
Проект нового закону про перебування іноземців від травня 2013 року принесе
жорсткі обмеження

Єдиною надією іноземців на спокійне 

життя залишається шанс отримати 

дозвіл на постійне проживання - однак 

отримати його буде ще важче, ніж 

раніше, оскільки Міністерство внутрішніх 

справ пропонує наступні зміни:

Тисяча і одна причина для відМови або 
скасування дозволу на проживання інозеМців

6. Перебування іноземців буде залежати від рішення 
спецслужб: якщо вони проголосять, що мають 
таємну інформацію, яка свідчить про небезпечність 
іноземця, дозвіл на перебування буде скасовано без 
подальшого обґрунтування, а іноземець не матиме 
можливості ознайомитися з цією інформацією або 
звернутися за захистом до суду. 

5. Іноземці можуть бути покарані відмовою в 
продовженні дозволу на перебування і через 
порушення їхніх роботодавців. 

1. Впровадження нового типу візи - т.зв. національної візи, 
власники якої не мали би права її продовжити, у випадку 
працевлаштування не мали би доступ до громадського 
медичного страхування і ніколи не змогли би залишитися у 
Чехії та інтегруватися, або ж привезти свою сім‘ю. 

вам не подобаються ці зміни і ви вважаєте, що держава не 
має права комусь ускладнювати життя лише тому, що він не 
народився в чеській республіці? підтримайте нашу кампанію  
і підпишіть петицію на сайті jednej.cz

Іноземці (особливо з країн, які не входять до складу ЄС) підлягають дуже жорсткому контролю 
з боку держустанов. Якщо в їхньому житті відбуваються якісь зміни (втрата роботи, припи-
нення підприємництва, розлучення або закінчення навчального року), вони можуть втратити 
дозвіл на перебування в країні. Життя іноземців залежить від печаток чиновників, однак офіси 
Міністерства внутрішніх справ для них недоступні через довжелезні черги, до того ж урядовці 
не розглядають справи іноземців у встановлені законом строки. Для того, щоб не допуститися 
помилок у процесі продовження дозволу на перебування, іноземці змушені оплачувати дорогі 
послуги адвокатів або професійних посередників. Якщо іноземці не працевлаштовані, вони не
мають доступу до громадського медичного страхування і повинні оплачувати комерційне стра-
хування, яке не покриває всі медичні послуги. Іноземці часто змушені відкладати весілля або 
народження дитини, оскільки з кожним новим членом родини зростає розмір сукупного чистого 
прибутку, який необхідно представити при поданні заяви. 
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Детальніша інформація на www.migraceonline.cz/cz/temata/novy-cizinecky-zakon

4. Дозвіл на перебування може бути відхилено/ 
не продовжено/ скасовано лише у випадках, 
передбачених законом про перебування. В актуальній 
редакції закону наводиться близько 20 таких випадків, 
нова редакція передбачає цілих 60!

3. Займатися підприємництвом зможе лише той, хто 
інвестуватиме в ЧР в рамках свого „достовірного 
та здійснимого“ бізнес-плану. У випадку компаній 
(корпорацій) міністерство буде оцінювати чи дійсно 
іноземець робить внесок у розвиток компанії. 
Законопроект передбачає скасування кількох 
категорій дозволу на постійне проживання, які 
колись запропонувало саме МВС ЧР. 

2. Для решти іноземців спільне проживання з родиною 
або отримання дозволу на постійне проживання 
залежатиме від рівня достатку: чистий дохід родини (не 
враховуючи будь-яку грошову допомогу від держави) з 2 
осіб повинен бути у розмірі 15400 чеських крон, родини 
з 3 осіб - 22000 крон, родини з 4 осіб - 28600 крон, 
незалежно від реальних видатків родини на проживання. 
Жорсткіші вимоги щодо рівня доходів стосуватимуться і 
студентів.


