
Information on extending your temporary protection 

All persons who received Temporary Protection before the end of year 2022, the validity of 
which expires on March 31st, 2023, can extend their Temporary Protection. It will be possible 
to register for an extension of Temporary Protection only online. When registering, you must 
provide: your personal details, your announced place of residence in the Czech Republic, and 
the address and the name of the school (university).  

How can you extend your Temporary Protection? 

 
• On January 30th, 2023 a new online platform for registering for Temporary Protection will 

be opened. 
• You will have until March 31st, 2023 to make your online registration. If you do not make 

your online registration before the end of March, your Temporary Protection will be 
terminated. 

• When making your online registration, you reserve an appointment for a personal meeting 
at a workplace of the Ministry of the Interior. You will receive confirmation of your registration 
by e-mail.  

• Registration and the reservation of an appointment extends your Temporary Protection until 
March 31st, 2023. You will therefore have enough time to make your way to our workplace 
for your appointment for the purposes of attaching the visa stamp. 

• At the time of the appointment that you chose in your online registration, arrive in person at  
the workplace of the Ministry of the Interior. Take with you to the workplace of the Ministry 
of the Interior 

o a valid travel document, if you have one, or alternatively another document that provides  
evidence of your identity, if you do not have a valid travel document, 

o an accommodation document (you do not have to present this if you are accommodated 
within the framework of the state system for emergency housing, or if you applied for 
Temporary Protection after June 27th, 2022 and your place of announced 
accommodatioin has not changed), 

If everything is in order, your visa stamp will be attached. In this way, your Temporary 
Protection will be extended until March 31st, 2024. 

For current information, please follow the web pages of the Ministry of the Interior of the Czech 
Republic here. 
  

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

