
 

 

 

ŽOV/APPLICATION NO.: ANKA202111170007 KARACA MESUT 

NAŠE Č.J./OUR REF. NO.: 2261/2021-ANKAKO 

DATUM/DATE: 07.01.2022 

MÍSTO/PLACE: Ankara 

 

VÝZVA K PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ 

CALL FOR TAKING A DECISION 

Níže uvedenému cizinci: 
Hereby mentioned foreigner: 
 

 
Žadatel/Applicant: KARACA MESUT 

E-mail: mesutkaraca1@gmail.com,  zoe@czechrelocate.cz  
 

 
Tímto Vám sdělujeme, že Ministerstvo vnitra České republiky, odbor azylové a 
migrační politiky, ve smyslu § 165a odst. 1 písm. f) zák. č. 326/1999 Sb., vydalo 
pokyn k udělení: 
 
Hereby you are informed that Ministry of Interior of the Czech Republic, 
Department for Asylum and Migration Policy issued an instruction for 
granting with regards to the Section 165a Subsection 1 Paragraph f) of the Act on 
the Residence of Foreign Nationals No. 326/1999.  
 

☐ D/VC/17    ☐ D/VR/23   

☐ D/VC/19    ☒ D/VR/27 

☐ D/VC/24    ☐ D/VR/28 

☐ D/VC/99    ☐ D/VR/58 
 

Poznámka Ministerstva vnitra České republiky 
Notice of the Ministry of Interior of the Czech Republic 

 
Dne 06.01.2022 OAMP MV ČR rozhodl, že cizinci vydá zaměstnaneckou kartu 
podle § 42g zák. č. 326/1999 Sb. 
Před udělení D/VR za účelem převzetí zaměstnanecké karty v souladu s §42h 
odst. 3 a § 180j zák. č. 326/1999 Sb. vyžádejte od cizince(ky) doklad o cestovním 
zdravotním pojištění na dobu od vstupu na území CR, než bude účasten 
veřejného zdravotního pojištění. Zaměstnanecká karta bude vydána OD 
24.01.2022, popř. ode dne sejmutí biometrických údajů, budou-li nabrány 
později, na dobu 2 let. 

 

 

Velvyslanectví České republiky 

v Ankaře 

odd. konzulární 

Velvyslanectví České republiky 

Kaptanpaşa Sok. 15, 06700 Ankara, Turecko 

tel.: +90 312 405 61 39, fax: +90 312 446 30 84 

email: consulate_ankara@embassy.mzv.cz 

www.mzv.cz/ankara 

https://www.mvcr.cz/soubor/aktualizovane-uplne-zneni-zakona-c-326-1999-sb-o-pobytu-cizincu-k-6-11-2019-s-vyznacenymi-zmenami.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/aktualizovane-uplne-zneni-zakona-c-326-1999-sb-o-pobytu-cizincu-k-6-11-2019-s-vyznacenymi-zmenami.aspx
http://www.mzv.cz/


 
 
 

Poučení Ministerstva vnitra České republiky 
Notice of the Ministry of Interior of the Czech Republic 

 
Předejte cizinci následující poučení: 
Dnešního dne Vám bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí 
zaměstnanecké karty. 
Toto vízum Vás opravňuje v době jeho platnosti ke vstupu na území České 
republiky a pobytu na něm po dobu 60 dnů ode dne vstupu na území. 
V rámci pobytu na území na toto vízum jste povinen(a): 
 
1. Po příjezdu na území ČR jste povinen(a) se dostavit osobně na pracoviště 
Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky (dále jen „MV ČR“) 
na adrese: Žukovského 888/2, Praha 6, k pořízení údajů (včetně biometrických) 
za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu. Úřední hodiny pracoviště jsou 
zveřejněny na internetových stránkách MV ČR (www.mvcr.cz) pod odkazem 
„CIZINCI-FOREIGNERS“ a dále KONTAKTY. Návštěvu pracoviště je nutné 
předem objednat na e-mailu (nelze telefonicky): pobyty.zukovskeho@mvcr.cz  
2. Podle zákona jste povinen(a) se na pracoviště Ministerstva vnitra dostavit do 3 
pracovních dnů od svého příjezdu na území České republiky. Toto, ale neplatí 
POUZE po dobu trvání opatření přijatých k zamezení šíření onemocnění COVID-
19 Českou republikou. V době 14 dnů od příjezdu jste omezen na pohybu nebo 
Vám může být uloženo dokonce karanténní opatření. V této době se na 
pracoviště nedostavujete a objednejte se k jeho návštěvě na termín pozdější. 
Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty Vám může být 
zasláno poštou, pokud si o to požádáte. 
V případě, že se na pracoviště za výše uvedených podmínek nedostavíte, řízení o 
Vaší žádosti bude zastaveno dle § 169r odst. 1 písm. a) zák. č. 326/1999 Sb.  
3. Před odjezdem si zjistěte aktuální podmínky pro vstup cizinců na území České 
republiky. Tyto podmínky naleznete na internetových stránkách MV ČR 
(www.mvcr.cz) pod odkazem „KORONAVIRUS“. 

 
 

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů 
Proof of travel health insurance for stays over 90 days 

 
Před udělením rozhodnutí v souladu s ustanovením § 180j zákona zák. č. 326/1999 
Sb. je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění.  
 
The foreign national is required to present medical travel insurance document 
pursuant to the Section 180j of the Act on the Residence of Foreign Nationals No. 
326/1999. 

Místo a čas 
Place and time 

 
Dostavte se prosím s cestovním dokladem a požadovanými náležitostmi na 
následující adresu: 
 
Please present yourself together with your travel document and other required 
documents to the following address: 
 

Velvyslanectví České republiky – Embassy of the Czech Republic, 
Kaptanpaşa Sok. 15, G.O.P., 06700 Ankara, Turecko / Turkey 

 

https://www.mvcr.cz/soubor/aktualizovane-uplne-zneni-zakona-c-326-1999-sb-o-pobytu-cizincu-k-6-11-2019-s-vyznacenymi-zmenami.aspx


Dostavit se můžete v následující dny a čas:  
You can arrive in following dates and times: 
 

12/1/2022, 09:00 
 
Cestovní doklad s rozhodnutím Vám bude vrácen následující den v 13:30 hod. 
po dni, kdy jste jej odevzdal se všemi požadovanými náležitostmi za účelem převzetí 
rozhodnutí ve věci Vaší žádosti. 
 
The travel document with decision will be returned a following day at 13:30 
hour after the day, when you submit it with all requested requirements for the 
purpose of accepting of the decision in a matter of your application. 
 
Tímto sdělujeme, že právně závazná je vždy znění v českém jazyce. 
Be kindly informed that legally binding is always the version in the 
Czech language. 

 
 
 
 
 
 
 

DŮLEŽITÉ NÁLEŽITOSTI / REQUESTED REQUIREMENTS 
 
Před dostavením se na zastupitelský úřad České republiky v Ankaře se seznamte s 
požadovanými náležitostmi níže uvedenými. 
Before arrival to the Embassy of the Czech Republic in Ankara please get 
acquainted with following requested requirements. 
 
Cestovní doklad: 

 https://www.mvcr.cz/clanek/nektere-nalezitosti-zadosti-cestovni-
doklad.aspx 

Travel document:  

 https://www.mvcr.cz/mvcren/article/application-requirements-travel-
document.aspx 

 
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu delším než 90 dnů: 

 https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-nektere-nalezitosti-
zadosti-doklad-o-cestovnim-zdravotnim-pojisteni-pri-pobytu-delsim-nez-
90-dnu.aspx 

Travel medical insurance during a stay longer than 90 days: 

 https://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-
application-requirements-travel-medical-insurance-during-a-stay-
longer-than-90-days.aspx 

 
 
Přehled států a kategorií státních příslušníků, kteří jsou nebo mohou být vyňati z 
povinnosti dokládat doklad o cestovním zdravotním pojištění na základě 
mezinárodní smlouvy: 

 https://www.mvcr.cz/clanek/prehled-statu-a-kategorii-statnich-
prislusniku-kteri-jsou-nebo-mohou-byt-vynati-z-povinnosti-dokladat-
doklad-o-cestovnim-zdravotnim-pojisteni-na-zaklade-mezinarodni-
smlouvy.aspx 



An overview of states and categories of citizens who are or could be exempt from 
the requirement to submit a proof of travel medical insurance, as relates from 
international agreements 

 https://www.mvcr.cz/mvcren/article/an-overview-of-states-and-
categories-of-citizens-who-are-or-could-be-exempt-from-the-
requirement-to-submit-a-proof-of-travel-medical-insurance-as-relates-
from-international-agreements.aspx 

 
Požadavek na doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením 
infekčního onemocnění: 

 https://www.mzv.cz/ankara/cz/viza_a_konzularni_informace/covid_19/z
asadni_zmena_ucinna_od_13_7_2020.html 

Requirement for presenting confirmation of an entity receiving in the territory of 
the Czech Republic along with an application for a residence permit for work or 
study: 

 https://www.mzv.cz/ankara/cz/viza_a_konzularni_informace/covid_19
/zasadni_zmena_ucinna_od_13_7_2020.html 

 
Velvyslanectví České republiky v Ankaře poskytuje odkazy na stránky třetích strany 
pro Vaši snazší orientaci v problematice a není odpovědné za jakékoliv informace 
poskytované tímto způsobem. 
The Embassy of the Czech Republic in Ankara provides third party sites at your 
convenience and it is not responsible for any information provided this way.  
 
S pozdravem 
Best Regards 
 
Vízové a konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Ankaře 
Visa and consular department of the Embassy of the Czech Republic in Ankara 

https://www.mvcr.cz/mvcren/file/confirmation-of-an-entity-receiving-in-the-territory-of-the-czech-republic-a-third-country-citizen-for-the-purpose-of-economic-activity-or-educational-activity-cz-en.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/file/confirmation-of-an-entity-receiving-in-the-territory-of-the-czech-republic-a-third-country-citizen-for-the-purpose-of-economic-activity-or-educational-activity-cz-en.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/file/confirmation-of-an-entity-receiving-in-the-territory-of-the-czech-republic-a-third-country-citizen-for-the-purpose-of-economic-activity-or-educational-activity-cz-en.aspx

