
Návštěva pracoviště MV v době platnosti zákazu pohybu mezi okresy od 1. 3. do 21. 3. 2021 
 
 

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v ČR je na období od 1. 3. do 21. 3. 2021 až 
na stanovené výjimky zakázán pohyb mezi okresy. Vyřízení neodkladných úředních záležitostí 
je jednou z těchto výjimek. 

Pokud Vaše návštěva pracoviště MV nesnese odkladu a máte bydliště ve stejném okrese, kde 
se pracoviště MV nachází, pro návštěvu nepotřebujete potvrzení. 

Pokud k návštěvě pracoviště MV budete muset jet mimo okres Vašeho bydliště, je třeba mít 
u sebe vyplněný formulář (DOCX, 19 kB & PDF, 114 kB) nebo čestné prohlášení (DOCX, 16 
kB & PDF, 105 kB), kde uvedete důvod, místo, čas a cíl cesty. Pokud máte doklad, kterým 
prokážete neodkladnost Vaší návštěvy, vezměte si jej pro jistotu s sebou. 

Dokladem prokazujícím neodkladnost návštěvy pracoviště MV může být zejména: 

- písemná výzva správního orgánu k návštěvě příslušného pracoviště  

- rozhodnutí o zrušení pobytového oprávnění nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti 
o povolení k přechodnému pobytu, kterým máte stanovenu lhůtu k vycestování 
a potřebujete vydat výjezdní příkaz 

- potvrzení o předchozím objednání  k návštěvě pracoviště: 

o pokud jste se objednali online na https://frs.gov.cz , je tímto potvrzením mail, který 
jste po objednání z portálu frs.gov.cz obdrželi  

o pokud jste se objednali telefonicky, JE MOŽNÉ SI VYŽÁDAT potvrzení o návštěvě. 
Žádost obsahující Vaše jméno, příjmení, datum narození, pracoviště, na které jste 
objednáni, datum a čas Vaší návštěvy zašlete na email pobyty@mvcr.cz 
(do předmětu uveďte „žádost o mimořádné potvrzení“) a zpět obdržíte potvrzení 
o návštěvě. V případě nově telefonicky učiněných objednávek na dobu omezení 
pohybu Vám bude potvrzení zasláno, pokud si o něj požádáte.   

- případně jiný doklad, z kterého vyplývá neodkladnost návštěvy. 
 

Úřední hodiny pracovišť se nemění, stejně tak zůstávají v platnosti stávající podmínky pro 
objednání se. Nemění se ani pravidla pro odbavování neobjednaných klientů, je však na 
každé osobě, jakým způsobem při kontrole prokáže neodkladnost návštěvy pracoviště MV. 
Proto je důrazně doporučeno se k návštěvě pracoviště MV předem objednat a bez objednání 
přijít pouze v opravdu nezbytné záležitosti. 

Při návštěvě použijte výhradně respirátor (např. FFP2/KN 95) nebo minimálně chirurgickou 
roušku. 

Omezení pohybu osob bude považováno za překážku na vůli klienta nezávislou, která mu 
bránila v podání žádosti v zákonem stanovené lhůtě. Pouze však za předpokladu, že v souladu 
s patřičnými ustanoveními zákona o pobytu cizinců v okamžik doručení žádosti uvede, že mu 
ve včasném podání žádosti bránilo právě toto omezení a jak. Na výzvu správního orgánu je pak 
nutné konkrétní tvrzení prokázat.  

https://www.mvcr.cz/soubor/vzor-formular-pro-cesty-mimo-okres-docx.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/vzor-formular-pro-cesty-mimo-okres-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/vzor-cestne-prohlaseni-docx.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/cestne-prohlaseni-vzor-pdf.aspx
https://frs.gov.cz/
mailto:pobyty@mvcr.cz

