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Věc: Situace s přijímáním žádostí o dlouhodobá víza a dlouhodobé/trvalé pobyty na 
zastupitelských úřadech (systém VISAPOINT) 
 
 

Vážený pane ministře, 
 
 dovolte mi obrátit se na Vás ve věci zcela nepřijatelného (ne)fungování přijímání 
žádostí cizinců o dlouhodobá víza a dlouhodobé/trvalé pobyty cestou zastupitelských úřadů 
ČR v zahraničí (systém Visapoint), které jsou ve Vaší gesci. Jedná se zejména o zastupitelské 
úřady na Ukrajině a ve Vietnamu. 
  

Základním problémem, zjištěným z našich poznatků z individuálních případů, 
podpořeným zprávou Veřejného ochránce práv1, je skutečnost, že systém pro běžného 
žadatele nefunguje, resp. funguje např. ve Lvově pouze pro toho, kdo je připraven 
neformálním strukturám ve své zemi zaplatit poplatek/úplatek ve výši 300-500 EUR. 
Samozřejmě chceme věřit tomu, že se na tomto neformálním postupu nepodílejí samotní 
zaměstnanci těchto zastupitelských úřadů, nicméně zastupitelské úřady resp. MZV o tomto 
problému ví a k našemu překvapení jej tolerují. Ptám se tedy proč? Nevím, jestli se jedná o 
určitou formu regulace nebo opět neformálního, a tudíž netransparentního kvótování počtu 
žádostí, nicméně prostý žadatel, který není ochoten uvedenou sumu zaplatit, se nedostane ani 
k podání samotné žádosti. Zahraniční zaměstnanci a čeští zaměstnavatelé si tak vyřizují 
pracovní povolení a všechny nesnadné náležitosti k pobytu, a to přesto, že v praxi nebudou 
mít možnost svou žádost vůbec podat. Český stát je však nechává v iluzi, že systém funguje a 
tyto subjekty tak úplně zbytečně vynakládají značné úsilí a finanční prostředky. Nehledě na 
to, že existuje řada cizinců, která má na udělení pobytu nárok vycházející z práva EU, takže se 
nejedná pouze o problém vnitrostátní. 
  

V rámci projektu podpořeného Nadací Open Society Fund v Praze jsme získali 
výpovědi několika desítek vysokoškolských pracovníků, kteří mají na starosti přijímání 
zahraničních studentů. Jejich výpovědi zcela jasně ukazují na to, že systém vyřizování víz na 
ZÚ je v mnoha případech zcela nefunkční. Je poukazováno na nedodržování správních lhůt ze 
strany MV, opakující se stížnosti na Visapoint a nezřídka též naprosto neprofesionální a 
arogantní chování Vašich úředníků, navíc spojené s neznalostí současně platných předpisů.  
  

                                                           
1 Zpráva sp.zn. 2273/2011/VOP/PP, dostupná na www.ochrance.cz 
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Shrnu-li tedy obrázek České republiky, který tito zahraniční pracovníci, podnikatelé či 
vysokoškoláci získávají: složitá příprava mnoha dokumentů, za úplatek/poplatek se možná 
„proklikají“ k termínu podání žádosti, ZÚ o tom ví, ale z nějakého důvodu se s tím spokojuje, 
následuje často arogantní úředník neznalý předpisů a pak nedodržování správních lhůt ze 
strany MVČR OAMP. Pokud toto je přístup členského státu EU v srdci Evropy, pak nezbývá, 
než se ozvat a požádat Vás o nápravu v nejbližším možném termínu.  

 
Připravujeme pro pracovníky českých vysokých škol setkání se zástupci státní správy 

(předběžně ve dnech 20. -22. února 2012), při kterém bychom rádi pomohli naleznout alespoň 
nějaká možná zlepšení v přijímání zahraničních studentů. Pokud máte zájem věc řešit, sdělte 
mi prosím jméno zástupce MZV, který by se setkání zúčastnil, o totéž požádáme Odbor 
azylové a migrační politiky MV. 

 
S úctou 
 
 
 
      JUDr. Martin Rozumek 
      ředitel 
      Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. 
      Kovářská 4, Praha 9, 190 00 
      tel: 284683545, 731170885 

 
 


