TEZE PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Návrh novely zákona o pobytu cizinců obsahuje zmocnění pro vydání:
1) nařízení vlády o podmínkách podání žádosti a udělení mimořádného pracovního víza
v souvislosti s nedostatkem pracovníků na trhu práce (§ 31a zákona)

2) nařízení vlády, kterým se stanoví maximální počty žádostí o vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu (§ 181b zákona)

3) vyhlášky Ministerstva vnitra, kterou se stanoví bližší podrobnosti související
s adaptačně-integračními kurzy (§ 182 odst. 1 písm. h) a i) zákona v návaznosti
na § 155b zákona)

4) vyhlášky Ministerstva zahraničních věcí, kterou se stanoví územní obvody
zastupitelských úřadů příslušných k podání žádosti o krátkodobé vízum, o vízum
k pobytu nad 90 dnů, o povolení k dlouhodobému pobytu a o povolení k trvalému
pobytu (§ 182 odst. 3 zákona v návaznosti na § 169g zákona)
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1) Teze nařízení vlády o podmínkách podání žádosti a udělení mimořádného pracovního
víza v souvislosti s nedostatkem pracovníků na trhu práce (§ 31a zákona)
- vláda by jej mohla vydat ad hoc s ohledem na situaci na trhu práce
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne …

2019

o podmínkách podání žádosti a udělení mimořádného pracovního víza v souvislosti
s nedostatkem pracovníků na trhu práce vyvolaného potřebou řešit…

Vláda nařizuje podle § 31a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. …/2018 Sb.:
§1
(1) Žádost o mimořádné pracovní vízum v souvislosti s nedostatkem pracovníků
na trhu práce vyvolaného potřebou řešit… je oprávněn podat cizinec, který bude na území
zaměstnán v odvětví/ jako (profese) a má … státní příslušnost.
(2) Maximální počet žádostí o mimořádné pracovní vízum podle odstavce 1, který lze
podat na jednotlivých zastupitelských úřadech, je uveden v příloze k tomuto nařízení vlády.
(3) Žádosti o mimořádné pracovní vízum podle odstavce 1 je možné podat nejdéle
do … (datum).
§2
Zaměstnavatelem cizince, kterému má být uděleno mimořádné pracovní vízum podle
odstavce 1, na území nesmí být agentura práce.
§3
Účinnost
(1) Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem…
(2) Toto nařízení vlády pozbývá platnosti dnem…

2

2) Teze nařízení vlády, kterým se stanoví maximální počty žádostí o vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu (§ 181b zákona)
- kvóty na ekonomickou migraci
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne……………………2018,
kterým se stanoví maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí
o zaměstnaneckou kartu
Vláda nařizuje podle § 181b odst. 1) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.

…/2018 Sb.:

§1
Maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí
o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu
jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení vlády.
§2
(1) Maximální počty žádostí podle § 1 se stanoví jako roční. Pro účely organizace
přijímání žádostí podle § 1 může být jejich maximální počet poměrně rozložen do týdenních,
měsíčních anebo čtvrtletních úseků. Poměrné rozložení určí Ministerstvo zahraničních věcí
s ohledem na místní podmínky příslušného zastupitelského úřadu.
(2) Zastupitelský úřad zveřejňuje na své úřední desce a na svých internetových
stránkách maximální počty žádostí, jakož i jejich poměrné rozložení podle odstavce 1.
§3
Účinnost
Toto nařízení vlády nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce po nabytí
účinnosti zákona č. …/2018, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
Předseda vlády:
Ministr …:
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Příloha k nařízení vlády č. /2018

Maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí
o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou
kartu na zastupitelských úřadech

Zastupitelský
úřad

Maximální počty
žádostí o
Maximální počty
povolení
Maximální počty
žádostí o vízum k dlouhodobému
žádostí
k pobytu nad 90
pobytu za
o zaměstnaneckou
dnů za účelem
účelem
kartu
podnikání
investování
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Návrh odůvodnění – pracovní verze
Odůvodnění
A. OBECNÁ ČÁST
1.

Důvod předložení

1.1 Název
Nařízení vlády, kterým se stanoví maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
a žádostí o zaměstnaneckou kartu
1.2 Zhodnocení platného právního stavu
V návaznosti na novelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 326/1999 Sb.“) je vláda povinna dle nového ustanovení § 181b odst. 1) svým nařízením
stanovit maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu,
které bude možné podat v rámci určitého časového období v územním obvodu příslušného
zastupitelského úřadu. Současně platí, že do doby přijetí příslušného nařízení vlády se
maximální počty žádostí řídí přechodnými ustanoveními zákona č. /2018 Sb. (srov. čl. II,
bod 6 zákona č. /2018 Sb.), podle kterých maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90
dnů za účelem podnikání a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat v rámci určitého
časového období na příslušném zastupitelském úřadu, budou odpovídat počtům žádostí, které
byly na tomto zastupitelském úřadu podány v roce 2016.
1.3 Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy
Nezbytnost navrhované právní úpravy vyplývá z ustanovení § 181b odst. 1) zákona
č. 326/1999 Sb., podle kterého je vláda povinna svým nařízením stanovit maximální počty
žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu.
Maximální počty žádostí budou stanoveny jako roční, tj. na období dvanácti po sobě
bezprostředně jdoucích kalendářních měsíců. Takto stanovený maximální počet žádostí se
uplatní i pro další roční období, a to až do té doby, dokud vláda svým nařízením nestanoví
jiný maximální počet žádostí.
Maximální počty žádostí budou určeny na základě věcně příslušných resortů, tj. podkladů
Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu
a Ministerstva zahraničních věcí.
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V případě, že je v dané destinaci aplikován vládní program, budou maximální počty
žádostí zohledňovat údaje stanovené v příslušných ustanoveních vlády týkajících se toho
kterého vládního programu.
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání
Navrhovaná právní úprava je v souladu s § 181b odst. 1) zákona č. 326/1999 Sb. Na
základě § 181b odst. 1) zákona č. 326/1999 Sb. vláda nařízením stanoví maximální počet
žádostí podaných v rámci určitého časového období v územním obvodu příslušného
zastupitelského úřadu, jde-li o žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, o
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a zaměstnaneckou kartu.
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami,
předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými
právními zásadami práva Evropské unie
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána ani s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Návrh
nařízení vlády je rovněž v souladu s právními předpisy Evropské unie, judikaturou soudních
orgánů Evropské unie a obecnými zásadami práva Evropské unie.
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel,
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,
a dopady na životní prostředí, na ochranu soukromí a osobních údajů a zhodnocení
z hlediska zákazu diskriminace, korupčních rizik a dopadů na bezpečnost nebo obranu
státu
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá zvýšený negativní dopad na státní rozpočet,
s výjimkou situací, kdy si stanovení maximálních počtů žádostí vyžádá navýšení personálních
a technických kapacit zastupitelských úřadů. V případě snížení maximálního počtu žádostí na
některých zastupitelských úřadech lze očekávat rovněž pozitivní dopady na státní rozpočet.
Nepředpokládá se zásadní vliv na příjmy do státního rozpočtu plynoucí z poplatků
za žádosti o pobytové tituly. Navrhovaná právní úprava nebude mít ani žádný finanční dopad
na ostatní veřejné rozpočty.
S ohledem na předmět úpravy návrhu nařízení vlády lze očekávat pozitivní dopady
na podnikatelské prostředí České republiky, neboť stanovení maximálního počtu žádostí by
mělo reflektovat potřeby místního trhu.
V souvislosti s návrhem nařízení vlády se nepředpokládají dopady v sociální sféře ani
dopady na životní prostředí. Předkládaný návrh nařízení vlády nevytváří diskriminační
prostředí.
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S přijetím návrhu nařízení vlády nejsou spojena žádná nová opatření, ve kterých by bylo
možné spatřovat dopady na ochranu soukromí a osobních údajů a potenciální korupční rizika
nebo rizika bezpečnostní s dopadem na obranu státu.

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K§1
Příloha nařízení vlády stanoví maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dní
za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání
a žádostí o zaměstnaneckou kartu. Kvóty se stanoví pro zastupitelské úřady, jejichž rozsah
činností zahrnuje činnosti podle hlavy IV zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě
a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), tj. konzulární činnosti, resp. vízovou
agendu.
K§2
Maximální počty žádostí budou určeny jako roční s tím, že Ministerstvo zahraničních věcí
bude oprávněno poměrně rozdělit stanovenou kvótu do kratších časových úseků, konkrétně
do týdnů, měsíců či kvartálů. Uvedená možnost se navrhuje zejména s cílem zabezpečit
dostatečné personální a technické kapacity pro řízení migračních toků na zastupitelských
úřadech České republiky.
Místními podmínkami v územním obvodu zastupitelského úřadu se rozumí bezpečnostní
situace v příslušné zemi, dopady migrace na území České republiky, jakož i aktuální kapacitní
podmínky na příslušných zastupitelských úřadech.
Informace o maximálním počtu žádostí, které lze v daném období podat, budou
zveřejněny příslušným zastupitelským úřadem na jeho úřední desce a na jeho internetových
stránkách.
K§3
Účinnost tohoto nařízení vlády se navrhuje prvním dnem druhého měsíce po účinnosti
zákona č. /2018, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
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3) Teze vyhlášky Ministerstva vnitra, kterou se stanoví bližší podrobnosti související
s adaptačně-integračními kurzy (§ 182 odst. 1 písm. h) a i) zákona v návaznosti
na § 155b zákona)
Cíl adaptačně-integračního kurzu (§ 155b zákona):
Seznámit cizince s jejich právy a povinnostmi i riziky jejich neplnění, orientace v ČR,
podpora integrace a posílení samostatnosti a nezávislosti cizinců. Cílem kurzů je i pomoci
cizincům vymanit se ze systému závislosti na zprostředkovatelích a poskytnout cizincům
informace o možnosti využívat pomoci úřadů, integračních center pro cizince a nevládních
neziskových organizací.
Ministerstvo vnitra bude při přípravě vyhlášky vycházet z dosavadních zkušeností
s prováděním obdobných kurzů. Cizinci se na tyto kurzy mohou dnes přihlašovat dobrovolně
a absolvují je (dnes) bezplatně. Ministerstvo vnitra zaznamenalo pozitivní zpětnou vazbu
ze strany cizinců i ze strany jejich zaměstnavatelů a dalších subjektů (víc ve zprávě RIA).
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. h) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Obsahová náplň adaptačně-integračního kurzu
Centrum na podporu integrace cizinců má v rámci adaptačně-integračního kurzu seznámit
cizince s jejich právy a povinnostmi souvisejícími s pobytem na území České republiky, se
základními hodnotami České republiky, s místními poměry a kulturními zvyklostmi
převládajícími v České republice.
Kurz tvoří blok informací na klíčová témata života v ČR (záležitosti pobytu, školství
a vzdělávání, nostrifikace, zaměstnání, podnikání, zdravotnictví, zdravotní pojištění, bydlení,
rodina, rovnoprávnost, děti). Seznámení cizinců s jejich možnostmi, právy i povinnostmi a
také s riziky neplnění těchto povinností. Diskuse k tématům. Následuje video „Vítejte v ČR“
názorně seznamující cizince s prostředím, poměry a zvyklostmi v ČR, hodnotami ČR a EU.
Následuje prostor pro diskusi.
Součástí kurzu je předání souboru informací - informační brožura, video na elektronickém
nosiči (DVD, flash) „Vítejte v České republice“ a list kontaktů a informací o možnosti
využívat pomoci úřadů, Center na podporu integrace cizinců, NNO a dalších organizací.

Časový rozsah adaptačně-integračního kurzu
Jedná se o osmihodinový jednodenní kurz. (Teoreticky je možné jej rozdělit
do 2 čtyřhodinových bloků.) Tento časový rozsah je dostatečný k předání základních
informací o životu v České republice (cizinci budou předány podrobnější materiály a bude
odkázán na další informační zdroje), současně tento časový rozsah umožní provádění většího
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počtu běhů kurzů s nižšími průměrnými počty účastníků (očekává se, že by tyto kurzy mělo
absolvovat až 30 tisíc cizinců ročně) a zároveň nebude představovat výrazný zásah do života
cizince).
Podmínky absolvování adaptačně-integračního kurzu
Stejně jako dnes, kdy jsou tyto kurzy poskytovány cizincům-dobrovolníkům, Ministerstvo
vnitra vychází z toho, že podmínkou absolvování kurzu bude účast cizince. Kurz je zaměřen
na seznámení cizince se základními právy a povinnostmi a se základními reáliemi života
cizince v České republice. Cílem Ministerstva vnitra není již v prvních měsících pobytu
cizince na území provádět testování jeho znalostí reálií nebo znalostí českého jazyka. (Tím
není nijak dotčena zásada „neznalost zákona neomlouvá“. Poruší-li cizinec svoji povinnost,
ponese právní následky předpokládané právním řádem České republiky.)
Požadavky na organizační zajištění adaptačně-integračního kurzu
Kurzy vždy vedou certifikovaní lektoři v češtině. Jeho obsah je tlumočen 2 tlumočníky do 7
různých cizích jazyků (angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, francouzštiny,
mongolštiny a arabštiny – podle složení účastníků kurzu). Požadavky na odbornou
způsobilost lektorů a tlumočníků jsou uvedeny níže.
Kurzy poskytuje/jejich organizaci zajišťuje Centrum na podporu integrace cizinců. To je
oprávněno vybírat za účast cizince na adaptačně-integračním kurzu úhradu. Zákon
neřeší, kdo přesně tuto úhradu platí. V praxi půjde převážně o samotného cizince, případně
o jeho zaměstnavatele. Výši úhrady stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou tak, aby byla
přiměřená nákladům, které centru vznikly. Z dosavadních poznatků Ministerstva vyplývá,
že přiměřená výše úhrady se pohybuje kolem 1 700 až 2 000 Kč za účast jednoho cizince.
Přihlašování na kurzy by mělo probíhat on-line. Již dnes existují speciální webové stránky
www.vitejtevcr.cz v českém a anglickém jazyce s aktuální nabídkou kurzů v konkrétních
místech a jazycích. Umožňují cizincům on-line přihlašování na kurzy.
Nebude stanovena místní příslušnost center. Cizinec si bude moci zvolit jakýkoli z kurzů
nabízených po celém území České republiky.
Ministerstvo vnitra bude průběžně vyhodnocovat výsledky tohoto kurzu a na základě
obdržených informací bude v případě potřeby upravovat obsah kurzu, jeho časový
rozsah, organizační zajištění a v krajním případě i podmínky absolvování kurzu.
Povinné náležitosti dokladu o absolvování adaptačně-integračního kurzu
Vzhledem k tomu, že doklad o absolvování kurzu budou cizinci vydávat jednotlivá centra
na podporu integrace cizinců, která budou v jednotlivých krajích provozována různými
provozovateli, je nutné stanovit společné základní náležitosti dokladu. Ministerstvo vnitra
bude vyžadovat, aby základní údaje uváděné na tomto dokladu byly shodné v rámci celé
České republiky. Půjde především o údaje identifikující cizince a o údaje o absolvování
konkrétního kurzu.
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Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
požadavky na odbornou způsobilost lektorů a tlumočníků, obsah, rozsah a další
náležitosti zkoušek pro lektory a tlumočníky adaptačně-integračních kurzů a způsob
jejich hodnocení a provedení.

Lektoři a tlumočníci kurzů
Byl vytvořen systém certifikovaného školení lektorů a tlumočníků, kteří kurzy realizují dle
jednotné metodiky. Metodická příručka obsahuje mimo jiné časové dotace pro jednotlivé části
tak, aby v rámci 8 hodin bylo zvládnuto celé spektrum předávaných informací.
Certifikace lektorů probíhá na základě prozkoušení teoretických znalostí (písemný test)
a evaluace jejich lektorských dovedností v terénu (odborné přezkoušení z praktické aplikace
znalostí). testována je schopnost lektorovat před publikem, ale i vyjadřovací schopnosti
lektorů v českém jazyce a správnost a konzistentnost předávaných informací.
Školení lektorů se zaměřuje na pobytovou legislativu, zaměstnanost a zaměstnaneckou kartu,
podnikání, oblast vzdělávání a nostrifikací, zdravotnictví a zdravotního pojištění, sociální
oblast aj. dle dotazníku potřeb zaslaného přihlášených účastníkům.
V minulých letech začalo testování lektorů formou písemných testů z obsahu předávaného
během kurzů. Písemné testy jsou složeny z otázek uzavřených, ale i otevřených, na které musí
lektoři uceleně a srozumitelně napsat krátkou část jako kdyby účastníkům kurzu předávali
nejdůležitější informace. Společně se supervizemi lektorů jsou testy lektorů důležitou součástí
záruky kvality lektorů adaptačně-integračních kurzů (test má 19 stran).
V roce 2018 bude písemný test upravenna základě aktuálních změn legislativy, ale bude
vytvořena i širší databáze otázek písemného testu tak, aby proces přezkušování znalostí
formou testu byl co nejvíce objektivní. Po úspěšném absolvování písemného testu lektoři
budou ještě procházet odborným přezkušováním pod vedením metodičky projektu a odborné
supervizorky.
Po úspěšném absolvování písemných testů, případném úspěšném odborném přezkoušení
a úspěšné odborné supervizi obdrží lektoři certifikát lektora adaptačně-integračního kurzu
„Vítejte v České republice“.

Školení tlumočníků je vedeno z hlediska terminologie a tlumočnických dovedností
ve spolupráci s katedrou translatologie UK. Součástí školení tlumočníků je interkulturní část,
neboť tlumočení kurzů má významný prvek komunitního tlumočení.
Odborné setkání tlumočníků kurzů
Cílem odborného setkání tlumočníků je prohloubení tlumočnických dovedností, strategií
a technik, a to zejména v případě „menších“ jazyků, tedy ukrajinštiny, mongolštiny, arabštiny
a vietnamštiny. V případě „velkých“ jazyků (ruština, španělština, angličtina a francouzština)
bude účast na odborném setkání některým tlumočníkům doporučována na základě
uskutečněných tlumočnických supervizí.
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V rámci setkání tlumočníků bude věnována pozornost nácviku tlumočnického zápisu,
techniky mluveného projevu, interkulturních kompetencí atd.
Dvoudenní setkání tlumočníků proběhne ve spolupráci s odbornými školiteli z Ústavu
translatologie FF UK, Jednotou tlumočníků a překladatelů a dalšími špičkovými školiteli
tlumočnických a interkulturních dovedností.
Na závěr školení proběhne praktická zkouška z tlumočení před zkoušejícím – posuzuje se
správné používání terminologie a tlumočnických dovedností.
Případně (pokud zkoušející není 100% přesvědčen o kvalitě tlumočení) následuje zkouška
v praxi - praktické předvedení tlumočení přímo v kurzu, kde schopnosti tlumočníka znovu
posuzuje školitel/supervizor, což je soudní tlumočník nebo pracovník translatolog. ústavu –
podle jazyka.
Pokud adept obstojí, obdrží písemný certifikát tlumočníka pro A-I kurzy.
Bude ověřována schopnosti tlumočníků, ale také doporučené dovednosti během
tlumočení adaptačně-integračních kurzů (například důraz na terminologii a její
zdůraznění v českém jazyce i v jazyce tlumočení apod.).
Na školení tlumočníků se podílí Ústav translatologie Univerzity Karlovy - spolupracuje
na školení tlumočníků u „velkých jazyků“. Pokud jde o „malé“ jazyky, které na UK
zastoupeny nejsou, tedy o mongolštinu, vietnamštinu a arabštinu, tak zkoušejícím je vždy
soudní tlumočník toho jazyka.
V současné chvíli je vyškoleno několik desítek lektorů a tlumočníků. Databáze
kvalifikovaných lektorů a tlumočníků je k dispozici na www.vitejtevcr.cz .
Jak pro lektory, tak pro tlumočníky byla v rámci projektu vytvořena metodická příručka, která
jim v jejich práci bude sloužit jako pomocná ruka. Příručky obsahují mimo jiné časové dotace
pro jednotlivé části tak, aby v rámci 8 hodin bylo zvládnuto celé spektrum předávaných
informací,

Evaluace kurzů: Prostřednictvím odborníků z oblasti integrace a vyhodnocení dotazníkových
šetření s cizinci.
Účinnost vyhlášky bude stanovena shodně s účinností příslušného ustanovení zákona
o pobytu cizinců (§ 155b), kterým je povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz
zaváděna.
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4) Teze vyhlášky Ministerstva zahraničních věcí, kterou se stanoví územní obvody
zastupitelských úřadů příslušných k podání žádosti o krátkodobé vízum, o vízum
k pobytu nad 90 dnů, o povolení k dlouhodobému pobytu a o povolení k trvalému
pobytu (§ 182 odst. 3 zákona v návaznosti na § 169g zákona)
VYHLÁŠKA
ze dne ………………… 2018,
kterou se stanoví územní obvody zastupitelských úřadů příslušných k podání žádosti
o krátkodobé vízum, o vízum k pobytu nad 90 dnů, o povolení k dlouhodobému pobytu
a o povolení k trvalému pobytu
Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. /2018 Sb.:

§1
Územní obvody zastupitelských úřadů příslušných k podání žádosti o krátkodobé vízum,
o vízum k pobytu nad 90 dnů, o povolení k dlouhodobému pobytu a o povolení k trvalému
pobytu jsou stanoveny v příloze této vyhlášky.

§2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
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Příloha k vyhlášce č.

/2018 Sb.

Vymezení územních obvodů zastupitelských úřadů příslušných k podání žádosti o
krátkodobé vízum, o vízum k pobytu nad 90 dnů, o povolení k dlouhodobému pobytu
a o povolení k trvalému pobytu

Zastupitelský úřad
příslušný k podání žádosti

Druh žádosti
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Územní obvod
zastupitelského úřadu
příslušného k podání
žádosti

