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Tento projekt zaměřený na integraci cizinců je financován Ministerstvem vnitra
České republiky. Realizátorem projektu je Slovo 21, z. s.

PO PŘÍJEZDU DO ČR SPLŇTE VAŠI OHLAŠOVACÍ POVINNOST,
JINAK SE DOPUSTÍTE PŘESTUPKU!
Kdy: Do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR.
Kde: Na pracovišti cizinecké policie nebo na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra ČR (dále též „OAMP MV ČR“), pokud žádáte o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.
Jak: Osobně. Pokud vás nahlásil ubytovatel (např. hotel nebo studentská kolej), již tuto
povinnost nemáte.

POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU
• Obvykle se o něj žádá na území ČR (v některých případech lze žádat o pobyt formou
povolení k dlouhodobému pobytu rovnou na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí,
například u žádostí o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia,
vědeckého výzkumu, sloučení rodiny či zaměstnanecké a modré karty atp.),
• obvykle však navazuje na dlouhodobé vízum vydané za stejným účelem,
• vydává se cizinci, který hodlá v ČR přechodně pobývat déle než 1 rok, u zaměstnanecké
karty déle než 3 měsíce,
• vydává se ve formě biometrického průkazu.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU
Kdo může žádat?
Občan třetí země, který má dlouhodobé vízum (vízum k pobytu nad 90 dnů) a hodlá
v ČR přechodně pobývat déle než 1 rok. Podmínkou je zachování stejného účelu pobytu
(výjimky např. u modré a zaměstnanecké karty, sloučení rodiny, vědců).
Kdy: Žádost je třeba podat nejdříve 120 a nejpozději v poslední den platnosti víza. Pokud
tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem této lhůty
nejbližší následující pracovní den. V poslední den lhůty musí být žádost na pracoviš
ti OAMP MV ČR. Dodržujte danou lhůtu, jinak se vystavujete riziku, že budete muset
opustit ČR!
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Kde: Na pracovišti OAMP MV ČR. V některých případech lze žádat o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu na zastupitelském úřadě ČR.
Jak: Žadatel podává žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu osobně. Přijetí
žádosti podléhá správnímu poplatku ve výši 2500 Kč, u dětí mladších
15 let 1000. Žádost je nutno podat na příslušném úředním tiskopisu.

CO JE TŘEBA K ŽÁDOSTI O DLOUHODOBÝ POBYT DOLOŽIT?
Žádost vyplňujte hůlkovým písmem! Pište čitelně!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Cestovní doklad,
fotografii,
doklad potvrzující účel pobytu v ČR,
doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu v ČR (nedokládá se u účelu vědecký
výzkum),
doklad o zajištění finančních prostředků k pobytu v ČR (nedokládají se u účelu
zaměstnání, vědeckého výzkumu, zaměstnanecké a modré karty*),
doklad o cestovním zdravotním pojištění v ČR a na požádání doklad o zaplacení
pojistného, u nezletilých souhlas zákonného zástupce s jeho pobytem na území
(ne pokud rodič bude s dítětem společně pobývat na území nebo nezletilý již pobývá
na území),
na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR z vaší země původu,
na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením

infekčního onemocnění.

* U zaměstnaneckých a modrých karet však musí pracovní smlouva splňovat určité
minimální mzdové podmínky.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
Náležitosti žádosti o povolení k pobytu nesmí být starší než 180 dnů kromě cestovního
pasu, rodného a oddacího listu a fotografie. Všechny předkládané dokumenty
(s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo úředně
přeloženy do češtiny.
Pozor! U všech dokumentů doložte buď originály, nebo úředně ověřené kopie! Cestovní
doklad, matriční doklady a doklad potvrzující účel pobytu na území musí být předloženy
v originále.
Pokud daný dokument vydal orgán cizí země, musí být úředně přeložen do češtiny
a v závislosti na zemi původu opatřen tzv. vyšším ověřením (superlegalizací nebo apostilou).

DOKLADY PROKAZUJÍCÍ ÚČEL POBYTU NA ÚZEMÍ:
a) Účel studium nebo ostatní (vzdělávání)
• Potvrzení školy nebo vzdělávací instituce o studiu či o přijetí ke studiu (anebo vzdělá
vání) na daný akademický rok.
b) Zaměstnanecká karta
• Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti
anebo smlouva o budoucí pracovní smlouvě na
dobu nejméně 3 měsíce se sjednanou hrubou
měsíční mzdou alespoň ve výši základní sazby
měsíční minimální mzdy a sjednanou týdenní
pracovní dobou alespoň 15 hodin, dále doklady
potvrzující kvalifikaci a odbornou způsobilost
pro výkon požadovaného zaměstnání (pracovní
pozice musí být uvedena v evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli zaměst
nanecké karty).
Více informací na
www.mpsv.cz/web/cz/-/vyhledavani volnych-pracovnich-mist-pro-cizince.
• Ve zvlášť stanovených případech vydává rozhodnutí o povolení k zaměstnání vydané
Úřadem práce ČR,
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• má-li cizinec podle § 98 zákona o zaměstnanosti takzvaně volný přístup na trh práce,
je třeba předložit doklad prokazující splnění některé z podmínek uvedených
v tomto ustanovení.
Pokud bude vašim zaměstnavatelem agentura práce (seznam agentur práce najdete na
www.uradprace.cz/web/cz/agentury-prace) je nutno předložit podklad, který bude
obsahovat jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo
narození a bydliště cizince, druh práce, kterou bude cizinec jako dočasně přidělený
zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce u uživatele a název a sídlo uživatele.
c) Modrá karta
• Pracovní smlouva pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu
nejméně jednoho roku se sjednanou výší hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající
alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR a zákonem stanovené týdenní
době, doklady potvrzující vysokou kvalifikaci a případně odbornou způsobilost (pra
covní pozice musí být uvedena v evidenci volných pracovních míst obsaditelných dr
žiteli modré karty).
d) Účel podnikání
• Doklad o zápisu do příslušného rejstříku (živnostenský, obchodní), seznamu nebo evidence,
• potvrzení o vaší bezdlužnosti,
• pokud jste členem obchodní korporace, doložte také potvrzení o bezdlužnosti vaší
obchodní korporace.
Potvrzení o bezdlužnosti nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů a zahrnuje po
tvrzení vydané
• orgány Celní správy,
• orgány Finanční správy,
• příslušnou zdravotní pojišťovnou,
• příslušnou pobočkou orgánu sociálního zabezpečení,
• na požádání platební výměr daně z příjmu.
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e) Účel společné soužití rodiny
•
Doklad prokazující příbuzenský vztah
(např. originál rodného listu nebo odd
acího listu případně také souhlas rodiče/
zákonného zástupce).
f) Účel vědecký výzkum
• Dohoda o hostování,
• písemný závazek výzkumné organizace,
že uhradí případné náklady spojené
s pobytem výzkumného pracovníka na
území po skončení platnosti oprávnění k pobytu, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsí
ci ode dne skončení platnosti o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků.
g) Účel investování
Bližší informace jsou dostupné na www.mvcr.cz/cizinci.
h) Účel hledání zaměstnání/zahájení podnikání
• Doklad o úspěšném dokončení studia na vysoké škole,
• potvrzení o dokončení výzkumné činnosti vydané výzkumnou organizací.

PRODLOUŽENÍ POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU
Kdy: Ve lhůtě maximálně 120 a minimálně v poslední den platnosti předchozího povolení
k pobytu. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem
této lhůty nejbližší následující pracovní den. V poslední den lhůty musí být žádost
podána alespoň k poštovní přepravě.
Kde: Na pracovišti OAMP MV ČR.
Jak: Osobně či jiným způsobem (doporučenou poštou na správnou adresu prostřednict
vím vašeho zmocněného zástupce). Přijetí žádosti podléhá správnímu poplatku ve
výši 2500 Kč, u dětí mladších 15let 1000 Kč.
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CO JE TŘEBA K ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ DLOUHODOBÉHO
POBYTU DOLOŽIT?
Žádost vyplňujte hůlkovým písmem! Pište čitelně!
1. Cestovní doklad,
2. doklad potvrzující účel pobytu v ČR,
3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu v ČR (nedokládá se u účelu vědeckého
výzkumu),
4. doklad o zajištění finančních prostředků k pobytu v ČR (nedokládají se u účelu
vědeckého výzkumu, zaměstnanecké a modré karty*),
5. doklad o zdravotním pojištění v ČR a na požádání doklad o zaplacení pojistného
(nedokládá se u účelu vědeckého výzkumu, zaměstnanecké a modré karty),
6. v případě změny podoby na žádost 1 fotografie.
* U zaměstnaneckých a modrých karet však musí pracovní smlouva splňovat určité
minimální mzdové podmínky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Náležitosti žádosti o povolení k pobytu nesmí být starší než 180 dnů kromě cestovního
pasu, rodného a oddacího listu a fotografie. Všechny předkládané dokumenty
(s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo úředně
přeloženy do češtiny.
Pozor! U všech dokumentů doložte buď originály, nebo úředně ověřené kopie! Cestovní
doklad, matriční doklady a doklad potvrzující účel pobytu na území musí být předloženy
v originále.
Pokud daný dokument vydal orgán cizí země, musí být úředně přeložen do češtiny
a v závislosti na zemi původu opatřen tzv. vyšším ověřením (superlegalizací nebo apostilou).

ZMĚNA ÚČELU POBYTU
Kdy: V době platnosti předchozího povolení k pobytu.
Kde: Na příslušném pracovišti OAMP MV ČR.
Jak: Osobně. Pokud chcete změnit váš účel pobytu na „podnikání“, je to možné až po pěti
letech pobytu v ČR, to se nevztahuje na cizince, který žádá o vydání povolení
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k dlouhodobému pobytu za účelem investování a na cizince pobývajícího na základě
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení
podnikatelské činnosti. Pokud jste přicestoval na území na základě dlouhodobého
pobytu za účelem společného soužití rodiny, je to možné až po třech letech pobytu
nebo po dovršení 18-ti let, tato omezení naopak neplatí u přechodu na zaměst
naneckou a modrou kartu anebo účel pobytu vědecký výzkum. Přijetí žádosti
podléhá správnímu poplatku ve výši 2500 Kč, u dětí mladších 15 let 1000 Kč.

POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU
• Standardně se žádá po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR na dlouhodobé
vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu,
• do této doby se započítává pobyt na dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému
pobytu,
• pobyt za účelem studia se započítává jednou polovinou,
• bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu mohou požádat nezletilé děti cizinců
s trvalým pobytem, pokud je důvodem podání žádosti společné soužití,
• žádá se o něj osobně na území ČR, a to na příslušném pracovišti OAMP MV ČR nebo
osobně na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí,
• o vydání povolení k trvalému pobytu bude
vydáno rozhodnutí,
• do 60 dnů ode dne pořízení údajů se musíte
dostavit pro převzetí biometrického průkazu,
•
biometrický průkaz má omezenou dobu
platnosti. Nezapomeňte si platnost průkazu
včas prodloužit.
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ŽÁDOST O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU.
Kdy: Standardně se žádá po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR.
Kde: Na příslušném pracovišti OAMP MV ČR nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.
Jak: Osobně. Přijetí žádosti podléhá správnímu poplatku ve výši 2500 Kč, u dětí mladších
15let 1000 Kč.

CO JE TŘEBA K ŽÁDOSTI O TRVALÝ POBYT DOLOŽIT?
Žádost vyplňujte hůlkovým písmem! Pište čitelně!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cestovní doklad,
fotografii,
doklad o zajištění ubytování v ČR,
doklad o zajištění finančních prostředků k pobytu v ČR,
doklad o zkoušce z českého jazyka (1. pokus zdarma!*),
u žádostí podávaných na ZÚ (ne u dětí do 15-ti let) jinak na požádání doklad obdobný
výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR z vaší země původu.

*Poukaz na bezplatnou zkoušku z českého jazyka si můžete vyzvednout na pracovišti
OAMP MV ČR.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Náležitosti žádosti o povolení k pobytu nesmí být starší než 180 dnů kromě cestovního
pasu, rodného a oddacího listu a fotografie. Všechny předkládané dokumenty
(s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo úředně
přeloženy do češtiny.
Pozor! U všech dokumentů doložte buď originály, nebo úředně ověřené kopie! Cestovní
doklad, matriční doklady a doklad potvrzující účel pobytu na území musí být předloženy
v originále.
Pokud daný dokument vydal orgán cizí země, musí být úředně přeložen do češtiny
a v závislosti na zemi původu opatřen tzv. vyšším ověřením (superlegalizací nebo apostilou).
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TRVALÝ POBYT A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Jakmile získáte povolení k trvalému pobytu, pracoviště OAMP MV ČR tuto skutečnost
sdělí Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR (VZP). Pokud chcete být pojištěni u jiné veřejné
zdravotní pojišťovny, oznamte to neprodleně. V opačném případě se automaticky stáváte
pojištěnci VZP.
Pojištění musí být placeno (hradíte jej vy nebo v určitých případech stát).
Pokud jste zaměstnancem, už pod veřejné zdravotní pojištění spadáte. I v tomto případě
je však nutné vaší současné pojišťovně nahlásit, že jste získali povolení k trvalém pobytu.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ DLOUHODOBĚ POBÝVAJÍCÍHO REZIDENTA
Právní postavení dlouhodobě pobýva
jícího rezidenta Evropské unie vám OAMP
MV ČR přizná současně s vydáním povo
lení k trvalému pobytu, jestliže splníte
podmínky 5 let nepřetržitého pobytu na
území, nenarušili jste závažným
způsobem veřejný pořádek nebo neohro
zili bezpečnost ČR nebo jiného členského
státu EU a prokázali jste zajištění
finančních prostředků k pobytu na území.
S tímto postavením se můžete přestěho
vat do jiné země EU a přímo v ní požádat
o povolení k dlouhodobému pobytu,
pokud tam hodláte studovat, pracovat
anebo podnikat.
Více informací na www.mvcr.cz/cizinci.
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HLÁŠENÍ ZMĚN
Hlásit změny týkající se vašeho pobytu je vaše zákonná povinnost!
Pokud tuto povinnost nesplníte, můžete dostat pokutu!
Cizinec má povinnost hlásit změnu příjmení, osobního stavu, údajů v cestovním dokladu,
změnu adresy a změnu údajů v dokladu vydaném k pobytu na území ČR (např. v průkazu
o povolení k pobytu). Změny se hlásí na příslušném pracovišti OAMP MV ČR.

ZMĚNA BYDLIŠTĚ
Kdy: Změnu hlaste do 30 kalendářních dnů ode dne změny, pokud máte dlouhodobé
vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu a předpokládaná změna místa poby
tu bude delší než 30 dnů. Pokud máte povolení k trvalému pobytu a předpokládaná
změna místa pobytu bude delší než 180 dnů, hlaste změnu do 30 pracovních dnů.
Kde: Na pracovišti OAMP MV ČR podle nového místa bydliště.
Jak: Osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. V případě, že máte trvalý pobyt,
bude vám kvůli této změně muset být vydán také nový biometrický průkaz, proto se
rovnou objednejte na termín pro nové sejmutí biometrických údajů. Pokud máte
povolen dlouhodobý pobyt, na průkazu o povolení k pobytu se adresa neuvádí,
nebudete nový biometrický průkaz potřebovat. Nová adresa bude zanesena do
vašeho cestovního pasu.
Co k ohlášení změny musíte doložit?
Doklad o zajištění ubytování na nové adrese (např. ověřená kopie nájemní smlouvy nebo
potvrzení o ubytování s úředně ověřeným podpisem). Pozor! Pokud nenahlásíte změnu
bydliště a nezdržujete se na své dosavadní adrese, Odbor azylové a migrační politiky MV
ČR může zrušit registrované místo vašeho bydliště. Průkaz o trvalém pobytu tak rovněž
ztrácí platnost, protože obsahuje nesprávné údaje, a může tak dojít k problémům při
překračování hranic. Samotné povolení k trvalému pobytu zrušením údaje o místě
hlášeného pobytu nezaniká. Pokud nemáte zabezpečené ubytování během pobytu na
dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu, mohou vám být tato poby
tová oprávnění zrušena!
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HLÁŠENÍ ZMĚNY OSOBNÍHO STAVU – SŇATEK NEBO ROZVOD
Kdy: Do 3 pracovních dnů ode dne změny.
Kde: Na pracovišti OAMP MV ČR dle místa pobytu.
Jak: Osobně anebo v zastoupení na základě plné moci.
Co k ohlášení změny musíte doložit?
Doklad o změně osobního stavu (např. oddací list či pravomocný rozsudek soudu o roz
vodu). Pokud není daný doklad vydán v ČR, musí být úředně přeložen do češtiny a
opatřen tzv. vyšším ověřením (superlegalizací nebo apostilou).

HLÁŠENÍ ZMĚNY JMÉNA NEBO PŘÍJMENÍ
Kdy: Do 3 pracovních dnů ode dne změny.
Kde: Na pracovišti OAMP MV ČR dle místa pobytu.
Jak: Osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. Kvůli této změně vám bude muset
být vydán také nový biometrický průkaz, proto se rovnou objednejte na termín pro
nové sejmutí biometrických údajů.
Co k ohlášení změny musíte doložit?
Cestovní doklad znějící na nové jméno nebo příjmení.

ZMĚNA CESTOVNÍHO DOKLADU
Kdy: Do 3 dnů ode dne vydání nového cestovního dokla
du nebo ode dne návratu do ČR s novým cestovním
dokladem.
Kde: Na pracovišti OAMP MV ČR dle místa pobytu.
Jak: Osobně anebo v zastoupení na základě plné moci.
Co k ohlášení změny musíte doložit?
Nový cestovní doklad.
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OBECNÉ INFORMACE
JAK SE DOZVÍM, JESTLI BYLO O MÉ ŽÁDOSTI ROZHODNUTO?
Pokud je vaše žádost kladně vyřízena, naleznete jednací číslo vaší žádosti v seznamu
žádostí na www.mvcr.cz/cizinci. Pracoviště vás také bude kontaktovat, pokud tak
neučiníte sami. Pokud je řízení o vaší žádosti zastaveno nebo je žádost zamítnuta, OAMP
MV ČR vám zašle dopis (do vlastních rukou), ve kterém vás informuje o výsledku řízení.

JAK PROBÍHÁ VYDÁNÍ BIOMETRICKÉHO PRŮKAZU?
Pokud se z webových stránek nebo z informace OAMP MV ČR dozvíte, že vaše žádost
byla schválena, objednejte se co nejdříve na sejmutí biometrických údajů.
Při sejmutí biometrických údajů vám bude sdělen termín, kdy můžete vyhotovený průkaz
převzít. Nejpozději do 60 dnů od pořízení biometrických údajů se musíte osobně dostavit
na pracoviště OAMP MV ČR a průkaz převzít. Pozor! Pokud v uvedené lhůtě průkaz
o povolení k pobytu nepřevezmete, bude řízení zastaveno! Rozhodnutí o povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu občana EU nebo jeho rodinného příslušníka
nabude právní moci, pokud si na pracovišti OAMP MV ČR převezmete průkaz o povolení
k pobytu. Rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu občanu třetího státu nabude
právní moci v den převzetí písemného rozhodnutí, pokud se současně vzdáte práva na
odvolání.
Platba za vydání průkazu probíhá formou kolků.

ZTRÁTA CESTOVNÍHO DOKLADU NEBO BIOMETRICKÉHO
PRŮKAZU
Ztrátu cestovního dokladu nebo biometrického průkazu musíte neprodleně nahlásit!
Neohlášení ztráty dokladu je přestupkem.
Kdy a kde: Ztrátu cestovního pasu nebo průkazu o povolení k pobytu hlaste do 3 pracov
ních dnů na příslušném pracovišti OAMP MV ČR, ztrátu cestovního dokladu
také ihned na Policii ČR.
Jak: Osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Pokud ztratíte biometrický průkaz,
musí vám být vydán nový průkaz, proto se rovnou objednejte na termín pro nové
sejmutí biometrických údajů.
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DÍTĚ NAROZENÉ V ČR
Pokud se vám v ČR narodí dítě, je nezbytné, abyste za něj podali žádost o povolení
k pobytu stejného druhu pobytového oprávnění, jako je ten váš, nebo druhého z rodičů.
Nepodání žádosti za dítě narozené na území ČR je přestupkem.
Kde: Na pracovišti OAMP MV ČR.
Jak: Osobně. K žádosti musíte doložit cestovní doklad dítěte (lze nahradit předložením
cestovního dokladu zákonného zástupce, ve kterém je dítě zapsáno), rodný list dítěte
a v případě žádosti o dlouhodobé vízum doklad o cestovním zdravotním pojištění.

DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE
Úřady vám mohou poslat poštou doporučené psaní s důležitým obsahem. Již 10 dnů od
uložení zásilky na poště, o kterém budete poštou vyrozuměni, bude psaní považováno za
doručené, i když dopis nepřevezmete. Je také nutné, abyste měli přesně označenu
poštovní schránku vaším jménem včetně zvonku tak, aby vás poštovní doručovatel našel.
Co se stane, když mě poštovní doručovatel na adrese nenalezne, neboť nemám
označenou schránku nebo na adrese nebydlím?
Oznámení o možnosti převzít zásilku bude následně zveřejněno na úřední desce (veřejná
vyhláška) na pracovišti OAMP MV ČR dle místa vašeho pobytu (v Praze na ulici Nad
Štolou 3) a elektronicky na webu MV ČR.
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Pozor! 15. den po vyvěšení oznámení na úřední desce se dopis považuje za
doručený.
Hlaste včas pracovišti OAMP MV ČR změnu vaší adresy nebo prodloužení
nájemní smlouvy!

ZASÍLÁNÍ DOKUMENTŮ POŠTOU
Pokud posíláte Odboru azylové a migrační politiky MV ČR dokument poštou, posílejte jej
vždy DOPORUČENĚ a doklad o zaslání si uschovejte. Je to důkaz, že jste dopis odeslali.
Můžete použít i službu DODEJKY, v rámci které obdržíte potvrzení, že MV ČR dopis
obdrželo. Uvádějte správnou adresu úřadu, povolení k pobytu vyřizuje Odbor azylové a
migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, ne cizinecká policie. Zásilka s nesprávně uve
deným adresátem bude odmítnuta!

DOPORUČENÍ
• Na území ČR mějte vždy při sobě biometrický průkaz a doklad o zdravotním pojištění.
• Neplaťte zbytečně za věci, které můžete vyřídit sami nebo s pomocí nevládních organizací.
• Plnou moc dávejte jen tomu, komu důvěřujete!
• Nebojte se věci řešit sami.
• Navštivte www.mvcr.cz/cizinci.
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