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Як оформляти дозволи
на проживання?
2020

Цей проект фінансується Міністерством внутрішніх
справ Чеської Республіки. Проект реалізує «Слово 21, з.с.».

ПІСЛЯ ПРИЇЗДУ ДО ЧЕХІЇ ВАМ ТРЕБА ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ!
НЕВИКОНАННЯ ЦЬОГО ОБОВ’ЯЗКУ Є ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНУ.
Коли: до 3 робочих днів з моменту в’їзду на територію Чехії.
Де: у відділенні Поліції у справах іноземців або, якщо ви подали заяву на дозвіл на
довгострокове перебування або постійне проживання, у відділенні Департаменту
з питань надання притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ
Чеської Республіки (надалі також – «ОАМП МВЧР»).
Як: особисто. Якщо вас зареєструвала особа, що надала вам житло (напр. готель або
студентський гуртожиток), вам вже не треба цього робити.

ДОЗВІЛ НА ДОВГОСТРОКОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ
• як правило, заява на цей дозвіл подається в Чехії (у деяких випадках заяву можна
подавати безпосередньо у представницьких установах Чехії за кордоном –
наприклад, у разі заяв про дозвіл на довгострокове перебування з метою
навчання, наукові дослідження, возз’єднання сім’ї, а також у разі карти пра
цевлаштування та синьої карти),
•
дозвіл зазвичай взаємопов’язаний з довгостроковою візою, виданою з тією
ж метою,
• видається іноземцю, який планує тимчасово перебувати в Чехії більше 1 року,
у карти працевлаштування – більше 3 місяців,
• видається у формі біометричного посвідчення.

ЗАЯВА ПРО ДОЗВІЛ НА ДОВГОСТРОКОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ
Хто може подавати заяву?
Громадянин третьої країни, який має довгострокову візу (візу на перебування понад
90 днів) і збирається перебувати в Чехії більше 1 року. Умовою є збереження
однакової мети перебування (виключення – напр. у синьої карти, карти праце
влаштування, возз’єднання сім’ї, науковців).
Коли: заяву необхідно подати не раніше ніж за 120 днів і не пізніше останнього дня
строку дії візи. Якщо цей день припадає на суботу, неділю або державне свято,
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останнім днем цього строку є найближчий наступний робочий день.
В останній день строку заява вже має бути у відділенні ОАМП МВЧР.
Дотримуйтесь строків, інакше виникає ризик, що ви змушені будете покинути
Чехію!
Де: у відповідному відділенні ОАМП МВЧР. У деяких випадках заяви про дозвіл на
довгострокове перебування можна подавати до представницьких установ Чехії.
Як: з аявник подає заяву про дозвіл на довгострокове перебування особисто.
За подання заяви сплачується адміністративний збір у розмірі 2500 крон; у дітей до
досягнення ними віку 15 років – 1000 крон.
Заяву необхідно подати на відповідному офіційному бланку.

ЩО ДОДАЄТЬСЯ ДО ЗАЯВИ ПРО ДОЗВІЛ НА ДОВГОСТРОКОВЕ
ПЕРЕБУВАННЯ?
Заява заповнюється друкованими літерами! Пишіть розбірливо!
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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Закордонний паспорт,
фотографія,
документ, що підтверджує мету перебування в Чехії,
документ про наявність житла на строк перебування в Чехії (не вимагається
у мети наукові дослідження),
документ про наявність грошових коштів для перебування в Чехії (не
вимагається у мет працевлаштування, наукові дослідження, у карти
працевлаштування та синьої карти*),
документ про туристичне медичне страхування в Чехії, на вимогу також
документ про оплату страховки,
Як оформляти дозволи на проживання?

7.

8.
9.

у неповнолітніх – згода законного представника на перебування в Чехії (не
вимагається, якщо один з батьків буде з дитиною проживати в Чехії, або якщо
неповнолітній вже проживає в Чехії),
на вимогу: документ, що відповідає витягу з чеського Реєстру правопорушень,
з країни вашого походження (тобто довідка про несудимість),
на вимогу: довідка про відповідність умовам заходів проти поширення
інфекційного захворювання.

*) 
У карти працевлаштування та синьої карти, однак, трудовий договір має
відповідати певним умовам щодо мінімального окладу

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Реквізити заяви про дозвіл на перебування дійсні тільки 180 днів, окрім закордо
нного паспорта, свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб та фотографії. Усі
представлені документи (за винятком закордонного паспорта) повинні бути
оформлені чеською мовою або на чеську мову офіційно перекладені.
Увага! Подавайте оригінали або завірені копії всіх документів! У випадку зако
рдонного паспорта, документів з органу РАЦС та документа, що підтверджує мету
перебування на території Чехії, треба пред’являти оригінали. Якщо даний документ
був виданий іноземним органом, він має бути перекладений на чеську мову
судовим перекладачем, а також у деяких випадках, залежно від країни походження,
треба проставити на ньому апостиль або зробити консульську легалізацію.

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ МЕТУ ПЕРЕБУВАННЯ
В ЧЕХІЇ:
a) Мета – навчання або інше (освіта)
•
довідка зі школи або освітньої установи про
навчання або прийняття на навчання (або іншу
освіту) на даний академічний рік.
b) Карта працевлаштування
• трудовий договір, угода про трудову діяльність
або попередній трудовий договір на строк від
3 місяців з узгодженоюмісячною валовою
зарплатою принаймні у розмірі основної ставки
місячної мінімальної зарплати та узгодженим
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робочим тижнем принаймні 15 годин, а також документи, що підтверджують
кваліфікацію та професійну придатність для виконання даної роботи (посада має
бути зареєстрована як вакансія, на яку може влаштуватися власник карти
працевлаштування). Більш детальну інформацію можна знайти за
www.mpsv.cz/web/cz/-/vyhledavani-volnych-pracovnich-mist-pro-cizince,
• в особливих випадках рішення про дозвіл на працевлаштування, виданий Центром
зайнятості ЧР,
• якщо іноземець згідно з § 98 Закону «Про працевлаштування» має вільний доступ
до ринку праці, то необхідно подати документ, що підтверджує відповідність одній
з умов, зазначених у цьому Законі. Якщо вашим роботодавцем є агентство
з працевлаштування (перелік агентств з працевлаштування можна знайти за
адресою www.uradprace.cz/web/cz/agentury-prace, необхідно подати документ, що
містить ім’я, прізвище (а також прізвище при народженні), громадянство, дату
і місце народження, адресу постійного місця проживання іноземця, вид роботи,
яку іноземець як відряджений працівник буде виконувати, місце виконання
роботи у користувача та назву і місцезнаходження користувача.
c) Синя карта
• трудовий договір на виконання роботи, що вимагає високої кваліфікації, на строк
від одного року з узгодженою мiсячною або річною валовою заробітною платою,
розмір якої складає принаймні 1,5 рази від середньої річної валової зарплати
в Чехії, і що відповідає встановленому по закону робочому тижню; документи, що
підтверджують високу кваліфікацію або професійну придатність (посада має
бути зареєстрована як вакансія, на яку може влаштуватися власник синьої карти).
d) Мета – підприємництво
• документ про реєстрацію у відповідному реєстрі (підприємницькому, торговому),
переліку або обліку,
• довідка про відсутність боргів у вас,
•
якщо ви є членом корпорації, також довідка про відсутність боргів у вашої
корпорації. Довідка про відсутність боргів не може бути старше 30 днів (в день
подання заяви) і вона має включати підтвердження, видані
• органами Митної служби,
• органами Податкової інспекції,
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•
відповідною Медичною страховою
компанією,
•
відповідним відділенням Управління
соціального захисту населення,
•
за вимогою: розрахунок податку на
доходи.
e) Мета – возз’єднання сім’ї
•
документ, що підтверджує родинні
зв’язки (наприклад, оригінал свідоцтва
про народження або свідоцтва про
шлюб, згода батьків / законного представника).
f) Мета – наукові дослідження
• угода про співробітництво,
• письмове зобов’язання науково-дослідницької установи про оплату можливих
витрат, пов’язаних з перебуванням дослідника у Чехії після припинення строку дії
дозволу на перебування, якщо ці витрати виникли протягом 6 місяців з дня
припинення дії документу про відвідування і вони були оплачені за рахунок
публічних коштів.
g) Мета – інвестиції
Більш детальну інформацію можна знайти за адресою: www.mvcr.cz/cizinci.
h) Мета – пошук роботи / початок підприємництва
• документ про успішне завершення навчання в університеті,
• довідка про завершення наукового дослідження, видана науково-дослідницькою
установою.

ПРОДОВЖЕННЯ ДОЗВОЛУ НА ДОВГОСТРОКОВЕ ПЕРЕБУ
ВАННЯ
Коли: не раніше ніж за 120 днів і не пізніше останнього дня строку дії попереднього
дозволу на проживання. Якщо останній день дії припадає на суботу, неділю
або державне свято, останнім днем цього строку є найближчий наступний
робочий день. В останній день строку заява хоча б має бути вже на пошті.
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Де: у
 відповідному відділенні ОАМП МВЧР.
Як: особисто або іншим способом (рекомендованим листом на правильну адресу,
через вашого уповноваженого представника).
За подання заяви сплачується адміністративний збір у розмірі 2500 крон; у дітей до
досягнення ними віку 15 років – 1000 крон.

ЩО ДОДАЄТЬСЯ ДО ЗАЯВИ НА ПРОДОВЖЕННЯ ДОЗВОЛУ НА
ДОВГОСТРОКОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ?
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Закордонний паспорт,
документ, що підтверджує мету перебування в Чехії,
документ про наявність житла на строк перебування в Чехії (не вимагається
у мети наукові дослідження),
документ про наявність грошових коштів для перебування в Чехії (не вима
гається у мети наукові дослідження, у карти працевлаштування та синьої
карти*),
документ про медичне страхування в Чехії, на вимогу також документ про
оплату страховки (не вимагається у мети наукові дослідження, у карти
працевлаштування та синьої карти),
у випадку зміни вашої зовнішності на вимогу 1 фотографія.

*) У карти працевлаштування та синьої карти, однак, трудовий договір має відпо
відати певним умовам щодо мінімального окладу.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Реквізити заяви про дозвіл на перебування дійсні тільки 180 днів, окрім закордо
нного паспорта, свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб та фотографії. Усі
представлені документи (за винятком закордонного паспорта) повинні бути
оформлені чеською мовою або на чеську мову офіційно перекладені.
Увага! Подавайте оригінали або завірені копії всіх документів! У випадку зако
рдонного паспорта, документів з органу РАЦС та документа, що підтверджує мету
перебування на території Чехії, треба пред’являти оригінали. Якщо даний документ
був виданий іноземним органом, він має бути перекладений на чеську мову
судовим перекладачем, а також у деяких випадках, залежно від країни походження,
треба проставити на ньому апостиль або зробити консульську легалізацію.
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ЗМІНА МЕТИ ПЕРЕБУВАННЯ
Коли: під час дії попереднього дозволу на перебування.
Де: у відповідному відділенні ОАМП МВЧР.
Як: 
особисто. Якщо ви хочете змінити мету перебування на підприємницьку
діяльність, то це можна зробити лише після п’яти років перебування у Чехії; це
не стосується іноземця, який подає заяву про дозвіл на довгострокове
перебування з метою інвестиції, а також іноземця, який перебуває тут на
підставі дозволу на довгострокове перебування з метами пошук роботи або
початок підприємництва. Якщо ви проживаєте у Чехії з метою возз’єднання сім’ї,
то зміна можлива лише після трьох років перебування або після досягнення
віку 18 років; ці обмеження не стосуються випадків зміни на карту пра
цевлаштування і синю карту або на мету наукові дослідження.
За подання заяви сплачується адміністративний збір у розмірі 2500 крон; у дітей до
досягнення ними віку 15 років – 1000 крон.

ДОЗВІЛ НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ
• як правило, заява подається після 5 років безперервного перебування на території
Чехії за довгостроковою візою або дозволом на довгострокове перебування,
•
до цього строку зараховується перебу
вання за довгостроковою візою та дозво
лом на довгострокове перебування,
• у випадку перебування з метою навчання
зараховується лише половина строку,
• без умови попереднього безперервного
перебування заява може бути подана за
неповнолітніх дітей іноземців з дозволом
на постійне проживання, якщо причина
подачі заяви – возз’єднання сім’ї,
•
заява подається особисто на території
Чехії, а саме до відповідного відділення
ОАМП МВЧР, або до представницької
установи Чехії за кордоном,
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• щодо дозволу на постійне проживання видається рішення,
• протягом 60 днів з моменту зняття даних ви повинні прийти і забрати біометричне
посвідчення,
• біометричне посвідчення має обмежений строк дії. Не забудьте вчасно продовжити
строк дії посвідчення.

ЗАЯВА ПРО ДОЗВІЛ НА ПОСТІЙНЕ ПЕРЕБУВАННЯ
ЗАЯВА ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ!
ПИШІТЬ РОЗБІРЛИВО!
Коли: як правило, заява подається після 5 років безперервного перебування на
території Чехії.
Де: у відповідному відділенні ОАМП МВЧР або у представницькій установі Чехії за
кордоном.
Як: особисто.
За подання заяви сплачується адміністративний збір у розмірі 2500 крон; у дітей до
досягнення ними віку 15 років – 1000 крон.
Заяву необхідно подати на відповідному офіційному бланку.

ЩО ДОДАЄТЬСЯ ДО ЗАЯВИ НА ДОЗВІЛ НА ПОСТІЙНЕ
ПРОЖИВАННЯ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Закордонний паспорт,
фотографія,
документ про наявність житла в Чехії,
документ про наявність грошових коштів для перебування в Чехії,
документ про іспит з чеської мови (перша спроба безкоштовна!*)
у заяв, що подаються до представницької установи (не стосується дітей до
15 років), на вимогу документ, що відповідає витягу з чеського Реєстру
правопорушень, з країни вашого походження (тобто довідка про несудимість).

*) Ваучер для безкоштовного іспиту з чеської мови ви можете забратиу відділенні
ОАМП МВЧР.
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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Реквізити заяви про дозвіл на перебування дійсні тільки 180 днів, окрім закордо
нного паспорта, свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб та фотографії. Усі
представлені документи (за винятком закордонного паспорта) повинні бути
оформлені чеською мовою або на чеську мову офіційно перекладені.
Увага! Подавайте оригінали або завірені копії всіх документів! У випадку зако
рдонного паспорта, документів з органу РАЦС та документа, що підтверджує мету
перебування на території Чехії, треба пред’являти оригінали. Якщо даний документ
був виданий іноземним органом, він має бути перекладений на чеську мову
судовим перекладачем, а також у деяких випадках, залежно від країни походження,
треба проставити на ньому апостиль або зробити консульську легалізацію.

ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ ТА
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
Як тільки ви отримаєте дозвіл на
постійне проживання, відділення
ОАМП МВЧР інформує про це Загальну
медичну страхову компанію ЧР («ВЗП»).
Якщо ви хочете бути застраховані
в іншій медичній страховій компанії,
про це треба повідомити негайно.
У протилежному випадку ви авто
матично є застрахованими у ВЗП.
Страхові внески треба сплачувати (їх
сплачуєте або ви, або – в деяких
випадках – держава).
Якщо ви є працівником за трудовим
договором, то ви вже застраховані
у системі загальнообов’язкового меди
чного страхування. Але і в цьому випа
дку необхідно сповістити вашу стра
хову компанію про те, що ви отримали
дозвіл на постійне проживання.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЗИДЕНТА З ДОВГОСТРОКОВИМ ПЕРЕ
БУВАННЯМ
Правовий статус резидента Європейського Союзу з довгостроковим перебуванням
ОАМП МВЧР надає вам одночасно з дозволом на постійне проживання, якщо ви
відповідаєте умові 5 років безперервного перебування у Чехії, ви серйозним чином
не порушили громадський порядок або не поставили під загрозу безпеку Чеської
Республіки або іншої країни-члена ЄС, а також підтвердили достатню кількість
грошових засобів для перебування у Чехії.
З таким статусом ви можете переїхати до іншої країни ЄС і прямо там подати заяву
про дозвіл на довгострокове перебування, якщо ви маєте намір там навчатися,
працювати або займатися підприємницькою діяльністю.
Детальна інформація на www.mvcr.cz/cizinci.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ
Ви зобов’язані повідомляти про зміни, що стосуються вашого перебування!
У разі невиконання цього обов’язку ви можете отримати штраф!
Іноземець повинен повідомляти про зміну прізвища, сімейного стану, даних
закордонного паспорта, зміну адреси та зміну даних в документі, виданому для
перебування на території Чехії (напр. в посвідченні дозволу на перебування). Про
зміни повідомляйте у відповідному відділенні ОАМП МВЧР.

ЗМІНА МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
Коли: про цю зміну повідомляйте до 30 календарних днів з дати зміни, якщо ви
маєте довгострокову візу або дозвіл на довгострокове перебування і якщо ви
плануєте залишитися на новій адресі більше 30 днів. Якщо ви маєте дозвіл
на постійне проживання і ви плануєте залишитися на новій адресі більше
180 днів, про цю зміну повідомляйте до 30 робочих днів.
Де: у відділенні ОАМП МВЧР за вашим новим місцем проживання.
Як: особисто або через представника за довіреністю. Якщо ви маєте дозвіл на
постійне проживання, у зв’язку з цією зміною треба отримати нове біометричне
посвідчення, тому відразу запишіться на прийом для нового зняття біометри
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чних даних. Якщо ви маєте дозвіл на довгострокове перебування, на посвідченні
дозволу адреса не вказується, і тому біометричне посвідчення не треба міняти.
Нова адреса буде вказана у вашому закордонному паспорті.
Що додається до повідомлення про зміну?
Документ про наявність житла на новій адресі (наприклад, завірена копія договору
оренди або довідка про житло із засвідченим підписом).
Увага! Якщо ви не повідомили про зміну місця проживання і ви більше не живете за
місцем вашої прописки, ОАМП МВЧР може скасувати реєстрацію вашої адреси
проживання. Таким чином, посвідчення дозволу на постійне проживання втрачає
силу, тому що воно містить неправильні дані, і у вас можуть бути проблеми, коли ви
будете перетинати кордон. Сам дозвіл на постійне проживання наслідком скасува
ння даних про зареєстроване місце проживання силу не втрачає. Якщо ви не
знайшли житла на період перебування за довгостроковою візою або дозволом на
довгострокове перебування, цю візу або дозвіл на перебування вам можуть
анулювати!

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ СІМЕЙНОГО СТАНУ – ШЛЮБ
АБО РОЗЛУЧЕННЯ
Коли: до 3 робочих днів з дати зміни.
Де: у відділенні ОАМП МВЧР за місцем проживання
Як: особисто або через свого представника за дові
реністю.
Які документи треба подати в цьому випадку?
Документ про зміну сімейного стану (напр. свідоцтво
про шлюб або рішення суду про розлучення, яке
вступило в силу). Якщо даний документ не був
виданий в Чехії, він має бути перекладений на чеську
мову судовим перекладачем, а також треба проста
вити на ньому апостиль або зробити консульську
легалізацію.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ ІМЕНІ АБО ПРІЗВИЩА
Коли: до 3 робочих днів з дати зміни.
Де: у відділенні ОАМП МВЧР за місцем проживання.
Як: особисто або через представника за довіреністю. У зв’язку з цією зміною вам
також видають нове біометричне посвідчення, тому відразу запишіться на
прийом для нового зняття біометричних даних.
Які документи треба подати в цьому випадку?
Закордонний паспорт з новим іменем або прізвищем.

ЗМІНА ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТА
Коли: до 3 днів з дати видачі нового закордонного паспорта або з дати повернення
до Чехії з новим закордонним паспортом.
Де: у відділенні ОАМП МВЧР за місцем проживання.
Як: особисто або через представника за довіреністю.
Які документи треба подати в цьому випадку? Новий закордонний паспорт.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ЯК ДІЗНАТИСЯ, ЧИ БУЛО ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ЩОДО ЗАЯВИ?
Якщо було прийнято позитивне рішення щодо вашої заяви, ви знайдете
реєстраційний номер вашої заяви в переліку заяв на www.mvcr.cz/cizinci. Крім того,
орган вам повідомить про це, коли ви не звернулися до нього самі. Якщо
провадження щодо вашої заяви було призупинене, або заяву було відхилено, то
ОАМП МВЧР надішле вам листа особисто в руки, де інформує вас про результати
провадження.
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ЯК ВИДАЮТЬСЯ БІОМЕТРИЧНІ ПОСВІДЧЕННЯ?
Якщо на сайті або з інформації ОАМП МВЧР ви дізналися, що ваша заява була
задоволена, то якнайшвидше запишіться на прийом для зняття біометричних даних.
При знятті біометричних даних вас інформують про термін, коли ви можете
посвідчення отримати. Не пізніше ніж через 60 днів з моменту зняття біометричних
даних ви повинні особисто прийти до відділення ОАМП МВЧР і посвідчення забрати.
Увага! Якщо ви не заберете посвідчення на перебування у зазначений строк,
провадження буде призупинено! Якщо ви – громадянин ЄС або член його сім’ї,
рішення про дозвіл на довгострокове або постійне проживання набирає чинності
з моменту отримання вами відповідного посвідчення на проживання у відділенні
ОАМП МВЧР.
У випадку громадянина третьої країни рішення про видачу дозволу на постійне
проживання набирає чинності з моменту отримання їм рішення, якщо він разом
з тим відмовився від права на оскарження рішення.
Видача посвідчення оплачується у формі гербових марок.

ВТРАТА ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТА АБО БІОМЕТРИЧНОГО
ПОСВІДЧЕННЯ
Про втрату закордонного паспорта або біометричного посвідчення ви повинні
повідомити негайно! Невиконання цього обов’язку вважається порушенням закону.
Коли і де: У разі втрати закордонного паспорта повідомляйте Поліцію ЧР відразу,
а в разі втрати дозволу на перебування треба повідомити також відповідне
відділення ОАМП МВЧР протягом 3 робочих днів.
Як: особисто або через представника за довіреністю. Якщо ви втратили біометричне
посвідчення, вам повинні видати нове посвідчення, тому відразу запишіться на
прийом для нового зняття біометричних даних.

ДИТИНА, ЩО НАРОДИЛАСЯ В ЧЕХІЇ
Якщо у вас народилася дитина в Чехії, то треба подати заяву на дозвіл на
перебування однакового типу дозволу, який маєте ви або другий з батьків.
Невиконання цього обов’язку вважається порушенням закону.
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Коли: до 60 днів з дати народження дитини.
Де: у відділенні ОАМП МВЧР.
Як: особисто.
До заяви ви повинні додати закордонний паспорт дитини (можна пред’явити
закордонний паспорт законного представника, в якому дитина записана), свідоцтво
про народження дитини, і у випадку заяви
на дозвіл на довгострокову візу – документ про туристичне медичне страхування.

ВРУЧЕННЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ
Держустанови вам можуть поштою надсилати рекомендовані листи з важливим
змістом. Вже через 10 днів після надходження відправлення до поштового відділе
ння, про що вас пошта інформує належним чином, відправлення вважається доста
вленим, навіть якщо ви його не забрали. Крім того, необхідно, щоб на вашій поштовій
скриньці і дзвінку були чітко вказані ваше ім’я та прізвище, щоб листоноша міг
знайти вас.
Що станеться, якщо листоноша не знайде мене за цією адресою, тому що на
поштовій скриньці не вказане моє прізвище, або я там не проживаю?
Повідомлення про можливість отримати відправлення потім буде опубліковане на
офіційний дошці оголошень у відділенні ОАМП МВЧР (veřejná vyhláška) за місцем
вашого проживання (в Празі це відділення, що знаходиться на вул. Nad Štolou 3),
а також на сайті МВС Чехії.
Увага! Лист вважається врученим через 15 днів після публікації
повідомлення на офіційній дошці оголошень. Про зміну адреси або
продовження договору оренди повідомляйте відділення ОАМП МВЧР
вчасно!

15

Як оформляти дозволи на проживання?

ВІДПРАВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПОШТОЮ
Якщо ви відправляєте документ до ОАМП МВЧР поштою, завжди надсилайте його
РЕКОМЕНДОВАНИМ ЛИСТОМ (чеською: doporučeně). Зберігайте поштову квита
нцію, вона служить доказом відправлення документів. Можете скористатися
і послугою «ДОДЕЙКА» (dodejka), в рамках якої ви матиме підтвердження, коли
ОАМП МВЧР отримає листа. Вказуйте правильну адресу, дозвіл на проживання
оформляється ОАМП МВЧР, а не Поліцією у справах іноземців. Листи з неправильно
вказаним адресатом не будуть прийматися!

РЕКОМЕНДАЦІЇ
• Носіть завжди зі собою біометричне посвідчення і медичну страховку, коли ви
є в Чехії.
• Не платіть зайвих грошей за те, що ви можете оформити самі або за допомогою
неурядових організацій.
• Довіреність давайте лише особі, якій ви довіряєте.
• Не бійтеся вирішувати справи самі.
• Заходьте на www.mvcr.cz/cizinci.
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