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Oznamování ubytování cizinců ubytovateli prostřednictvím Internetové aplikace Ubyport 
 
Dnem 15. srpna 2017 nabývá účinnosti novela1 zákona o pobytu cizinců na území České 
republiky2.  

Z nové úpravy se ubytovatelů mimo jiné dotýká nové znění § 102 posledně citovaného zákona, 
kdy byly zohledněny připomínky též Vaší asociace a opuštěn mechanismus dálkového přístupu, 
který vyžadoval elektronický podpis.   
Na příště budou moci ubytovatelé, po předchozí registraci na Ředitelství služby cizinecké policie, 
kdy obdrží přihlašovací jméno, heslo pro vstup do Internetové aplikace Ubyport a identifikátor 
ubytovacího zařízení (IDUB), bez kterých nelze dálkového přístupu použít, kdykoli oznamovat 
ubytování cizince na Policii České republiky3.   

Adresa WWW stránky Ředitelství služby cizinecké policie na Internetu, na které jsou potřebné 
informace pro ubytovatele, zní: http://www.policie.cz/ubytovani 
Pro úplnost uvádíme, že ubytovatel, který má ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, 
oznamuje ubytování prostřednictvím dálkového přístupu;4 takovým přístupem, který je zřízen a 
funkční, je Internetová aplikace Ubyport.  

Dosavadní dálkový přístup prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) bude postupně ukončen, 
o čemž budou ubytovatelé informováni.  
Dovolujeme si Vás požádat o informování ubytovatelů sdružených ve Vaší asociaci o shora 
uvedeném a současně je vyzvat, aby se registrovali na Ředitelství služby cizinecké policie 
k oznamování ubytování cizinců prostřednictvím Internetové aplikace Ubyport, pokud tak dosud 
neučinili.  

                                                 
1 Zákon č. 222/2017, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
2 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
3 § 100 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb. 
4 § 102 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb. 
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Věříme, že v součinnosti s ubytovateli nová Internetová aplikace Ubyport přispěje ke zvýšení 
bezpečnostní ochrany České republiky.   
 
Vyřizuje:  
JUDr. Miloslav Lokajíček/ 974 841 824  
 miloslav.lokajicek@pcr.cz    

Ředitel: 
plk. Mgr. Milan MAJER  

                                                                                     schváleno elektronicky 
Za správnost vyhotovení: 
JUDr. Miloslav Lokajíček 
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