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Všem ubytovatelům systému Karta hosta 3. tisíciletí
Pec pod Sněžkou, Velká Úpa
542 21 Pec pod Sněžku

Vážení ubytovatelé,

na základě ukončeného jednání s Ředitelstvím služeb cizinecké policie ČR, již nebude možné od
15.11.2017 podávat hlášení o ubytovaných cizincích prostřednictvím elektronického systému Karta
hosta 3. tisíciletí a to z důvodů, které jsou uvedeny v dopise cizinecké policie ze dne 10.11.2017, který
nám byl dnes doručen. Dopis je přílohou tohoto oznámení.
Dle sdělení cizinecké policie nelze hlášení ubytovaných cizinců oznamovat prostřednictvím třetí osoby,
kterou v tomto případě byl městský úřad, i když jednou z nabízených variant tato možnost původně
byla.
Je tedy nutné, aby každý ubytovatel využil Internetovou aplikaci Ubyport, jejímž prostřednictvím, po novele
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR ve znění pozdějších předpisů, jste povinni oznamovat
ubytování cizinců.
Informace o ubytovaném cizinci, které zapíšete do Karty hosta 3.tisíciletí lze následně převést do aplikace
UBYPORT a odeslat cizinecké policii.
Zákonné povinnosti cizinecké policie nelze obejít, a proto musíme vyčkat do ledna 2018, kdy budou
zprovozněny webové služby cizinecké policie a na základě toho se pak pokusit najít nějaké řešení, které
bude v souladu s jejich zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.

-2Zde je vyjádření pana Valenty, našeho IT specialisty, který má na starosti celý systém Karty hosta
3.tisíciletí.
Celý proces je doplněn o to, že KH nepošle UNL soubor přímo cizinecké policii, ale ubytovateli, který ho
musí nahrát do aplikace Ubyport.
To je ale jen velmi stručně řešeno, takže raději ještě podrobněji i s odůvodněním:
1. Nejen kvůli změně zákona cizinecká policie přechází na nový způsob hlášení cizinců, kdy data nebudou
nadále přijímat jako přílohu e-mailu.
2. Kvůli přenosu dat z Karty Hosta (KH), ale i z jiných informačních (hotelových) systémů, by mohli mít
kromě klasického webového rozhraní pro uživatele ještě možnost tzv. webové služby, tedy posílat data přímo
mezi systémy (inf. systém hotelu <-> server cizinecké policie). Oproti původnímu a neoficiálnímu příslibu,
že bude k tomuto hotová dokumentace během září 2017, nemá cizinecká policie tuto část systému
připravenou. Na jejich obhajobu - nejedná se o nic triviálního a zřejmě to prostě kapacitně nezvládli... a na
druhou stranu na ně asi tlačí samotná úprava zákona, takže stávající způsob hlášení prostě nemůže dál
fungovat. Každopádně se mohli ozvat dříve a neřešit to touto stupidní zdlouhavou "právní" cestou.
3. V posledním dopise se mj. píše "... předpokládáme, že webové služby by mohly být zprovozněny nejdříve
v průběhu ledna 2018." a tedy minimálně do této doby je potřeba hlásit cizince ručně přes aplikaci Ubyport.
Ručně naštěstí neznamená zadávání všech údajů o cizincích znovu do jiného formuláře, ale šlo by jen o
nahrávání .UNL souborů, které generuje KH.
4. Systém karty hosta bude upraven tak, že nebude tyto .UNL soubory posílat e-mailem cizinecké policii, ale
ubytovateli.
5. Nahrávat vygenerovaný soubor musí přímo konkrétní ubytovatel tak, že se přihlásí do aplikace Ubyport a
to prostřednictvím údajů, které mu přidělí cizinecká policie... opět cituji: "Situaci dosavadních ubytovatelů,
kteří využívají k oznamování ubytování cizinců Vámi provozovaný informační systém, tj. oznamují Vaším
prostřednictvím, lze řešit dvěma způsoby: A) těmto ubytovatelům Ředitelství služby cizinecké policie přidělí
přihlašovací údaje (registruje je)...". Předpokládám, že přihlašovací údaje budou zaslány e-mailem na adresu,
kterou má cizinecká policie v evidenci.
6. Aplikace Ubyport po nahrání souboru sdělí ubytovateli, zda je soubor v pořádku a zda jeho povinnost byla
nebo nebyla splněna. Pokud bude soubor obsahovat nějaké nedostatky, může ho ubytovatel dodatečně upravit
v systému KH pomocí příslušného formuláře v menu Cizinci / Oprava UNL hlášení.
I když přes veškerou snahu o možnost hlásit ubytované cizince prostřednictvím našeho systému KH3 jsme
prozatím neuspěli, doufáme, že v lednu pro Vás budeme mít příznivější zprávy než jsou tyto.
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