t ʞʙʥʢʥʯʪʘʖʤʤʶʦʧʥʣʼʨʭʜʦʜʧʜʗʪʘʖʤʤʶʤʖʩʜʧʟʩʥʧʼʽɿʜʨʳʡʥʽ
Республіки у законом передбачених строках
t ʞʖʨʘʼʛʮʜʤʤʶʞʖʦʧʥʯʜʤʳ
t ʘʟʛʖʮʖʛʥʘʼʛʥʡʦʧʥʡʥʧʥʩʡʥʨʩʧʥʡʥʘʜʦʜʧʜʗʪʘʖʤʤʶʖʗʥʛʥʘʼʛʥʡ
про законність перебування на території (наприклад з метою
реєстрації шлюбу)
t ʦʧʥʛʥʘʝʜʤʤʶʨʩʧʥʡʪʦʜʧʜʗʪʘʖʤʤʶʤʖʦʼʛʨʩʖʘʼʡʥʧʥʩʡʥʨʩʧʥʡʥʘʥʽʘʼʞʟ
t ʦʜʧʜʘʼʧʡʖʞʖʡʥʤʤʥʨʩʼʦʜʧʜʗʪʘʖʤʤʶʤʖʩʜʧʟʩʥʧʼʽ

У компетенції
ПОЛІЦІЇ У СПРАВАХ ІНОЗЕМЦІВ
залишається:

До відділу з питань перебування іноземців звертайтеся зокрема у
випадках, коли:
t ɩʟʦʥʛʖʺʩʜʡʢʥʦʥʩʖʤʤʶʦʧʥʦʧʥʛʥʘʝʜʤʤʶʛʼʽʛʥʘʙʥʨʩʧʥʡʥʘʥʽʘʼʞʟ
(клопотання про видачу цієї візи і надалі подається в посольствах
та генеральних консульствах Чеської Республіки)
t ɩʟʦʥʛʖʺʩʜʡʢʥʦʥʩʖʤʤʶʦʧʥʤʖʛʖʤʤʶʛʥʞʘʥʢʪʤʖʛʥʘʙʥʨʩʧʥʡʥʘʜ
перебування або продовження його дії
t ɩʟʦʥʛʖʺʩʜʡʢʥʦʥʩʖʤʤʶʦʧʥʤʖʛʖʤʤʶʛʥʞʘʥʢʪʤʖʦʥʨʩʼʠʤʜ
проживання
t ɩʖʣʦʥʩʧʼʗʤʖʛʥʘʼʛʡʖʦʧʥʩʟʣʮʖʨʥʘʜʦʜʧʜʗʪʘʖʤʤʶʤʖʩʜʧʟʩʥʧʼʽ ɩʟ
є громадянином ЄС)
t ɩʖʣʦʥʩʧʼʗʤʖʡʖʧʩʖʦʜʧʜʗʪʘʖʤʤʶʮʢʜʤʖʨʼʣAʽʙʧʥʣʖʛʶʤʟʤʖʋɹʖʗʥ
продовження її дії
t ɩʟʦʥʘʼʛʥʣʢʶʺʩʜʦʧʥʞʣʼʤʪʣʼʨʭʶʦʧʥʝʟʘʖʤʤʶʤʖʩʜʧʟʩʥʧʼʽ 
оскільки збираєтеся перебувати на новому місці довше ніж 30 днів
t ɩʟʦʥʛʖʺʩʜʡʢʥʦʥʩʖʤʤʶʦʧʥʘʟʛʖʮʪʦʥʨʘʼʛʡʟʤʖʦʧʥʝʟʘʖʤʤʶ ʶʡʰʥ
на території перебуваєте на підставі довгострокової візи, дозволу
на довгострокове або постійне проживання, або якщо Ви є
громадянином ЄС або членом його сім‘ї та перебуваєте тимчасово
на території)

У яких випадках Ви маєте звертатися до нових
РЕГІОНАЛЬНИХ ОФІСІВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ
(департаменту політичного притулку та міграційної політики)?

Провадження у справах клопотань про надання дозволу на
довгострокове перебування, порушені до набрання законної
сили новелою закону про перебуванння іноземців, закінчуються
відповідно до законодавства, діючого під час подачі клопотання.

Зміни, що стосуються перебування з метою здійснення
підприємницької діяльності
У випадку, якщо Ви хочете змінити мету свого перебування на
перебування з метою здійснення підприємницької діяльності,

(česky)

www.mvcr.cz/cizinci

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Це є лише загальна інформація – точний текст закону знайдете на

Нові вимоги до документа про медичне страхування для
подорожуючих за кордон
У випадку, якщо Ви закордоном подаєте клопотання про надання
дозволу на перебування понад 90 днів та вимагається пред‘явлення
документа про медичне страхування для подорожуючих за кордон,
це страхування повинно покривати витрати, пов‘язані з необхідною
та невідкладною медичною допомогою. Розмір страхової суми
повинен складати не менш як 60 000 євро. Одночасно з документом
про медичене страхування для подорожуючих за кордон Ви повинні
пред‘явити також офіційно завірений переклад страхового договору
та загальних умов страхування на чеську мову. Якщо це буде вимагати
відповідний орган, Ви повинні пред‘явити також документ про сплату
страхових внесків за весь період перебуванння на території.
У випадку, якщо Ви вже перебуваєте не території та подаєте
клопотання про продовження довгострокової візи або
довгострокового перебування на території, Ви зобов‘язані
додати до клопотання також договір медичного страхування
для подорожуючих за кордон, який може бути укладений лише у
страховій компанії, що має право займатися цим видом страхової
діяльності на території Чеської Республіки, та повинен включати
комплексну медичну допомогу.

Ви повинні проживати в Чеській Республіці вже принаймні два
роки. Ця передумова стосується як осіб, які планують займатися
підприємницькою діяльністю як фізичні особи - підприємці, так осіб,
які будуть займатися підприємницькою діяльністю у формі участі в
господарському товаристві або кооперативі.
До свого клопотання про видачу/продовження дозволу на
довгострокове перебування з метою здійснення підприємницької
діяльності Ви повинні за новим порядком пред‘явити:
t ʛʥʡʪʣʜʤʩ ʰʥʦʼʛʩʘʜʧʛʝʪʺ ʰʥɩʖʯʣʼʨʶʮʤʟʠʛʥʬʼʛʤʜʺʤʟʝʮʟʣʤʼʝ
підсумок прожиткового мінімуму та витрат на житло;
t ʛʥʡʪʣʜʤʩ ʰʥʦʼʛʩʘʜʧʛʝʪʺʛʜʧʝʖʘʤʪʧʜʺʨʩʧʖʭʼʵʪʘʼʛʦʥʘʼʛʤʥʣʪ
реєстрі, списку або обліку (наприклад реєстрі підприємців/
торговому реєстрі);
t ʶʡʰʥɩʟʞʖʠʣʖʺʩʜʨʶʦʼʛʦʧʟʺʣʤʟʭʳʡʥʵʛʼʶʢʳʤʼʨʩʵʶʡʫʼʞʟʮʤʖ
особа-підприємець: довідку з відповідної установи про відсутність
заборгованості по податках та внесках на соціальне страхування;
t ʶʡʰʥɩʟʞʖʠʣʖʺʩʜʨʶʦʼʛʦʧʟʺʣʤʟʭʳʡʥʵʛʼʶʢʳʤʼʨʩʵʪʫʥʧʣʼʪʮʖʨʩʼ
в господарському товаристві або кооперативі: довідку про те, що
дане товариство/кооператив не має заборгованості по податках та
внесках на соціальне страхування;
t ʶʡʰʥʭʜʗʪʛʜʘʟʣʖʙʖʩʟʘʼʛʦʥʘʼʛʤʟʠʥʧʙʖʤ ʧʥʞʧʖʬʪʤʥʡʦʥʛʖʩʡʪʤʖ
прибуток.

Інший документ не буде вважатися документом про забезечення
житлом.
Житло може бути забезпечено лише в об‘єкті, призначеному для
проживання, тимчасового поселення або відпочинку.

Нові вимоги до документа про забезпечення житлом
У випадку, якщо у зв‘язку з подачею клопотання про надання дозволу на
перебування вимагається пред‘явлення документа про забезпечення
житлом, Ви повинні пред‘явити один з наступних документів:
t ʛʥʡʪʣʜʤʩʦʧʥʩʜ ʰʥɩʟʺʘʢʖʨʤʟʡʥʣʘʼʛʦʥʘʼʛʤʥʽʡʘʖʧʩʟʧʟʖʗʥʗʪʛʟʤʡʪ
t ʛʥʡʪʣʜʤʩʦʧʥʩʜ ʰʥɩʟʣʖʺʩʜʦʧʖʘʥʡʥʧʟʨʩʪʘʖʩʟʨʶʡʘʖʧʩʟʧʥʵʖʗʥ
будинком
t ʥʫʼʭʼʠʤʥʞʖʘʼʧʜʤʪʞʖʶʘʪʥʨʥʗʟ ʶʡʖʺʘʢʖʨʤʟʡʥʣʡʘʖʧʩʟʧʟʖʗʥ
будинку чи законним користувачем квартирою або будинком, про те,
що вона дає свою згоду на Ваше проживання у квартирі або будинку

Нові вимоги для подачі клопотання
Для подачі клопотання про надання дозволу на перебування (як
довгострокового, так постійного) Ви повинні особисто з‘явитися у
відповідний офіс міністерства внутрішніх справ.

Новий вигляд посвідчення про дозвіл на перебування
Від травня 2011 року видаються громадянам третіх країн (це
не стосується членів сім‘ї громадян ЄС) посвідчення про дозвіл
на перебування з біометричними даними. У зв‘язку з тим Ви
повинні з‘явитися в офіс міністерства внутрішніх справ для взяття
біометричних даних (зображення обличчя та відбитки пальців).
Якщо Ви вже перебуваєте на території Чеської Республіки та
подаєте клопотання про надання дозволу на проживання, Ви будете
закликані до цього міністерством внутрішніх справ. Згодом Ви
будете закликані, щоб Ви забрали посвідчення.
Ящо Ви не заберете посвідчення про дозвіл на довгострокове
перебування, провадження буде закрито.
Якщо Ви не заберете посвідчення про дозвіл на постійне
проживання, може на Вас бути накладений штраф.
Посвідчення, які були вже видані, є надалі дійсними аж до закінчення
строку їхньої дії або до моменту зміни даних, які в них указані, після
того будуть замінені біометричними посвідченнями.

Правовою нормою, яка визначає умови для вступу на територію
Чеської Республіки та перебування на її територіїї, є надалі закон
про перебування іноземців на території Чеської Республіки, у
діючій редакції (закон № 326/1999 Зб. „Про перебування іноземців на
території Чеської Республіки та про зміну певних законів“ зі змінами,
внесеними пізнішими нормами).
Остання новелізація запроваджує ряд змін, до найважливіших
належить:

З 2011 р. Міністерство внутрішніх справ понесе відповідальність за
розгляд справ довгострокового перебування та довгострокових
віз. Ці справи перейшли до його компетенції від поліції у справах
іноземців.

На практиці це означає, що змінюються офіси, які вирішують справи,
пов‘язані з перебуванням на території Чеської Республіки.
Одночасно змінюються також підвідомчі території офісів і у зв‘язку з
тим приналежність іноземців до того чи іншого офісу.

НОВА РЕДАКЦІЯ ЗАКОНУ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ
ІНОЗЕМЦІВ – ГОЛОВНІ ЗМІНИ

ПЕРЕБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ

