Іноземці (громадяни третіх країн), в яких після 12-го березня 2020 року закінчився
термін дії їх колишнього законного повноваження (права) для перебування на території
Чеської Республіки, повинні покинути територію Чеської Республіки протягом терміну
не пізніше, ніж до 16-го липня 2020 року. На цей період часу іноземцям також надалі
не видаватиметься виїзний ордер.
Для забезпечення простішого проїзду через територію останніх держав - членів
Європейського Союзу Поліція Чеської Республіки проставляє в закордонний паспорт
відтиск спеціальної печатки. Відтиск печатки засвідчує толерантне (терпиме)
відношення до перебування іноземця з боку Чеської Республіки для цілей
інформування останніх держав - членів Європейського Союзу у випадку транзитного
переміщення через їх території. Проте відтиск печатки не забезпечує автоматичне
надання можливості в'їзду на територію даних держав.
Таким чином, в тому випадку, якщо Ви покидатимете територію Чеської
Республіки, рекомендується перед від'їздом в прийомні години (службовий час)
прибути в найближче відділення поліції у справах іноземців, яке займається
питаннями провадження відносно права на перебування в країні, для
проставляння відтиску печатки.
Звертаємо увагу - відтиск печатки служить лише для виїзду з країни. Після
проставляння відтиску печатки покиньте територію Чеської Республіки в строк
до 24 годин, тому що інакше Ви піддаєтеся підвищеному ризику покарання з боку
інших держав - членів Європейського Союзу, через територію яких Ви поїдете.
Іноземцям (громадянам третіх країн) з
• короткостроковою візою з метою офіційного штатного працевлаштування
• короткостроковою візою з сезонною метою
• візою з правом перебування в країні понад 90 днів з сезонною метою, або
• надзвичайною (позачерговою) робочою візою,
в яких після 12-го березня 2020 року закінчився термін дії візи, і при цьому офіційний
штатний працедавець з ними домовиться про продовження трудових стосунків або
домовиться з ними про нові трудові стосунки, подовжується термін на виїзд з країни аж
до 16-го вересня 2020 року; одночасно подовжується термін дії дозволу на здійснення
офіційного штатного працевлаштування (подробиці тут – спосилання на постанову
уряду 685/20 "Вживання заходів у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в світі").

