
POVOLENÍ K POBYTU 

Osoby, s výjimkou občanů SAE a zemí GCC, musí mít tzv. 
rezidenční vízum, jestliže chtějí žít v SAE. 

Získání povolení k pobytu je prvořadou podmínkou 
k tomu, aby byl občan považován za občana SAE a tedy i 
za daňový subjekt.  

Obecně platí, že osoba, která hodlá zažádat o povolení 
k pobytu v dané oblasti, musí mít tzv. „sponzora“. 

Pro celou řadu cizích státních příslušníků bude 
sponzorem firma, která je zaměstnává. Tato firma jim 
obstará rezidenční vízum. Pro ty, kteří nepřijedou do 
země na základě pracovní smlouvy, existují dva další 
způsoby, jak získat povolení k pobytu v SAE: 

• investice do nemovitostí (rezidenční vízum vázané 
na nemovitost) 

• založení společnosti, která bude sponzorem 

Investice do nemovitostí / rezidenční vízum vázané na 
nemovitost 

V červnu 2011 vláda SAE zavedla nový systém, jímž se 
prodlužuje platnost víz udělených investorům 
investujících do nemovitostí až na 3 roky. 

Udělování rezidenčních víz vázaných na nemovitosti se 
řídí následujícími pravidly a podmínkami: 

• nemovitost je již postavena a je vhodná k bydlení 

• žadatel prokáže, že je vlastníkem (nabývací listina 
vystavená Katastrálním úřadem – Land Registrar) 

• nemovitost má hodnotu nejméně 1 milion AED 
(300.000 UDS) a není zatížena hypotékou 

• příjem žadatele je vyšší než 10.000 AED (3.000 USD) 
měsíčně 

Některé další podmínky: 

1. Ke každé nemovitosti se váže pouze jeden sponzor, 
bez ohledu na její velikost. Hlavní sponzor je 
oprávněn jednat jako sponzor členů rodiny.  

2. Jestliže je nemovitost prodána, skončí také platnost 
hlavního sponzorství a dalších sponzorství 
souvisejících s nemovitostí. 

3. Protože majetek musí být v osobním vlastnictví, 
není možné jej vlastnit nepřímo, prostřednictvím 
společnosti, neboť by nebylo možné řešit dědictví. 

Pro získání povolení k pobytu je nový investor investující 
do nemovitostí povinen učinit následující kroky: 

• kontaktovat Úřad pro správu nemovitostí 
v Dubaji (Dubai Land Department) a předložit 
nabývací listinu, kopii pasu a fotografii 
pasového formátu 

• po zaplacení poplatku vystaví Úřad pro správu 
nemovitostí v Dubaji schválený certifikát 

• vlastník je poté povinen kontaktovat 
Ministerstvo pro hospodářský rozvoj 

(Department of Economic Development), které 
vydá živnostenský list 

• jakmile bude živnostenský list vydán, může 
vlastník nemovitosti kontaktovat Imigrační 
oddělení Úřadu pro správu nemovitostí, který 
vydá vízum pro investory vázané na 
nemovitost platné po dobu 2let 

Celkový poplatek za residenční vízum vázané na 
nemovitost pro SAE je cca 9.000 AED (2.450 USD), 
které odpovídá: 

 AED 

živnostenský list 5.000  

rezidenční vízum 7.500 

 
 a stejný poplatek se platí za jeho prodloužení. 

Vystavení rezidenčního víza trvá 3 – 4 týdny. 

V Dubaji článek 4 zákona č. 7 povoluje osobám 
nepocházejícím ze zemí GCC („zahraniční investoři“) 
a společnostem zcela nebo zčásti vlastněným 
zahraničními investory, získat v určitých oblastech 
Dubaje: 

• absolutní vlastnictví pozemku bez časového 
omezení; a 

• užívací právo nebo pronájem pozemku na dobu 
nejvýše 99 let 

• V minulosti mohla jakákoliv offshore společnost, 
bez ohledu na místo registrace, v Dubaji vlastnit 
majetek. Nicméně od ledna 2011 Úřad pro 
správu nemovitostí v Dubaji neumožňuje nákup 
majetku v Dubaji zahraničním offshore 
společnostem (Britské Panenské ostrovy, 
Kajmanské ostrovy, Bahamy apod.) ani místním 
offshore společnostem (RAKIA/RAK). 

Existuje jedna výjimka z tohoto pravidla: společnosti 
registrované v zóně volného obchodu JAFZA (Jebel Ali 
Free Zone Authority) v rámci SAE. 

Úřad pro správu nemovitostí v Dubaji stanovil poplatek 
ve výši 4% za registraci vlastnictví nemovitosti. Tento 
poplatek musí být podle platné legislativy rovnoměrně 
rozdělen mezi kupujícího a prodávajícího. 

Poplatek se vztahuje na nákup nemovitostí jak 
zahraničními investory, tak i místními občany. 

V případě převodu vlastnictví z fyzické osoby na 
společnost registrovanou v JAFZA (jejímž akcionářem je 
tatáž osoba) se zdá, že je možné snížit poplatek za 
převod na 0,125% ze standardního poplatku 2%. 

Developeři mohou také provozovat vlastní systém 
poplatků za nákup jejich nemovitostí. Neexistuje 
jednotný systém, který by platil pro všechny developery. 

 



Založení společnosti 

Dalším způsobem, jak získat povolení k pobytu, je založit 
společnost. 

Obecně platí, že osoba, která hodlá žádat o povolení 
k pobytu v dané oblasti, musí mít sponzora. Cizinci 
mohou využít praktický způsob, jak získat sponzora – 
založit společnost. 

Co se týče společnosti, musí být fyzicky přítomna v SAE. 
V tomto ohledu se jako nejzajímavější a nákladově 
nejefektivnější jeví možnosti nabízené v zónách volného 
obchodu, které se nacházejí v severní části Emirátů. 
Obvykle tyto možnosti v praxi znamenají „virtuální 
kanceláře“ nebo „virtuální pobočky“. 

Pokud je sponzorská společnost řádně vedena, tzn., že je 
její licence každoročně obnovována, platí povolení 
k pobytu po dobu tří let. Rezident, tzn. osoba, která 
získala povolení k pobytu prostřednictvím své 
společnosti, může pak sponzorovat členy rodiny, a to 
také po dobu tří let. 

Poplatek za rezidenční vízum pro pobyt v SAE na tři roky 
je cca 7.500 AED (2.000 USD) (jednorázový poplatek). 

Odhadované náklady na založení společnosti v zóně 
volného obchodu (např. RAK FTZ) jsou následující (do 
ceny je zahrnuto i vydání povolení k pobytu): 

• 1. rok:   10.000 USD 

Náklady na prodloužení víza od druhého roku dále jsou 
následující: 

• 2. rok    7.500 USD 

Založení společnosti v zóně volného obchodu většinou 
netrvá déle než 7 – 10 pracovních dnů. 

Vystavení povolení k pobytu vázaného na společnost 
v zóně volného obchodu trvá o něco déle, může to být 
18 – 20 pracovních dnů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Vyplatí se koupit nemovitost a požádat o povolení 
k pobytu vázané na investici do nemovitosti nebo založit 
vlastní společnost? 

• Povolení k pobytu vázané na nemovitost má tu 
výhodu, že je spojeno s nákupem nemovitosti: je to 
nejsnadnější cesta, jak získat povolení k pobytu 
v SAE, protože osoba může požádat o povolení 
k pobytu na základě nákupu nemovitosti. 

Navíc celkové náklady na povolení k pobytu vázané 
na nemovitost jsou nižší, než u druhé možnosti, 
protože u druhé možnosti je třeba založit 
společnost. 

Tento program doznal od svého zavedení v roce 
2000 velkých změn a v budoucnu může být dále 
měněn. Protože není povoleno vlastnictví 
společnosti, v případě úmrtí zahraničního vlastníka 
může být převod vlastnictví, stejně jako stanovení 
dědiců a jejich příslušného podílu, řešen podle 
práva šaría.  Je třeba zajistit řádné poradenství. 

• Povolení k pobytu vázané na založení společnosti je 
procesem, který má řádná pravidla, je předvídatelný 
a jistý. Náklady na povolení k pobytu jsou nižší než u 
povolení k pobytu vázaného na nemovitost a 
povolení je vydáváno na delší dobu (na tři roky 
namísto 2 let, jako je tomu u povolení k pobytu 
vázaného na nemovitost). Nicméně tato varianta je 
daleko nákladnější než první varianta, protože 
vyžaduje, aby byla v zóně volného obchodu 
založena a udržována společnost. 

Po zvážení výše uvedeného je podle našeho názoru 
dobrou volbou povolení k pobytu získané na 
základě nákupu nemovitosti v Dubaji a tato 
možnost je doporučována pro účely relokace daní 
do SAE. Tato možnost může vyhovovat rodinám, 
nikoliv však například příbuzným, kteří by chtěli 
vystavit povolení k pobytu na základě jedné 
nemovitosti. 


