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2. Vzory dokladů vydávaných cizincům 

POBYT OBČANA TŘETÍHO STÁTU 

Délka pobytu Typ dokladu Vzor dokladu 

Do 90 dnů 
Krátkodobé 

vízum 

Víza mají podobu štítků nalepených v cestovním pase. V platnosti mohou být i dlouhodobá víza ve formě 
starších vízových štítků (vpravo).  
V rubrice „Typ víza“ je vyznačeno, zda se jedná o letištní průjezdní vízum (A), krátkodobé vízum (C) nebo 
dlouhodobé vízum (D).  
V rubrice „Poznámky“ je uveden kód sestávající z dvoumístných položek oddělených lomítkem – např. 
D/VC/27/WH/FP. První část uvádí typ víza (zde dlouhodobé), druhá se týká počtu povolených vstupů na území 
(zde vícenásobný), třetí označuje účel pobytu (zde zaměstnání), čtvrtá a pátá další údaje (zde se jedná pobyt 
ve formě pracovní dovolené – Working Holiday (WH) – a dále o informaci, že cizinci byly odebrány otisky prstů 
– fingerprints (FP)).  
 

 
 

Nad 90 dnů 
Dlouhodobé 

vízum 
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Povolení 
k dlouho-
dobému 
pobytu 

 

Povolení k dlouhodobému pobytu má podobu biometrické karty. V rubrice „Druh povolení“ je uveden 
příslušný typ pobytu: 
 

• „DLOUHODOBÝ POBYT“ 

• „ZAMĚSTNANECKÁ KARTA“ 

• „MODRÁ KARTA EU“ 

• „ICT“ (Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance) nebo 

• „MOBILE ICT“ (Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU) 
 

V rubrice „Poznámky“ je uveden dvojmístný kód (XX), který označuje účel pobytu. U povolení vydaných za 
jiným účelem než zaměstnání následuje text „Volný přístup na trh práce – ANO/NE“. 
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U typů průkazů vydávaných do podzimu 2020 (vpravo dole) je v rubrice „Druh povolení“ na prvním řádku 
uvedeno vždy pouze „DLOUHODOBÝ POBYT“ (v češtině a v angličtině). Na druhém řádku je uveden dvojmístný 
kód (XX), který označuje účel pobytu. U povolení vydaných za jiným účelem než zaměstnání následuje příznak 
uvádějící právo přístupu cizince na trh práce – přístup volný (V) nebo povolovaný (P).  
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Trvale 
Povolení 

k trvalému 
pobytu 

Povolení k trvalému pobytu má podobu biometrické karty. V rubrice „Druh povolení“ je na prvním řádku
uvedeno „TRVALÝ POBYT“ (u typu dokladů vydávaných do podzimu 2020 – dole – i v angličtině). Kód na druhém 
řádku (u typu dokladů vydávaných do podzimu 2020) není z hlediska přístupu na trh práce relevantní. Na druhém 
řádku je uvedeno eventuální přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském 
společenství na území ČR. 
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Kódové označení vybraných účelů pobytu 

00 Zdravotní péče 48 Pobyt cizince mladšího 18 let (rodinné záležitosti) 

01 Obchodní  49 Udělena mezinárodní ochrana (azyl) 

02 Kulturní 52 Sezónní zaměstnání 

04 Pozvání 54 Udělena mezinárodní ochrana (doplňková ochrana) 

05 Oficiální/politický 56 Pobyt rezidenta jiného členského státu EU 

06 Podnikání (OSVČ) 57 Rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu EU 

07 Sportovní 58 Rodinný příslušník výzkumného pracovníka 

17-20 Rodinný 59 Rodinný příslušník držitele modré karty v jiném ČS 

21 - 24 Studium  60 Pobyt za účelem společného soužití cizinců 

25 Vědecký výzkum  67 Předchozí povolení k pobytu bylo zrušeno 

26  Hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti 68 Povolení vydáno po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR 

27 Zaměstnání 69 
Povolení vydáno po 5 letech nepřetržitého pobytu na území 
členských států EU 

28 Modrá karta 78 Pobyt za účelem investování 

29 Mimořádné pracovní vízum 79 Vnitropodnikově převedený pracovník 

30 Studium (dobrovolná služba) 80 Vnitropodnikově převedený pracovník jiného člen. státu EU 

36 Podnikání – účast v právnické osobě 88 Jiný účel 

41 Pobyt z humanitárních důvodů 91 Strpění pobytu dle zákona 326/1999 o pobytu cizinců 

42 Pobyt z jiných důvodů hodných zřetele 95-98 Společné soužití rodiny 

43 Pobyt udělen v zájmu České republiky 99 Ostatní účely 

47 Trvalý pobyt – bývalý žadatel o mezinárodní ochranu   
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POBYT OBČANA EU A JEHO RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA 

Délka pobytu Typ dokladu Vzor dokladu 

Delší než  
3 měsíce 

Potvrzení o 
přechodném 

pobytu na území 

Potvrzení má podobu skládanky obsahující informace o držiteli a vydává se občanům EU, Norska, Islandu, 
Lichtenštejnska a Švýcarska. Toto potvrzení neobsahuje fotografii. 

 

Pobytová karta 
rodinného 
příslušníka 
občana EU 

 

Pobytová karta má podobu knížky malého formátu (jako např. cestovní pas) a vydává se rodinným 
příslušníkům občanů EU, kteří mají na území ČR povolen přechodný pobyt. 
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Průkaz o povolení 
k pobytu pro 

cizince  

Průkaz vydávaný rodinným příslušníkům občanů Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska, kteří mají 
na území ČR povolen přechodný pobyt, má podobu knížky malého formátu.  

 
Oprávnění pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka 
ministerstvo osvědčí vízovým štítkem vyznačovaným do cestovního dokladu, a to ve formě víza k pobytu nad 90 dnů. Ve vízovém 
štítku je v rubrice „Poznámky“ upřesněno, že je jedná o žádost o přechodný pobyt podle unijní směrnice 2004/38/ES o právu 
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.  
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Žadateli o vydání povolení k přechodnému pobytu je vydáno potvrzení o podané žádosti, na kterém je vždy vlevo nahoře 
uvedeno číslo jednací ve tvaru OAM-xxxxx/PP-20xx (PP značí přechodný pobyt).  
Potvrzení (vzor vlevo) je vydáváno v případech, kdy rodinný příslušník občana EU sice podal žádost o vydání povolení 
k přechodnému pobytu, ale toto není dokladem osvědčujícím oprávněnost k pobytu na území ČR.  
Potvrzení (vzor vpravo) je vydáváno v případech, kdy současně osvědčuje oprávněnost pobytu rodinného příslušníka občana EU 
k pobytu na území ČR, ale nemohla mu být tato skutečnost osvědčena standardním způsobem, tj. vízovým štítkem.  
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Trvale 
Průkaz o povolení 

k trvalému 
pobytu  

Povolení k trvalému pobytu má podobu knížky malého formátu (jako např. cestovní pas). 

 
Níže uvedený doklad vlevo byl vydáván do konce roku 2017 občanům EU s platností na 10 let (v oběhu 
max. do 31. 12. 2027). Od 1. 1. 2018 je občanům EU vydáván zelený doklad „Průkaz o povolení k trvalému 
pobytu“. Doklad vpravo byl do 14. 8. 2017 vydáván občanům Norska, Islandu, Lichtenštejnska  
a Švýcarska k trvalému pobytu na území ČR s platností na 10 let (v oběhu maximálně do 14. 8. 2027). 
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MEZINÁRODNÍ OCHRANA 

Délka pobytu Typ dokladu Vzor dokladu 

Dočasně 
Doplňková 

ochrana 

Průkaz má podobu biometrické karty, kde je v rubrice „Druh povolení“ na prvním řádku uvedeno 
„DOPLŇKOVÁ OCHRANA“ (u typu dokladů vydávaných do podzimu 2020 – vlevo dole – i v angličtině). 
Kód na druhém řádku (u typu dokladů vydávaných do podzimu 2020) není z hlediska přístupu na trh 
práce relevantní. Průkaz ve formě knížky (vpravo dole) byl vydáván v minulosti, v současnosti již se 
nevydává. 
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Trvale Azyl 

Průkaz má podobu biometrické karty, kde je v rubrice „Druh povolení“ na prvním řádku uvedeno 
„AZYL“ (u typu dokladů vydávaných do podzimu 2020 – vlevo dole – i v angličtině). Kód na druhém 
řádku (u typu dokladů vydávaných do podzimu 2020) není z hlediska přístupu na trh práce relevantní. 
Průkaz ve formě knížky (vpravo dole) byl vydáván v minulosti, v současnosti již se nevydává. 
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Žadatel o mezinárodní ochranu disponuje tímto průkazem (skládanka): 
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CESTOVNÍ DOKLADY VYDÁVANÉ CIZINCŮM ČESKOU REPUBLIKOU 

CIZINECKÝ 
PAS 

Cizincům, kteří na území ČR pobývají na základě povolení k trvalému pobytu nebo požívají dočasné či doplňkové ochrany  
a nemají platný cestovní doklad, může být vydán cizinecký pas. Osobám bez státní příslušnosti je v rubrice „Státní občanství“ vytištěn 
kód XXA a do úředního záznamu se vyznačuje záznam „Úmluva z 28. září 1954/ Convention of 28 September 1954“. 

 

UPRCHLICKÝ 
PAS 

Cizinec s udělenou mezinárodní ochranou ve formě azylu může být držitelem tzv. uprchlického pasu. 

 
 


