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Výzva 

adresovaná ubytovateli, který ubytovává cizince 
 

Ubytovatel1), který ubytovává cizince2), má povinnost oznamovat ubytování cizince3) do 3 pracovních dnů po jeho 

ubytování4).  

 

Má-li ubytovatel ubytování jako předmět podnikatelské činnosti5), oznamuje ubytování prostřednictvím dálkového 

přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v 

přihlašovacím tiskopisu6).  

 

Dálkový přístup je zřízen a funkční v podobě Internetové aplikace Ubyport, která se zobrazuje na internetové stránce 

Ředitelství služby cizinecké policie: http://www.policie.cz/ubytovani/ pod odkazem https://ubyport.policie.cz  .  

 

Na internetové stránce Ředitelství služby cizinecké policie: http://www.policie.cz/ubytovani/ se zobrazuje 

elektronický formulář „Žádost o registraci ubytovacího zařízení“ a lze jej tamtéž i vyplnit.  

 

Ubytovatel se vyzývá, aby zahájil oznamování ubytování cizince prostřednictvím dálkového přístupu tím, že podá 

„Žádost o registraci ubytovatele“ a tuto zašle na Ředitelství služby cizinecké policie internetovou elektronickou 

poštou (e-mailem) do poštovní schránky: ubytovani@pcr.cz  opatřenou elektronickým podpisem nebo datovými 

schránkami do datové schránky ředitelství služby: ybndqw9 nebo klasickou poštou (opatřenou podpisem) na adresu: 

Ředitelství služby cizinecké policie, Olšanská 2, 130 51 Praha 3 anebo osobním podáním na podatelně Ředitelství 

služby cizinecké policie.  

 

Ubytovatel vyčká vyřízení své „Žádosti o registraci ubytovacího zařízení“ spočívající v tom, že mu Ředitelství 

služby cizinecké policie zašle přihlašovací údaje, jejichž prostřednictvím bude moci vstupovat do Internetové 

aplikace Ubyport.  

 

Po zadání přihlašovacích údajů ubytovatele do Internetové aplikace Ubyport může ubytovatel 7 dní v týdnu 24 hodin 

denně oznamovat ubytování cizince bez potřeby dalších formalit, na příklad nepotřebuje elektronický podpis.  

 

Nemá-li ubytovatel ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, může oznamovat ubytování cizince 

prostřednictvím Internetové aplikace Ubyport za stejných shora uvedených podmínek.   

 

Ředitel: 

plk. Mgr. Milan MAJER  

                                                                                                                   schváleno elektronicky 

Za správnost vyhotovení: 

JUDr. Miloslav Lokajíček   

                                                
1) § 99 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
2) § 1 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb. 
3) § 100 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb. 
4) § 102 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb. 
5) § 102 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb. 
6) § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb. 
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