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Městský úřad města Pec pod Sněžkou     

Pec pod Sněžkou 230 

 

542 21  Pec pod Sněžkou 

 

Oznamování ubytování cizinců ubytovateli 

K Vašemu č.j. 1014/2014 ze dne 8.11.2017 

 

K Vašemu dopisu sdělujeme, že povinnost oznamování ubytování cizinců je zákonem o pobytu 

cizinců uložena ubytovateli
1
 nikoli třetí osobě, která zprostředkovává plnění této jeho povinnosti. 

Při koncipování elektronického oznamování bylo vycházeno z této právní konstrukce a proto je 

Internetová aplikace Ubyport orientována na ubytovatele nikoli na zprostředkující třetí osobu, 

kterou je v tomto případě Váš městský úřad.  

Záměrem Ředitelství služby cizinecké policie je zprovoznit jako součást Internetové aplikace 

Ubyport webové služby, které jsou v současné době připravovány.  

S ohledem na rozsah projektu Internetové aplikace Ubyport nebylo možné všechny její 

komponenty uvést do provozu dne 15.8.2017 a proto předpokládáme, že webové služby by 

mohly být zprovozněny nejdříve v průběhu ledna 2018.  

Od 15.11.2017 je nezbytné používat Internetovou aplikaci Ubyport v její současné podobě, která 

umožňuje, na příklad vkládání souborů.UNL, což by mohlo Vaši situaci do zprovoznění 

webových služeb částečně řešit.   

Pro úplnost uvádíme, že Ředitelství služby cizinecké policie již 1.8.2017 (po vyhlášení zákona č. 

222/2017 Sb., ve Sbírce zákonů České republiky) informovalo na svých internetových stránkách
2
 

o tom, že dosavadní praxe oznamování ubytování cizinců ubytovateli prostřednictvím 

elektronické pošty (e-mailu) do schránky Ředitelství služby cizinecké policie ubytovani@pcr.cz 

 bude ukončena.  

Z uvedeného vyplývá, že ubytovatelé měli více jak 3 měsíce času na to, aby mohli na změnu 

reagovat a připravit se na užívání Internetové aplikace Ubyport.   

 

Vyřizuje:  

JUDr. Miloslav Lokajíček/ 974 841 824 

 miloslav.lokajicek@pcr.cz  

Ředitel: 

                                                
1 § 100 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů.  
2 http://www.policie.cz/clanek/oznamovani-ubytovanych-cizincu-ubytovatelem.aspx  

http://www.policie.cz/clanek/dosavadni-praxe-ktera-bude-postupne-zrusena-oznamovani-ubytovani-cizincu-ubytovateli-prostrednictvim-elektronicke-posty-e-mailu.aspx
mailto:ubytovani@pcr.cz
mailto:miloslav.lokajicek@pcr.cz
http://www.policie.cz/clanek/oznamovani-ubytovanych-cizincu-ubytovatelem.aspx
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                                                                               v z. plk. Ing. Miloš VACEK 

                                                                                         náměstek ředitele 

                                                                                    schváleno elektronicky 

Za správnost vyhotovení: 

JUDr. Miloslav Lokajíček 

 


