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Vážený pane magistře,  

v návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručenou Kanceláři 

veřejného ochránce práv dne 24. 10. 2011, uvádím následující.  

Odpověď ministra vnitra J. K., č. j. MV-93087-2/0AM-2011 ze dne 29. září 2011, obdržel 

ochránce dne 11. 10. 2011. Ministr vnitra ve své reakci uvedl mimo jiné následující: „Co se 

týká využití systému VISAPOINT pro podávání žádostí o povolení k dlouhodobému/trvalému 

pobytu, nepřísluší mi zaujímat postoj k tomu, jakým způsobem si Ministerstvo zahraničních 

věcí organizuje úřední hodiny na zastupitelských úřadech. Naproti tomu bych rád vyslovil 

stanovisko k otázce možnosti podání žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt (případně 

dlouhodobé vízum) jinak než osobně ve smyslu ustanovení § 169 odst. 14 a § 170 odst. 4 

zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V kontextu rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 

31. května 2011 č.j. 9 Aps 6/2010106 navrhne příslušný věcný útvar (odbor azylové a 

migrační politiky) kompetentnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí následující postup 

ohledně podání žádosti o pobytové oprávnění jinak než osobně. Pokud správnímu orgánu 

dojde žádost o udělení dlouhodobého víza, ve které nebude vznesen požadavek na upuštění 

od osobního podání, bude konstatováno, že k zahájení řízení vůbec nedošlo. V zájmu dobré 

správy bude žádost se všemi náležitostmi vrácena žadateli s poučením, že žádost musí být 

podána osobně. Pokud správnímu orgánu dojde žádost o povolení k dlouhodobému/trvalému 

pobytu, ve které nebude vznesen požadavek na upuštění od osobního podání, bude 

konstatováno, že k zahájení řízení vůbec nedošlo. V zájmu dobré správy bude žádost se všemi 

náležitostmi vrácena žadateli s poučením, že žádost musí být podána osobně. Pokud se však 

žadatel do 5 dnů dostaví osobně ke správnímu orgánu a zhojí tak nedostatek způsobu 

doručení žádosti, řízení bude považováno za zahájené dnem, kdy podání došlo správnímu 

orgánu. Pokud správnímu orgánu dojde žádost o udělení dlouhodobého víza nebo povolení k 

dlouhodobému/trvalému pobytu, ve které bude požadavek na upuštění od osobního podání, 

správní orgán zhodnotí relevanci tohoto požadavku. V případě, že správní orgán upustí od 

požadavku osobního podání, řízení je zahájeno dnem, kdy podání správnímu orgánu došlo. 

Pokud nikoli, vydá usnesení o zastavení řízení. Závěrem podotýkám, že možnost upuštění od 

požadavku osobního podání žádosti je již v současné době veřejně přístupná na webových 

stránkách Ministerstva vnitra:  

-dlouhodobá víza: http://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytii-riad-90-dnudlouhodobe.aspx  

-dlouhodobé pobyty: http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-

dlouhodobypobyt.aspx  

-trvalé pobyty: http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-trvaly-pobyt.aspx”  



Odpověď ministra zahraničních věcí a 1. místopředsedy vlády K. S. č.j. 306554/2011-KKM ze 

dne 16. září 2011 byla ochránci doručena dne 5. 10. 2011. Ministr zahraničních věcí odmítl 

ochráncem navržená opatření k nápravě akceptovat, resp. provést. Jedinou výjimku 

představuje připravenost Ministerstva zahraniční věcí rozdělit, resp. oddělit v systému 

Visapoint objednávání k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, studia a 

vědeckého výzkumu od dlouhodobých víz za týmž účelem.  

S pozdravem  
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