
TSJECHIË 
 
1) Uniform model 

 
A) Verblijfstitel volgens het uniforme model (identiteitskaart) 
 
Volgens het uniforme model afgegeven verblijfstitel in de vorm van een identiteitskaart, getiteld 
“Povolení k pobytu”. De verblijfstitel wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen en heeft 
een maximale geldigheidsduur van tien jaar. 
 
i) Verblijfstitel in de vorm van een identiteitskaart, afgegeven van 4 juli 2011 tot en met 26 juni 

2020 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad van 18 april 2008 tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform 
model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen.  In omloop tot juni 2030. 

ii) Verblijfstitel in de vorm van een identiteitskaart, afgegeven sinds 27 juni 2020 
overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1954 van het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering 
van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen. 

 
 

B) Verblijfstitel volgens het uniforme model (sticker) 
 

Verblijfstitel in de vorm van de uniforme sticker die in het reisdocument wordt aangebracht. Deze 
sticker werd tot 4 juli 2011 afgegeven, heeft een maximale geldigheidsduur van 10 jaar en is tot 4 
juli 2021 in omloop.  Deze sticker wordt ook gebruikt voor verblijfstitels die worden afgegeven 
aan diplomaten, consulaire beambten en ander personeel van diplomatieke missies. 

Type verblijfstitels - lijst van doeleinden 

Cijfer in veld 6.4 

— type titel 
Toelichting op de cijfers  

 

 

Cijfer in veld 

6.4 — type titel 
Toelichting op de cijfers  

 

0 Medische doeleinden 49 
Internationale bescherming verleend 
(asiel) 

2 Culturele doeleinden 54 
Internationale bescherming verleend 
(subsidiaire bescherming) 

4 Uitnodiging 56 
Langdurig ingezetene van een andere 
lidstaat 

5 
Politieke redenen/officiële 
uitnodiging 

57 
Familielid van een langdurig ingezetene 
van een andere lidstaat 

6 Zakelijke doeleinden (zelfstandige) 58 
Familielid van een wetenschappelijk 
onderzoeker 

7 Sportgerelateerde activiteiten 59 

Familielid van een houder van een 
blauwe kaart die door een andere lidstaat 
is afgegeven 

17-20 Familiale/persoonlijke redenen 60 
Hereniging van onderdanen van derde 
landen 

23 

Studie, scholierenuitwisseling, 
onbezoldigde opleiding of 
vrijwilligerswerk 
(Richtlijn 2004/114/EG) 

67 Vorige verblijfstitel werd ingetrokken 



24 

Andere met studie verband 
houdende redenen die niet zijn 
opgenomen in Richtlijn 
2004/114/EG 

68 Langdurig ingezetene (CZ) 

25 
Wetenschappelijke doeleinden 
(Richtlijn 2005/71/EG) 

69 Langdurig ingezetene (EU) 

27 
Zakelijke doeleinden 
(tewerkstelling) 

78 Zakelijke doeleinden (investeringen) 

28 Houder van een blauwe kaart 79 Informatie- en communicatietechnologie 

36 
Zakelijke doeleinden 
(ondernemerschap) 

80 Mobiele ICT 

41 
Verblijfsrecht toegekend om 
humanitaire redenen 

88 Andere doeleinden 

42 
Verblijfsrecht toegekend om 
bijzondere redenen 

91 

Machtiging tot verblijf (Wet nr. 
326/1999 Coll., inzake het verblijf van 
vreemdelingen op het grondgebied van 
de Tsjechische Republiek)  
 
 

43 
Nationaal belang of internationale 
verplichting 

95-98 Gezinshereniging 

47 

Permanent verblijf - voormalig 
verzoeker om internationale 
bescherming 

99 Andere doeleinden 

48 

Verblijfstitel voor een persoon 
jonger dan 18 jaar (familiale 
redenen) 

  

 

Alleen de bovenvermelde cijfers kunnen op verblijfstitels volgens het uniforme model voorkomen. 
De cijfers zijn bedoeld voor intern gebruik, met name voor statistische doeleinden. Het cijfer wordt 
op de verblijfstitel vermeld, samen met de verplichte opmerkingen die zijn vastgesteld in de 
desbetreffende richtlijnen (het cijfer staat vóór de opmerkingen). Het cijfer wijzigt echter niets aan 
de betekenis van de verplichte opmerkingen. 

 

Richtlijn 
Verplichte opmerkingen in de taal van de 

lidstaat 

Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 

2009 betreffende de voorwaarden voor toegang 

en verblijf van onderdanen van derde landen 

met het oog op een hooggekwalificeerde baan 

In het veld voor het type van de titel: „modrá karta EU“ 
 
In het veld voor de opmerkingen: „bývalý držitel modré 

karty EU“ 

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 mei 2014 

betreffende de voorwaarden voor toegang en 

verblijf van onderdanen van derde landen in 

het kader van een overplaatsing binnen een 

onderneming 

In het veld voor het type van de titel: „ICT“ of „mobile 

ICT“ 



Richtlĳn 2003/109/EG van de Raad van 

25 november 2003 betreffende de status van 

langdurig ingezeten onderdanen van derde 

landen 

In het veld voor het type van de titel: „povolení k pobytu 

pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES“ 
 
In het veld voor de opmerkingen: „Mezinárodní ochrana 

poskytnuta [MS] dne [date]“. 
 

 

2) Alle andere met verblijfstitels gelijkwaardige documenten die aan onderdanen van derde 

landen worden afgegeven (=niet volgens uniform model) 

A) Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie / verblijfskaart voor een 
familielid van een burger van de Unie 

Een donkerblauw enkelvoudig boekje met op de voorzijde de zilverkleurige vermelding „Průkaz 

o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie“ (titel van het document in het Tsjechisch).  

Dit document werd van 1 mei 2004 tot en met 31 december 2012 afgegeven aan familieleden 

van EU-burgers als tijdelijke verblijfstitel. Het document is maximaal 5 jaar geldig en is in omloop 

tot en met 31 december 2017. 

Sinds 1 juli 2013 wordt ter vervanging het onder punt B) Pobytová karta rodinného příslušníka 

občana Evropské unie vermelde document afgegeven. 

B) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie / verblijfskaart voor een 
familielid van een burger van de Unie 

Een donkerblauw enkelvoudig boekje met op de voorzijde de zilverkleurige vermelding „Pobytová 

karta rodinného příslušníka občana Evropské unie“ (titel van het document in het Tsjechisch).  

Dit document wordt sinds 1 januari 2013 afgegeven aan familieleden van EU-burgers als tijdelijke 

verblijfstitel (ter vervanging van het onder A) vermelde document). 

C) Průkaz o povolení k trvalému pobytu / permanente verblijfskaart 

Een donkergroen enkelvoudig boekje met op de voorzijde de zilverkleurige vermelding “Průkaz o 

povolení k trvalému pobytu“ (titel van het document in het Tsjechisch).  

Dit document werd tot en met 14 augustus 2017 afgegeven aan familieleden van EU-burgers als 

permanente verblijfstitel. Sinds 15 augustus 2017 wordt dit document ook als permanente 

verblijfstitel afgegeven aan burgers van Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein en hun 

familieleden. Vanaf 1 januari 2018 zal dit document ook worden afgegeven aan EU-burgers. 

D) Potvrzení o přechodném pobytu na území (občané EU) / bewijs van tijdelijk verblijf (EU-
burgers) 

Vouwbaar document met 4 bladzijden, van synthetisch papier, met op de voorzijde in het zwart 

de vermelding „Potvrzení o přechodném pobytu na území“. Dit document wordt op verzoek als 

tijdelijke verblijfstitel afgegeven aan burgers van de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en 

Liechtenstein. 



E) Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie / permanente verblijfstitel voor 

EU-burgers 

Een paars enkelvoudig boekje met op de voorzijde de zilverkleurige vermelding „Průkaz o 

povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“ (titel van het document in het Tsjechisch).  

Dit document wordt tot eind 2017 als permanente verblijfstitel afgegeven aan EU-burgers, heeft 

een maximale geldigheidsduur van 10 jaar en is tot 31 december 2027 in omloop. Vanaf 1 januari 

2018 wordt dit document vervangen door „Průkaz o povolení k trvalému pobytu“ (zie het 

document onder punt C). 

F) Průkaz o povolení k pobytu pro cizince / verblijfstitel voor buitenlanders 

Een lichtgroen enkelvoudig boekje met op de voorzijde in het rood de vermelding „Průkaz o 

povolení k pobytu pro cizince“ (titel van het document in het Tsjechisch). 

Dit document werd tot en met 14 augustus 2017 aan burgers van Zwitserland, Noorwegen, IJsland 

en Liechtenstein afgegeven als permanente verblijfstitel en aan hun familieleden als tijdelijke 

verblijfstitel. Sinds 15 augustus 2017 wordt het document alleen als tijdelijke verblijfstitel 

afgegeven aan familieleden van burgers van Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. 

G) Průkaz povolení k pobytu azylanta / verblijfstitel voor personen aan wie asiel is verleend 

Een grijs enkelvoudig boekje met op de voorzijde in het zwart de vermelding „Průkaz povolení 

k pobytu azylanta“ (titel van het document in het Tsjechisch). Dit document wordt afgegeven aan 

personen aan wie asiel is verleend. Sinds 4 juli 2011 wordt dit document alleen in specifieke 

situaties afgegeven. Meestal wordt in de plaats een identiteitskaart met uniform model 

afgegeven. 

H) Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany / verblijfstitel voor personen 
aan wie subsidiaire bescherming is verleend 

Een geel enkelvoudig boekje met op de voorzijde in het zwart de vermelding „Průkaz oprávnění 

k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany“ (titel van het document in het Tsjechisch). Dit 

document wordt afgegeven aan personen aan wie subsidiaire bescherming is verleend. Sinds 4 

juli 2011 wordt dit document alleen in specifieke situaties afgegeven. Meestal wordt in de plaats 

een identiteitskaart met uniform model afgegeven. 

I) Diplomatický identifikační průkaz / diplomatieke identiteitskaart 

Diplomatieke identiteitskaart, afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken, met de 

volgende vermeldingen:  

OPMERKINGEN TOELICHTING 

D Leden van diplomatieke missies - diplomatiek personeel 

K Leden van een consulaat - consulaire ambtenaren 

MO/D Leden van internationale organisaties die diplomatieke voorrechten en 

immuniteiten genieten 



ATP Administratief en technisch personeel van diplomatieke missies 

KZ Leden van een consulaat - consulair personeel 

МО/ATP Leden van internationale organisaties die dezelfde voorrechten en immuniteiten 

genieten als het administratief en technisch personeel van een diplomatieke missie 

MO Leden van internationale organisaties die volgens een desbetreffende 

overeenkomst voorrechten en immuniteiten genieten 

SP, resp. SP/K Leden van het dienstpersoneel van diplomatieke missies of consulaten 

SSO, resp. 

SSO/K 

Persoonlijk dienstpersoneel van leden van diplomatieke missies of consulaten 

 
iii) De diplomatieke identiteitskaart die tot en met 14 augustus 2017 werd afgegeven, heeft 

op de voorzijde in het zwart de vermelding „Diplomatický identifikační průkaz/Diplomatic Identity 

Card” , is maximaal 4 jaar geldig en is tot augustus 2021 in omloop. 

iv) Sinds 15 augustus 2017 wordt een nieuwe diplomatieke identiteitskaart afgegeven, met 

op de voorzijde in het zwart de vermelding „Identifikační průkaz a povolení k pobytu/Identity Card 

and long-term residence permit“. 

Het gaat om een gelamineerde papieren kaart (105 x 74 mm). Op de voorzijde staat een foto van 

de houder, evenals zijn/haar naam, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, beroep en adres en 

de vervaldatum van de identiteitskaart. Op de achterzijde staat vermeld dat de kaart een officieel 

document en een identiteitsbewijs is, evenals een bewijs van verblijf van langere duur in Tsjechië. 

 


