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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Žadatel:  Mgr. R. S., nar. x, trvale bytem x, adresa pro doručování: x, nebo Advokátní kancelář 
Mgr. R. S. x 
 

Ve smyslu zák.č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám Veřejného 
ochránce práv jako povinný subjekt o poskytnutí  následující informace: 

 
 Veřejný ochránce práv uveřejnil na svých webových stránkách v sekci stanoviska – záležitosti 
cizinců, své stanovisko sp.zn. : 2273/2011/VOP/PP, ze dne  17.8.2011, týkající se  fungování systému 
Visapont a požadavku, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou 
Visapointu.  

Z odpovědi Veřejného ochránce práv ze dne 8.11.2011 zn. 2273/2011/VOP/PP na žádost o 
informace vyplývá, že ministr zahraničních věcí odmítl ochráncem navržená opatření k nápravě 
akceptovat, resp. provést, přičemž jedinou výjimku tvoří připravenost Ministerstva zahraničních věcí 
oddělit v systému Visapoint objednávání k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, studia a 
vědeckého výzkumu od dlouhodobých víz za týmž účelem. Ministerstvo zahraničních věcí tak dne 
22.11.2011 učinilo. 

Dne 23.11.2011 nabízel systém Visapoint volné termíny na podání žádosti o povolení 
k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny  na ZÚ ČR v Hanoi ve dnech 28.11.2011, 
5.12.2011, 12.12.2011 a 19.12.2011. U dlouhodobých víz za účelem sloučení rodiny systém Visapoint 
na ZÚ ČR v Hanoi nabízel jediný termín 30.11.2011. Dnes, 24.11.2011, již není možné se v systému 
Visapoint zaregistrovat k podání žádosti o povolení  k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení 
rodiny ani k podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sloučení rodiny na ZÚ ČR v Hanoi. 
 
 S ohledem na výše uvedené Vás žádám o poskytnutí informace, spočívající ve sdělení, zda 
Veřejný ochránce práv akceptuje stanovisko Ministerstva zahraničních věcí, tedy neprovedení 
navrhovaných opatření ochráncem či bude využívat (nebo využil) svého práva obrátit se na 
Evropskou Komisi. 
 
  
 
 
Děkuji       Mgr. R. S. 
 


