Những điều cần thiết khi xin vĩnh trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc
Những điều cần thiết khi xin vĩnh trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc theo điều số 68, luật số
326/1999 Sb.
Theo điều 68, luật số 326/1999 Sb. (điều 70 khoản 2, luật số 326/1999 Sb. hiện hành từ
1.1.2009), khi xin vĩnh trú, người nước ngoài phải trình:
1) ảnh (2 ảnh) (điều 70 khoản 2 chữ a))
2) giấy tờ thông hành (điều 70 khoản 2 chữ b))
3) giấy chứng nhận có đủ phương tiện để vĩnh trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc (điều
70 khoản 2 chữ d))
Theo điều 71 khoản 1, luật số 326/1999 Sb., giấy chứng nhận có đủ phương tiện để
đảm bảo vĩnh trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc là giấy mà chứng nhận rằng thu nhập một
tháng của người nước ngoài và những người được xét cùng người ấy [điều 42c khoản
3 chữ c)] sẽ không thấp hơn tổng số tiền của mức sống tối thiểu (xem điều 2 và 3 luật
số 110/2006 Sb. về mức sống và tồn tại tối thiểu) của người nước ngoài và những
người được xét cùng người ấy và mức chi phí tối đa theo qui định cho cư trú
được xác định với mục đích trợ cấp tiền thuê nhà trong pháp quy đặc biệt (xem
điều 26, khoản 1, luật số 117/1995 Sb. về trợ cấp xã hội của nhà nước) hoặc là của
khoản tiền mà người nước ngoài chứng minh được là khoản chi phí thực sự cho việc
thuê nhà của mình và của những người được xét cùng. Theo điều 42c, khoản 3 chữ c)
những người được xét cùng nhằm để luật số 326/1999 Sb., là những người được nêu
trong điều 4 khoản 1 chữ a), b) và c) của luật về mức sống và tồn tại tối thiểu theo điều
kiện nêu ở điều 4 khoản 2 và 3 của luật về mức sống và tồn tại tối thiểu.
4) Giấy chứng nhận không tội phạm tương tự phiếu Lý lịch tư pháp (điều 70 khoản 2 chữ
e)) là tài liệu cơ bản khi xét tội danh do quốc gia mà người nước ngoài là công dân
hoặc có hộ khNu thường trú cấp và những quốc gia khác mà người nước ngoài cư trú
liên tục hơn 6 tháng trong 3 năm trở lại đây cấp; hoặc là bản cam đoan trong trường
hợp quốc gia đó không cấp giấy chứng nhận như vậy. N ghĩa vụ này không áp dụng
với người nước ngoài dưới 15 tuổi và với người nước ngoài trên 15 tuổi đã được thị
thực cư trú trên 90 ngày với mục đích chịu cư trú trên lãnh thổ hoặc giấy phép cư trú
dài hạn với mục đích chịu cư trú trên lãnh thổ, với sự bảo vệ theo quy định của luật
đặc biệt. N gười nước ngoài xin vĩnh trú theo điều 68 khoản 1 phải xuất trình giấy
tương tự Bản Lý lịch tư pháp (výpis z evidence Rejstříku trestů), nếu có yêu cầu.
(Theo điều 68 khoản 1 luật số 326/1999 Bộ nội vụ Cộng hoà Séc sẽ chắc chắn yêu cầu
giấy này khi xin vĩnh trú ).
5) giấy chứng nhận đảm bảo có chỗ ở trên lãnh thổ (điều 70 khoản 2 chữ f))
Theo quy định của điều 71 khoản 2 luật số 326/1999 Sb., giấy chứng nhận đảm bảo có
chỗ ở theo điều 70 khoản 2 chữ f) là giấy chứng nhận việc sở hữu nhà hoặc căn hộ,
giấy được phép dùng căn hộ hoặc chữ ký (có công chứng) trên văn bản của người có
quyền xác nhận rằng người này đồng ý cho người người nước ngoài ở. Theo quy định
luật đặc biệt, nơi ở phải có số nhà hoặc số thống kê, hoặc số định hướng, và theo luật
xây dựng thì chỗ đó phải dành để ở hay để nghỉ mát cá nhân. Không cần công chứng,
nếu người có quyền ký trước sự chứng kiến của cơ quan cảnh sát hoặc của nhân viên
được uỷ nhiệm của Bộ nội vụ.
6) sự đồng ý của bố hay mẹ, hoặc của người đại diện pháp lý hay người bảo hộ, với
vĩnh trú của đứa trẻ trên lãnh thổ, trong trường hợp đứa trẻ em không ở cùng với bố
hay mẹ ấy, hoặc giả với người đại diện theo luật hay người bảo hộ; điều kiện này
không cần thiết, nếu người nước ngoài chứng minh được rằng không thể trình giấy

chứng nhận này vì lý do khách quan (điều 70 khoản 2 chữ g))
7) giấy chứng nhận trình độ tiếng Séc theo quy định được trường có trong danh sách các
trường có quyền kiểm tra trình độ tiếng Séc cấp. Kiểm tra này được Bộ giáo dục,
Thanh thiếu niên và Thể dục qui định trong thông tư (điều 182a khoản 2), nếu tiếp
theo không được qui định một cách khác (điều 70 khoản 2 chữ h))
Theo quy định của điều 70 khoản 5 luật số 326/1999 Sb., người nước ngoài sẽ không
phải yêu cầu trình giấy chứng nhận này nếu:
a. dưới 15 tuổi (chữ a)),
b. chứng minh được rằng trong 20 năm trước khi xin vĩnh trú, người đó đã là học
sinh trường phổ thông hoặc trường trung học ít nhất một năm học liên tục với
tiếng Séc là ngôn ngữ để học (chữ b)),
c. xin vĩnh trú theo điều 66 hay 67 hoặc sau khi giấy phép vĩnh trú bị cắt theo điều
87 khoản 7 chữ a) điểm 4 (chữ c)),
d. chứng nhận là bị khuyết tật về cơ thể hay tâm thần và thiệt thòi đó có ảnh hưởng
đến khả năng giao tiếp với người khác (chữ d)),
e. đã hơn 60 tuổi (chữ e)).

