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Luật cư trú cho người nước ngoài –   

Người thân gia đình của công dân EU / CH SÉC 

 

Từ 2. 8. 2021 người thân gia đình của công dân liên minh Châu Âu hoặc Cộng hòa Séc 

được chia thành:  

1. người thân gia đình gần của công dân EU hoặc CH Séc (điều kiện bắt buộc là công dân 

CH Séc đăng ký địa chỉ thường trú trên lãnh thổ CH Séc): 

a. vợ / chồng , 

b. cha / mẹ của công dân EU dưới 21 tuổi, mà cha / mẹ đang thực sự chăm 

sóc, 

c. con dưới 21 tuổi ( kể cả con dưới 21 tuổi của người hôn phối của công dân  

EU) và  

d. con hoặc cháu (kể cả con / cháu của người hôn phối của công dân EU), 

nếu người con hoặc cháu đó sống phụ thuộc vào sự cung cấp những 

nhu cầu cơ bản để sinh sống hoặc sống phụ thuộc vào sự chăm sóc cần 

thiết của công dân EU.  

2. người thân gia đình xa của công dân EU hoặc CH Séc: 

a. họ hàng của công dân EU/CH Séc 

i. là người được nuôi dưỡng bởi công dân EU / CH Séc tại đất nước 

mà người đó đã sống, hoặc 

ii. là thành viên trong gia đình của công dân EU / CH Séc tại đất 

nước mà người đó đã sống, hoặc 

iii. là người mà vì lý do sức khỏe nghiêm trọng cần sự chăm sóc 

trực tiếp của công dân EU hoặc 

b. người nước ngoài, mà có chứng nhận hợp pháp về mối quan hệ với công 

dân EU/CH Séc (đó là ví dụ nam-nữ chung sống không kết hôn) 
 

Sự khác nhau giữa nhóm được gọi là người thân gia đình gần và người thân gia đình xa liên 

quan đến các giấy tờ và điều kiện nộp đơn xin cấp giấy phép tạm trú, liên quan đến bảo hiểm 

và liên quan đến các loại giấy tờ mà được cấp cho người nước ngoài.  

Một vài sự khác nhau được viết chi tiết dưới đây: 

 Nhóm được gọi là người thân gia 

đình gần 

Nhóm được gọi là người thân 

gia đình xa 

Hình thức cư 

trú, dựa trên 

hình thức cư trú 

đó có thể nộp 

đơn xin giấy 

phép tạm trú  

Có thể nộp đơn cả trong trường hợp 

khi người nước ngoài ở CH Séc: 

• không có cư trú 

• có lệnh trục xuất 

• có thị thực ngắn hạn  

• có giấy miễn thị thực 

Có thể nộp đơn cả trong trường hợp 

khi người nước ngoài ở CH Séc: 

• có thị thực dài hạn 

• có cư trú dài hạn 

• có thị thực ngắn hạn cho 

người thân gia đình của 
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• có thị thực dài hạn 

• có cư trú dài hạn 

công dân EU 

• có giấy miễn thị thực  

! Người nước ngoài không thể 

nộp đơn nếu đang ở CH Séc bất 

hợp pháp, có lệnh trục xuất 

hoặc thị thực ngắn hạn mà 

không phải dành cho người 

thân gia đình của công dân EU! 

Giấy tờ nộp 

cùng đơn xin 

tạm trú  

• hộ chiếu 

• ảnh (2x) 

• giấy đảm bảo về chỗ ở   

• giấy xác nhận rằng  là người 

thân gia đình của công dân 

EU khác mà đang cư trú  

trên lãnh thổ CH Séc  

• bảo hiểm y tế  

• hộ chiếu 

• ảnh (2x) 

• giấy đảm bảo về chỗ ở 

• giấy xác nhận rằng  là 

người thân gia đình của 

công dân EU khác mà 

đang cư trú  trên lãnh thổ 

CH Séc  

• bảo hiểm y tế  (cũng nộp 

cùng đơn xin gia hạn ngày 

hết hạn thẻ) 

• giấy chứng nhận tổng thu 

nhập hàng tháng của gia 

đình sau khi đoàn tụ (xem 

thêm ở đây), (cũng nộp 

cùng đơn xin gia hạn ngày 

hết hạn thẻ) 

Bảo hiểm y tế  Có thể mua bảo hiểm nào cũng 

được. 

(EHIC, bảo hiểm y tế du lịch – 

chăm sóc bắt buộc cần thiết ngay, 

hợp đồng quốc tế, vv...vv ) 

Phải có bảo hiểm y tế tổng hợp 

(chỉ từ hãng bảo hiểm Pojišťovny 

VZP a.s..)  

Không cần trình bảo hiểm y tế du 

lịch nếu người nước ngoài có  bảo 

hiểm y tế công cộng, có EHIC, 

GHIC, nếu sẽ được chăm sóc y tế 

trên cơ sở hợp đồng quốc tế  

Đơn xin vĩnh trú Với những điều kiện nhất định có 

thể nộp đơn sớm nhất là sau 5 năm 

tạm trú liên tục trên lãnh thổ CH 

Séc. 

Không nộp giấy chứng minh đảm 

bảo thu nhập cùng đơn. 

Thông thường sau 5 năm tạm trú 

liên tục trên lãnh thổ CH Séc. 

Nộp giấy chứng minh đảm bảo 

thu nhập cùng đơn. 

Thời hạn cư trú 

trên lãnh thổ sau 

khi nộp đơn   

Với việc tuân thủ theo các điều kiện 

của luật cư trú cho người nước 

ngoài, người nộp đơn xin tạm trú cư 

trú trên lãnh thổ CH Séc hợp pháp  

 Với việc tuân thủ theo các điều 

kiện về cư trú cho người nước 

ngoài, người nộp đơn xin tạm trú 

cư trú trên lãnh thổ CH Séc hợp 

https://www.mvcr.cz/clanek/prostredky-k-pobytu-pro-ucely-dlouhodobeho-pobytu.aspx
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trong thời gian từ lúc nộp đơn đến 

ngày quyết định về đơn xin cư trú 

có hiệu lực pháp lý.  

pháp trong thời gian từ lúc nộp 

đơn đến ngày, mà được thông 

báo (nhận được thư) về quyết 

định của bộ nội vụ về đơn của 

người đó. 

Thông tin trong 

cẩm nang „loại 

cư trú“ giấy 

phép tạm trú / 

vĩnh trú 

„PŘECHODNÝ POBYT - RP“ 

 „TRVALÝ POBYT - RP“  

(Người thân gia đình gần của công 

dân Vương Quốc Anh = „RP UK-  

đoạn 50 Thảo thuận về EU“) 

„PŘECHODNÝ POBYT“ 

 „TRVALÝ POBYT“  

(Người thân gia đình xa của công 

dân Vương Quốc Anh  = „ostatní 

- đoạn 50 Thỏa thuận về EU“ 

 

Người thân gia đình của công dân CH Séc / EU xin giấy phép tạm trú: 

• nếu dự tính ở cùng công dân EU nhiều hơn 3 tháng trên lãnh thổ CH Séc   

• nộp đơn trong vòng:  

o 3 tháng từ lúc vào lãnh thổ CH Séc, hoặc   

o 3 tháng từ lúc trở thành người thân gia đình gần, hoặc  

o muộn nhất là 3 tháng từ lúc hết hạn „giấy phép cư trú khác“.  

Không thực hiện đủ các điều kiện là lý do đơn xin cấp giấy phép tạm trú bị bác bỏ.  


