Cư trú trên lãnh thổ CH Séc

Từ năm 2011 Bộ Nội Vụ chịu trách nhiệm mới về thủ tục cư trú dài hạn
và thị thực dài hạn. Nhiệm vụ này tiếp nhận từ công an ngoại kiều.
Trong thực tế có nghĩa là sẽ thay đổi địa điểm các cơ sở chuyên giải
quyết các vấn đề liên quan đến việc cư trú trên lãnh thổ CH Séc. Đồng
thời cũng thay đổi cơ sở quản lý người nước ngoài theo địa phận mới..

Trong những trường hợp nào người nước ngoài đề nghị
các cơ sở địa phận mới của Bộ Nội Vụ
giải quyết (thuộc Vụ tỵ nạn và chính sách nhập cư)?
Bạn đề nghị Phòng cư trú người nước ngoài chủ yếu giải quyết
các vấn đề,khi:
• có yêu cầu tăng hiệu lực thị thực dài hạn (đơn xin cấp loại thị thực này
vẫn phải tiếp tục nộp cho  các cơ quan đại diện của CH Séc  ở nước
ngoài)
• có yêu cầu cấp chứng nhận cư trú dài hạn hay tăng hiệu lực cư trú dài
hạn
• có yêu cầu chứng nhận được định cư
• có yêu cầu chứng nhận được tạm trú dài hạn trên lãnh thổ (nếu bạn là
công dân EU)
• có yêu cầu được cấp thẻ cư trú cho người ruột thịt của công dân EU
hoặc tăng hiệu lực của thẻ này
• thông báo thay đổi địa điểm cư trú,vì bạn dự định sẽ cư trú tại địa
điểm mới trên 30 ngày
• có yêu cầu xác nhận cư trú (nếu bạn có thị thực cư trú dài hạn,đã được
cư trú dài hạn hay đã được định cư hoặc nếu bạn là công dân EU hay
người ruột thịt của công dân EU và đang tạm trú dài han trên lãnh
thổ).
Công an ngoại kiều
còn thực hiện các nhiệm vụ:
• đăng ký địa điểm cư trú theo thời hạn qui định của luật
• xác nhận và cấp giấy mời
• cấp giấy xác nhận được cư trú ngắn hạn hoặc xác nhận được quyền cư
trú trên lãnh thổ vì lý do đặc biệt (ví dụ vì mục đích kết hôn)
• gia tăng thời hạn cư trú trên lãnh thổ của thị thực ngắn han
• kiểm tra sự hợp pháp của việc cư trú trên lãnh thổ

Luật cư trú cho người nước đổi mới –
những thay đổi chính 
Luật về cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ CH Séc với nội dung
có giá trị (luật số 326/1999 Sb. về cư trú của người nước ngoài trên lãnh
thổ CH Séc và sự thay đổi của một số luật,với nội dung những qui định
về sau) vẫn là văn bản pháp lý qui định điều kiện cho người nước ngoài  
thâm nhập và cư trú trên lãnh thổ CH Séc.
Sự đổi mới của luật nói trên áp dụng nhiều thay đổi,trong đó những điều
quan trọng nhất gòm:
Diện mạo mới của các thẻ công nhận cư trú:
Từ năm 2011 các công dân của các nước thứ ba (không bao gòm người
ruột thịt của công dân EU) sẽ được cấp thẻ cư trú có các số liệu đặc
trưng cá nhân. Theo qui định này, các công dân của các nước thứ ba
phải đến các cơ sở làm việc của Bộ Nội Vụ để được ghi nhân các số liệu
đặc trưng cá nhân ( đặc trưng của mặt,viền đầu các ngón tay). Nếu các
bạn đã cư trú trên lãnh thổ CH Séc và đề nghị được cấp thẻ cư trú thì Bộ
Nội Vụ sẽ thông báo cho biết và sau khi làm xong thủ tục sẽ báo cho bạn
đến nhận thẻ.
Nếu  bạn không đến nhận thẻ chứng nhận cư trú dài hạn thì đề nghị của
bạn sẽ bị dừng lại. Nếu bạn không làm thủ tục nhận thẻ định cư thì bạn
sẽ bị phạt hành chính.
Những thẻ cư trú đã cấp hoặc đã được thay đổi số liệu  trong thẻ vẫn có
hiệu lực đến ngày hết hạn, sau đó phải làm thủ tục nhận thẻ cư trú mới
có các số liệu đặc trưng cá nhân.
Những điều kiện mới khi nộp đơn xin cư trú:
Khi nộp đơn đề nghị công nhận cư trú ( cư trú dài hạn cũng như định cư)
bắt buộc người nộp đơn phải trình diện trực tiếp tại các cơ sở làm việc
liên quan của Bộ Nội Vụ.
Nhũng yêu cầu mới đối với giấy xác nhận chổ ở:
Trong trường hợp phải trình giấy xác nhận chổ ở khi nộp đơn đề nghị
công nhận cư trú thì bạn phải trình một trong các giấy tờ sau:

Những thay đổi cư trú vì mục đích kinh doanh:
Trong trường hợp bạn muốn chuyển mục đích cư trú sang mục đích
kinh doanh thì bạn phải  cư trú trên lãnh thổ CH Séc ít nhất 2 năm. Điều
kiện này ứng dụng cho các cá nhân dự định kinh doanh cá thể cũng như
các cá nhân muốn tham gia kinh doanh bằng hình thức thành viên công
ty thương mại hay hợp tác xã.
Khi nộp đơn đề nghị chứng nhận cư trú vì mục đích kinh doanh hay
tăng thời hạn được cư trú vì mục đích kinh doanh, bạn phải trình mới:
• Giấy chứng nhận thu nhập hằng tháng của bạn không thấp hơn mức
chi phí tối thiểu cho cuộc sống cọng với chi phí đảm bảo chổ ở;
• Giấy chứng nhận bạn đã được ghi vào danh sách người kinh doanh (ví
dụ danh sách  của phòng thương mại,của tòa án thương mại);
• Nếu bạn kinh doanh cá thể: xác nhận của các cơ quan liên quan là bạn
không nợ thuế và không nợ bảo hiểm xã hội;
• Nếu bạn là thành viên của công ty thương mại hay hợp tác xã: chứng
nhận của các cơ quan liên quan là đơn vị của bạn không nợ thuế và
không nợ  tiền bảo hiểm xã hội;
• Nếu được yêu cầu,bạn phải trình mức thuế thu nhập phải trả.
Những yêu cầu mới về xác nhận bảo hiểm y tế luân chuyển:
Khi nộp đơn ở nước ngoài để xin cư trú với thời gian trên 90 ngày bạn
phải có chứng nhận bảo hiểm y tế đảm bảo chi phí cho việc chăm
sóc sức khỏe cần thiết và cấp bách. Mức bảo hiểm y tế tối thiểu phải
60 000 EUR. Cùng với việc trình diện thẻ bảo hiểm y tế luân chuyển, bạn
có trách nhiệm dịch công chứng ra tiếng Séc hợp đồng bảo hiểm và
những qui định chung của việc bảo hiểm y tế. Nếu có yêu cầu,bạn cũng
phải trình hóa đơn đã thanh toán bảo hiểm y tế cho cả thời gian dự định
cư trú trên lãnh thổ CH Séc.
Trong trường hợp bạn đang cư trú trên lãnh thổ CH Séc và nộp đơn đề
nghị tăng thời hạn của thị thực dài hạn hay tăng thời hạn cư trú dài hạn
thì trong đơn cũng phải có chứng nhận đã bảo hiểm y tế được ký với các
công ty bảo hiểm  được quyền hoạt động trên lãnh thổ CH Séc và phải
đảm bảo được chăm sóc sức khỏe toàn diện.
LƯU Ý:

• giấy xác nhận quyến sở hữu của ban đối với căn hộ hay ngôi nhà
• giấy xác nhận bạn được quyền sử dụng căn hộ hay ngôi nhà
• giấy chấp nhận ký trước công chứng của người sở hửu hay được
quyền sử dụng căn hộ hay ngôi nhà đồng ý cho bạn được ở trong căn
hộ hay ngôi nhà đó

Những thông tin trên chỉ có tính chất tham khảo-lời văn chính xác luật
cư trú đổi mới của người nước ngoài trên lãnh thổ CH Séc bằng tiếng
Séc bạn tìm thấy tại:

Các giấy xác nhận khác về chổ ở sẽ không được công nhận!
Chổ ở chỉ được công nhận đối với các khu dành riêng để ở,để ở tập thể
hay nghỉ ngơi.

Việc xem xét và quyết định đối với các đơn xin thị thực dài hạn,xin cư trú
dài hạn đã bắt đầu thực hiện trước khi luật cư trú đổi mới có hiệu lực vẫn
được tiếp tục giải quyết theo văn bản pháp lý ứng dụng trong thời điểm
nộp đơn.
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