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ŘEŠENÍ POBYTOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY ODE DNE 17. 7. 2020 

Dne 12. března 2020 byl Vládou České republiky v souvislosti s epidemií nového koronaviru způsobujícího 
onemocnění COVID-19 na území České republiky vyhlášen nouzový stav, který trval  
do 17. května 2020. Současně byla přijata řada opatření, která mj. výrazně ovlivnila také vstup a pobyt 
cizích státních příslušníků na území České republiky, stejně jako zbylou agendu s jejich pobytem spojenou. 
Za účelem zmírnění dopadů těchto opatření na cizince pobývající na území České republiky bylo po 
skončení nouzového stavu (tj. ode dne 18. května 2020) ustanoveno šedesátidenní období, během kterého 
orgány veřejné moci řešící pobytové záležitosti cizinců v těchto záležitostech postupovaly v  přechodném 
režimu. Dnem 16. července 2020 toto šedesátidenní období skončilo. 

Od pátku 17. července 2020 se tedy pobyt cizinců na území České republiky a s ním spojené záležitostí až 
na výjimky vrací do běžného stavu. Pro lepší orientaci v pobytové problematice je proto níže uveden přehled 
základních informací o záležitostech spojených s pobytem cizinců na území. 

I. POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Obecně platí, že na území České republiky může pobývat jen cizinec, který je k tomu podle zákona o pobytu 
cizinců oprávněn. 

1. Cizinci, kterým v době od 12. 3. 2020 do 16. 7. 2020 skončila platnost oprávnění k pobytu 

Pokud cizinci v době, kdy byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav, anebo v době následného 
šedesátidenního období skončila platnost jeho dosavadního oprávnění k pobytu, mohl takový cizinec ještě 
do 16. července 2020 na území České republiky setrvat. Jednalo se sice o pobyt neoprávněný, avšak 
vzhledem k mimořádným okolnostem tolerovaný a cizinci za něj proto nehrozil žádný postih. 

Pokud nejpozději dne 16. července 2020 takový cizinec území neopustil, od následujícího dne, tedy ode 
dne 17. července 2020 pobývá na území v rozporu se zákonem a vystavuje se tak nebezpečí postihu ze 
strany příslušných orgánů veřejné moci. Takovému cizinci se doporučuje co možná nejdříve území České 
republiky opustit. 

V případě, že cizinec na území České republiky pobýval na základě pobytového oprávnění, jehož platnost 
lze prodloužit, respektive ze kterého lze na území podat žádost o vydání jiného pobytového oprávnění, platí, 
že skončila-li platnost tohoto pobytového oprávnění a cizinec nejpozději do 16. července 2020 nepožádal o 
prodloužení doby jeho platnosti, resp. o vydání nového pobytového oprávnění, pobývá ode dne 17. 
července 2020 na území rovněž neoprávněně a také jemu se doporučuje území co nejdříve opustit. 

Výjimku v tomto případě budou tvořit pouze ti cizinci, kterým v podání žádosti o vydání nebo prodloužení 
jejich pobytového oprávnění zabránily důvody na jejich vůli nezávislé. V takovém případě však je nutné, 
aby žádost podali nejpozději do pěti dnů po zániku těchto důvodů, a tyto důvody již při podání žádosti uvedli. 
Na požádání budou rovněž povinni tyto důvody prokázat. 

Výjimku pak budou představovat rovněž cizinci, kteří v době od 12. března do 16. července 2020 na území 
České republiky pobývali na základě krátkodobého víza za účelem zaměstnání či sezónního zaměstnání 
nebo na základě dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání či mimořádného pracovního 
víza. Ti mohou setrvat území do 16. 9. 2020. To však pouze za předpokladu, že jejich dosavadní 
zaměstnavatel stávající pracovně právní vztah prodloužil alespoň na dobu do 16.9.2020 nebo uzavřel 
s cizincem pracovněprávní vztah nový platný po tuto dobu. Platnost dosavadního rozhodnutí o povolení 
k zaměstnání se za těchto podmínek považuje za prodlouženou do 16.9.2020. 

2. Cizinci, kteří již přede dnem 12. 3. 2020 pobývali na území neoprávněně 
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Pokud cizinec ke dni 12. března 2020, tedy ke dni, kdy byl na území České republiky vyhlášen nouzový 
stav, pobýval na území neoprávněně a trvá-li takový neoprávněný pobyt dosud, doporučuje se 
území  co nejdříve opustit. Cizinec, který na území setrvává bez oprávnění, se vystavuje nebezpečí 
postihu  ze strany příslušných orgánů veřejné moci. 

II. VSTUP CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

I přes skončení nouzového stavu a uvolnění přijatých opatření je vstup cizinců na území České republiky 
stále omezen, a to na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky (viz zde). Ke 
dni 17. července 2020 platí, že na území České republiky mohou vstoupit pouze: 

a) všichni občané Evropské unie, 
b) občané třetích států, jež jsou uvedeny na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění 

COVID-19, uvedeném ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky a 
c) cizinci, kteří v některé ze zemí uvedených na výše uvedeném seznamu mají povolen přechodný 

nebo trvalý pobyt. 

Ostatním cizincům bude vstup na území České republiky umožněn jen v případě, bude-li se jednat  
o případy, na které se dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky vztahuje výjimka. 
Ve všech případech nicméně platí, že ke vstupu a pobytu na území musí být cizinci oprávněni 
 – tedy musí být držiteli víza nebo povolení k pobytu, resp. musí být občany státu, jehož občané jsou 
oprávnění na území České republiky vstoupit bez víza. 

UPOZORNĚNÍ! Seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 se, stejně jako 
pravidla vstupu cizinců na území České republiky velmi dynamicky mění. 
Doporučujeme Vám proto sledovat aktuální informace na tomto odkazu. 

Cizinci, kteří sice budou oprávnění na území České republiky vstoupit, ale kteří současně v posledních 
čtrnácti dnech před vstupem na území pobývali po dobu delší než 12 hodin v některé ze zemí neuvedené 
na seznamu států s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou dále povinni oznámit tuto 
skutečnost krajské hygienické stanici příslušné dle místa jejich bydliště na území a bezodkladně se podrobit 
RT-PCR testu na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 v České republice, nebude-li příslušnou krajskou 
hygienickou stanicí rozhodnuto o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení RT-PCR testu, resp. 
do doby ukončení karanténního opatření jsou tito cizinci rovněž omezeni na volném pohybu po území České 
republiky. Toto omezení platí i pro účely návštěv pracovišť Ministerstva vnitra ! 

UPOZORNĚNÍ! Také tato pravidla se velmi dynamicky mění. Doporučujeme Vám proto sledovat 
aktuální informace na internetových stránkách Ministerstva vnitra, resp. na 
internetových stránkách Vlády České republiky. 

III. VYŘIZOVÁNÍ POBYTOVÉ AGENDY NA ÚZEMÍ 

Od 12. března 2020 do 16. července 2020 bylo vyřizování pobytové agendy na pracovištích Odboru azylové 
a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky (OAMP) s ohledem na dopady přijatých mimořádných 
opatření oproti běžnému stavu upraveno. Od 17. července 2020 se provoz pracovišť OAMP a na nich 
vyřizovaná agenda mění. 

1. Vstup na pracoviště OAMP 

Na některá z pracovišť OAMP bude možné dostavit se a pobytové záležitosti zde řešit i bez nutnosti 
předchozího objednání. V úředních hodinách se tak klienti na tato pracoviště mohou dostavit kdykoli  a za 
jakýmkoli účelem. Některá z pracovišť však nadále zůstávají přístupna pouze klientům, kteří se k jejich 
návštěvě (a ke konkrétnímu úkonu) předem objednají, a to telefonicky nebo elektronicky, prostřednictvím 
objednávacího systému. Objednání bude umožněno ke všem běžně prováděným úkonům. 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-s-účinností-od-1.-7.-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=41902&typ=application/pdf&nazev=Sd%C4%9Blen%C3%AD%20Ministerstva%20zdravotnictv%C3%AD,%20kter%C3%BDm%20se%20vyd%C3%A1v%C3%A1%20seznam%20zem%C3%AD%20nebo%20jejich%20%C4%8D%C3%A1st%C3%AD%20s%20n%C3%ADzk%C3%BDm%20rizikem%20n%C3%A1kazy%20onemocn%C4%9Bn%C3%AD%20covid-19%20v%C4%8Detn%C4%9B%20zem%C3%AD,%20kter%C3%A9%20nespl%C5%88uj%C3%AD%20podm%C3%ADnku%20reciprocity.pdf
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Cestovani
https://frs.gov.cz/
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V souladu s výše uvedeným omezením volného pohybu nenavštěvujte pracoviště Ministerstva 
vnitra v době karantény, nejméně do doby předložení RT-PCR testu nebo do ukončení 
karanténního opatření! 
 

Na všech pracovištích bez výjimky bude v každém případě bez objednání umožněno: 

a) podání žádosti, kterou je dle zákona nutno podat osobně (viz níže), resp. osobní potvrzení takové 
žádosti zaslané v předchozích pěti dnech do datové schránky nebo poštou, 

b) vydání výjezdního příkazu, 
c) vydání překlenovacího štítku a 
d) převzetí písemnosti doručované veřejnou vyhláškou. 

 
Přehled pracovišť OAMP, na která je možné dostavit se bez nutnosti předchozího objednání, přehled 
pracovišť, k jejichž návštěvě je předchozí objednání nadále nutné se předem objednat, a kontaktní údaje 
na tato pracoviště naleznete zde. 

Bude-li cizinec k návštěvě příslušného pracoviště vyzván (např. za účelem sejmutí biometrických údajů, 
převzetí průkazu o povolení k pobytu, seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí, doložení chybějící 
náležitosti žádosti, předložení originálu matričního dokladu či jiná nezbytná osobní účast na úkonu  
v řízení), může se na toto pracoviště v daném termínu dostavit bez nutnosti předchozího objednání. 

Režim provozu jednotlivých pracovišť může být upravován v souvislosti s lokálním vývojem epidemiologické 
situace. Aktuální informace sledujte buď přímo na konkrétním pracovišti nebo zde (link na přehled pracovišť) 

2. Podávání žádostí na pracovištích OAMP 

V době, kdy byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav, a dále v době šedesáti dnů následujících 
po jeho skončení, byla Ministerstvem vnitra rozšířena možnost neosobního podávání žádostí. Od 17. 
července 2020 již bude nutné, v případech, kdy tak stanoví zákon o pobytu cizinců, podat žádost o pobytové 
oprávnění osobně.  

Povinnost osobního podání žádosti se týká žádostí o následující pobytová oprávnění: 

a) Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu (vč. žádosti o vydání zaměstnanecké karty), 
b) Žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU/ČR, 
c) Žádost o vydání povolení k trvalému pobytu, 
d) Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území, 
e) Žádost o prodloužení doby pobytu a platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu 

na území, 
f) Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo žádost o vydání povolení k trvalému pobytu 

podávaná za dítě narozené na území České republiky. 

Všechny výše uvedené žádosti musí být podány osobně. Bude-li některá z těchto žádostí Ministerstvu 
vnitra doručena poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem 
anebo jiným způsobem uvedeným ve správním řádu, je nutné, aby byla do pěti dnů  
na příslušném pracovišti žadatelem, jeho zákonným zástupcem nebo poručníkem osobně potvrzena. 
K osobnímu potvrzení žádosti se v tomto případě není nutno na příslušném pracovišti předem objednávat. 
Nedojde-li k takovému osobnímu potvrzení, není taková žádost podána a bude žadateli (podateli) vrácena. 
V případě žádosti o udělení víza za účelem strpění nebo žádosti o prodloužení doby jeho platnosti lze 
v odůvodněných případech upustit od osobního podání žádosti. 

3. Lhůty pro podání žádostí, hlášení změn a dalších skutečností 

Nouzový stav, který byl na území České republiky vyhlášen, a v souvislosti s ním přijatá mimořádná 
opatření, byly obecně považovány za překážky na vůli cizince nezávislé, které mu bránily v podání žádosti 

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx
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ve lhůtě stanovené zákonem o pobytu cizinců bez toho, aniž by cizinec tuto situaci uváděl jako důvod 
zmeškání lhůty. 

Od 17. července 2020 se již plně aplikují zákonná pravidla, tedy bude-li žádost cizince podávána až po 
uplynutí zákonem stanovené lhůty, musí být podána do 5 pracovních dnů od odpadnutí překážky, která 
cizinci bránila ve včasném podání žádosti. Důvody opožděného podání žádosti musí cizinec sám tvrdit a 
nejpozději na výzvu prokázat. Musí jít o důvody na vůli cizince nezávislé. 

4. Vady podaných žádostí a lhůty pro jejich odstranění 

Pokud žádosti, které byly podány v době vyhlášeného nouzového stavu, trpěly vadami, tedy nebyly-li k nim 
předloženy všechny požadované náležitosti nebo tyto nesplňovaly na ně kladené požadavky,  
a cizinec proto byl OAMP vyzýván k jejich odstranění, byla mu k tomu – s ohledem na omezený provoz 
pracovišť a omezené množství na nich prováděných úkonů – stanovována delší lhůta.  

Podobně jako v případě ostatní agendy, také v případě odstraňování vad podaných žádostí se OAMP dnem 
17. července 2020 vrací k běžné praxi, a tedy i běžnému stanovování lhůt. Pokud tedy cizinec nestihne 
vady žádosti ve stanovené lhůtě odstranit, může před jejím uplynutím požádat o její prodloužení, resp. o 
přerušení řízení. V žádosti by měl uvést důvod, pro který vady nebyl schopen ve stanovené lhůtě odstranit. 

5. Některé další případy spojené s pobytem cizinců na území 

a) Hlášení změny místa hlášeného pobytu (bydliště) na území 

Změnu místa pobytu na území mohou cizinci hlásit písemně. Je-li cizinec držitelem povolení k pobytu, musí 
současně požádat o vydání nového průkazu. K tomu může využít tiskopisů dostupných  
na internetových stránkách Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra cizince následně kontaktuje a objedná  
k návštěvě pracoviště.  

b) Ztráta, zcizení nebo poškození průkazu o povolení k pobytu 

Ztrátu nebo zcizení průkazu o povolení k pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu mohou cizinci hlásit 
písemně a současně mohou požádat o vydání nového dokladu. Totéž platí v případě, že průkaz  
o povolení k pobytu byl poškozen. K tomu může cizinec využít tiskopisů dostupných na internetových 
stránkách Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra cizince následně kontaktuje a objedná k návštěvě 
pracoviště.  

c) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu 

O prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu může cizinec požádat písemně.  
K tomu může cizinec využít tiskopisů dostupných na internetových stránkách Ministerstva vnitra. 
Ministerstvo vnitra cizince následně kontaktuje a objedná k návštěvě pracoviště. 

https://www.mvcr.cz/clanek/tiskopisy-a-vzory.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d
https://www.mvcr.cz/clanek/tiskopisy-a-vzory.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d

