
Informace k prodloužení dočasné ochrany 

Prodloužit dočasnou ochranu mohou všichni držitelé dočasné ochrany, kteří ji získali do konce 
roku 2022, a její platnost vyprší do 31. března 2023. Registrovat se na prodloužení dočasné 
ochrany bude možné pouze online. Při registraci budete muset uvést: osobní údaje, místo 
vašeho hlášeného pobytu v České republice, adresu a název školy.  

Jak můžete prodloužit dočasnou ochranu? 
• 30. ledna 2023 bude spuštěna nová online platforma na registraci k prodloužení dočasné 

ochrany. 
• Na provedení online registrace budete mít čas do 31. března 2023. V případě, že do konce 

března registraci neprovedete, dočasná ochrana vám zanikne. 

• Při online registraci si zarezervujete termín na osobní setkání na pracovišti Ministerstva 
vnitra. Potvrzení o registraci obdržíte e-mailem. 

• Registrací a rezervací termínu se vám dočasná ochrana prodlužuje do 30. září 2023. 
Budete mít tak dostatek času se dostavit v předem stanovený termín na naše pracoviště za 
účelem vylepení vízového štítku. 

• V termínu, který jste si zvolili během online registrace, se osobně dostavíte na pracoviště 
Ministerstva vnitra. Na pracoviště si vezměte s sebou: 

o platný cestovní doklad, pokud jste jeho držiteli, případně jiný doklad, jímž prokážete svoji 
totožnost, pokud platný cestovní doklad nemáte, 

o doklad o ubytování (nemusíte předkládat, pokud jste ubytováni v rámci státního systému 
nouzového ubytování, nebo jste požádali o dočasnou ochranu až po 27. červnu 2022 a 
místo hlášeného pobytu se nezměnilo), 

Pokud bude vše v pořádku, bude vám vylepen vízový štítek. Tím se vaše dočasná ochrana 
prodlouží do 31. března 2024. 

 Pro aktuální informace sleduje webové stránky Ministerstva vnitra ČR zde. 
  

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx


ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ 
 
Тимчасовий захист можуть продовжити всі громадяни України, які отримали його до кінця 
2022 року з дійсністю до 31 березня 2023 року. Реєстрація на продовження тимчасового 
захисту буде можлива лише онлайн. При реєстрації вам буде необхідно вказати: 
особисті дані, місце проживання в Чехії, адресу та назву навчального закладу. 
 
Як продовжити тимчасовий захист? 
 

• 30 січня 2023 року запрацює нова онлайн-платформа для продовження тимчасового 
захисту. 

• Вам потрібно буде зареєструватися онлайн до 31 березня 2023 р. Якщо ви не 
зареєструєтесь, тимчасовий захист Вам буде анульовано. 

• Реєструючись онлайн, ви також забронюєте дату для особистої зустрічі у відповідному 
офісі МВС. Підтвердження реєстрації Вам прийде на електронну пошту. 

• Реєструючись та записуючись на прийом Ви автоматично продовжуєте тимчасовий 
захист до 30 вересня 2023 року. Таким чином, Ви матимете достатньо часу, щоб усе 
вирішити та вклеїти візу. 

• Особисто з’явиться до офісу Міністерства внутрішніх справ у день, який Ви обрали під 
час онлайн-реєстрації. Візьміть з собою наступні документи: 

o дійсний закордонний паспорт, або інший документ, що засвідчує Вашу особу, якщо 
у вас немає дійсного закордонного паспорту, 

o підтвердження про проживання (не потрібно подавати, якщо Ви розміщені в пункті 
тимчасового розміщення біженців або подали заяву на тимчасовий захист після 27 
червня 2022 року і місце Вашого проживання не змінилося). 

Якщо Ви дотримаєтесь вище перерахованого, Вам наклеять нову візу тимчасового 
захисту. Термін дії Вашого тимчасового захисту буде продовжено до 31 березня 2024 
року. 
 
Для отримання актуальної інформації слідкуйте за веб-сайтом сайт Міністерства 
внутрішніх справ Чеської Республіки тут. 
 

https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx

