VYŘIZOVÁNÍ POBYTOVÉHO OPRÁVNĚNÍ A DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ NA ODBORU
AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY od 18. května 2020 do 16. července 2020
Až do odvolání bude i po skončení nouzového stavu nadále upřednostňován dálkový přístup
(poštou, datovou schránkou) na pracoviště Ministerstva vnitra. Důvodem tohoto postupu je
výhradně zajištění bezpečnosti cizinců (klientů) i zaměstnanců v souladu s požadavky platných
mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
1. Přístup na pracoviště Ministerstva vnitra pouze na objednání
Po ukončení nouzového stavu bude na pracoviště Ministerstva vnitra až na výjimky (v
situacích, které nesnesou odkladu) přístup umožněn pouze cizincům, kteří se k určitému
úkonu dopředu objednali nebo byli vyzváni, aby se na pracoviště dostavili.
Je možné se objednat telefonicky, ke všem úkonům s výjimkou níže uvedených.
NUTNÉ ŘEŠIT POŠTOU NEBO DATOVOU SCHRÁNKOU I PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU,
POTÉ BUDETE VYZVÁNI K DOSTAVENÍ SE NA PRACOVIŠTĚ ODBORU AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ
POLITIKY MINISTERSTVA VNITRA:
· Podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu
· Ohlášení ztráty, zcizení dokladu.
· Ohlášení změny místa pobytu na území, změny osobního stavu, změny cestovního dokladu
a dalších změn.
· Podání žádosti o provedení změny v dokladu nebo vydání náhradního dokladu za doklad
ztracený, zcizený nebo poškozený.
Objedná-li se cizinec k provedení jiného úkonu, než hodlá skutečně učinit, bude na něho
pohlíženo, jako by se neobjednal a jeho podání nebude přijato. Cizinec bude odkázán na
možnost zaslání podání poštou nebo na možnost objednat se k patřičnému úkonu znovu.
Ministerstvo vnitra nemůže s ohledem na výše uvedené, jakož i v zájmu zachování rovného
přístupu klientů ke státním orgánům, takováto chybná objednání akceptovat.
NENÍ POTŘEBA SE OBJEDNÁVAT NA:
· Vydání překlenovacího štítku za účelem vycestování z území, pro pracovníky v mezinárodní
dopravě, pracovníky kritické infrastruktury nebo pro potřeby ostatních státních orgánů.
Účel musí být prokázán.
· Vydání výjezdního příkazu, pokud byla cizinci rozhodnutím stanovena lhůta pro
vycestování z území České republiky
· Podání žádosti o dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu za dítě
narozené na území (§ 88 zákona o pobytu cizinců)
· Byl-li cizinec již dříve vyzván k předložení originálu cestovního dokladu nebo originálu
matričního dokladu
· Hodlá-li si cizinec na pracovišti převzít písemnost doručovanou veřejnou vyhláškou.

2. Rozšířená možnost neosobního podání žádosti o pobytové oprávnění
Žádosti o pobytová oprávnění, které je třeba doručit Ministerstvu vnitra osobně, budou
přijímány po dobu trvání shora uvedených omezujících opatření také poštou, elektronicky z
datové schránky žadatele či jeho zástupce nebo elektronicky se zaručeným podpisem žadatele
nebo jeho zástupce.
· Žádosti o dlouhodobý pobyt
· Žádosti o dlouhodobý či trvalý pobyt dítěte narozeného na území (§ 88 zákona o pobytu
cizinců)
· Žádosti o trvalý pobyt
· Žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie
Žádosti podané poštou vždy vlastnoručně podepište a odešlete doporučeně, podací lístek
uschovejte.
Podáním žádostí poštou, chráníte své zdraví i zdraví dalších osob. Následně budete vyzváni
k osobní účasti na pracoviště Odboru azylové a migrační politiky.

POZOR!
A) Cizinci, kterým v době nouzového stavu (12.3.2020 – 17.5.2020) skončila platnost jejich
dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, budou moci z území vycestovat v době
60 dnů od skončení nouzového stavu (tj. do 16. 7. 2020), aniž by se vystavovali
nebezpečí postihu za neoprávněný pobyt na území. Při vycestování dostanou cizinci
speciální razítko, že jejich pobyt je na území tolerován.
B) Cizincům, kteří na území ČR pobývali již před vyhlášením nouzového stavu
neoprávněně, se doporučuje, aby co možná nejdříve území ČR opustili. Lze využít
možnosti programu dobrovolných návratů.
C) Pro cizince, kteří pozbydou oprávnění k pobytu na území ČR až po skončení nouzového
stavu (tj. 17. 5. 2020), rovněž platí, že budou moci z území vycestovat v době 60 dnů
od skončení nouzového stavu (tj. do 16. 7. 2020), aniž by se vystavovali nebezpečí
postihu za neoprávněný pobyt na území.
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