnit krajanům vstup a pobyt na území České republiky, vydává tyto
zásady:
Článek 1
Vymezení okruhu oprávněných osob

a) Krajanem je každý cizinec, který má prokazatelně český národnostní původ, nebo
je dítětem rodiče s českým národnostním původem, nebo dítětem dítěte rodiče s
českým národnostním původem.
b) Český národnostní původ prokazuje krajan Potvrzením o příslušnosti ke krajanské
komunitě vydaným Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
c) Ustanovení tohoto usnesení se vztahují v plném rozsahu i na rodinné příslušníky
krajana dle bodu a), kteří jej doprovází či následují/spolu s ním hodlají přesídlit na
území České republiky. Pro definici rodinného příslušníka se pro uvedené účely
podpůrně užije ustanovení § 15a odst. 1 a 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“).
Článek 2
Práva a povinnosti

a) V souladu se zájmem České republiky deklarovaným těmito zásadami je možno
krajanovi vydat krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů v jakýchkoliv 180 dnech,
s platností až na 5 let.
b) Krajané, kteří projeví zájem žít trvale v ČR, mohou individuálně podat žádost o
povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zvláštního zřetele, dle § 66 odst. 1
písm. b) zákona o pobytu cizinců.
c) Ministr vnitra může v odůvodněných individuálních případech rozhodnout
o poskytnutí asistence při zajišťování hmotných podmínek pro povolení trvalého
pobytu v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a následné
integraci krajanům v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 tohoto usnesení.
d) Krajané jsou povinni poskytnout nezbytnou součinnost Ministerstvu zahraničních
věcí, Ministerstvu vnitra při projednání žádostí. V případě žádosti o poskytnutí
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asistence podle písm. c) jsou povinni sdělit úplné a pravdivé údaje umožňující
objektivní posouzení jejich situace.

Článek 3
Gesce

a) Pravidla prokazování českého národnostního původu stanoví ministr zahraničních
věcí ve spolupráci s ministrem vnitra.
b) Potvrzení o českém národnostním původu vydává Ministerstvo zahraničních věcí
na základě žádosti formou Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.
c) O poskytnutí asistence podle článku 2 písm. c) těchto zásad rozhoduje ministr
vnitra.
d) Ministr vnitra ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí předkládá každoročně
vládě České republiky návrh výše finančních prostředků ze státního rozpočtu
České republiky na zajištění asistence dle bodu II/2 tohoto usnesení.
e) Asistenci podle článku 2 písm. c) těchto zásad realizuje Ministerstvo vnitra ve
spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a dalšími dotčenými resorty.
f) O průběhu asistence předkládá ministr vnitra vládě zprávu v půlročních intervalech.
g) Ministerstvo vnitra může realizaci asistence plnit prostřednictvím smluvně
vázaného nestátního právního subjektu.

