Străinii ( cetăţenii ţărilor terţe ), cărora le-a expirat după data de 12 martie 2020 permisul actual
de reşedinţă în Republica Cehă, trebuie să părăsească teritoriul Republicii Cehe până cel târziu
la 16 iulie 2020. Pentru această perioadă străinilor nu li se va mai elibera nici un ordin de ieşire
din ţară.
Pentru a asigura o trecere mai uşoară prin teritoriul celorlalte state membre ale Uniunii
Europene, Poliţia Republicii Cehe marchează o ştampilă specială în documentul de călătorie.
Această ştampilă certifică toleranţa şederii străinului de către Republica Cehă, în scopul
informării celorlalte state membre ale Uniunii Europene, în caz de tranzit prin teritoriile lor. Cu
toate acestea ştampila nu asigură, în mod automat, accesul pe teritoriul acestor state.
Prin urmare, dacă veţi părăsi teritoriul Republicii Cehe, vă recomandăm înainte de
plecare să vă adresaţi în timpul orelor de serviciu la cel mai apropiat departament al
agendelor de reşedinţă ale Poliţiei pentru Străini pentru a marca această ştampilă.
Atenţie – ştampila dată se utilizează doar pentru călărtorie cu scopul de a părăsi ţara.
După marcarea ştampilei părăsiţi teritoriul Republicii Cehe în termen de 24 de ore, în caz
contrar, sunteţi expus unui risc crescător de penalizare de către altor state membre ale Uniunii
Europene prin care veţi călători.
Străinii ( cetăţenii ţărilor terţe ) cu
• viză de şedere de scurtă durată în scopul angajării
• viză de şedere de scurtă dură în scopuri sezoniere
• o viză pentru o şedere de durată mai lungă de 90 de zile în scopuri sezoniere sau
• o viză extraordinară în scopul angajării,
căror le-a expirat viza după data de 12 martie 2020 şi angajatorul negociază o prelungire a
relaţiei de muncă cu aceştia sau negociază o nouă relaţie de muncă, perioada de părăsire a ţării
este prelungită până la 16 septembrie 2020; în acelaşi timp se extinde valabilitatea permisului
de muncă ( detalii aici – referinţă la Rezoluţia Guvernului 685/20 Adoptarea măsurilor în
legătură cu situaţia epidemiologică din lume ).

