Od 22. března 2022 již nebudou udělována ve zjednodušeném režimu víza k pobytu nad 90 dnů za
účelem strpění pobytu na území, tedy takzvaná speciální dlouhodobá víza pro občany Ukrajiny. V
účinnost vstupuje zákon č. 65/2022 Sb. (tzv. lex Ukrajina), kterým se pro občany Ukrajiny
prchajícím před ozbrojeným konfliktem z Ukrajiny a některým dalším kategoriím osob zavádí
DOČASNÁ OCHRANA. I nadále bude možno žádat o udělení dlouhodobého víza za účelem strpění
pobytu na území, ovšem ve standardním řízení.
Informace týkající se dočasné ochrany: Ministerstva vnitra

Dočasná ochrana bude v České republice poskytována zejména, těmto osobám:
1. Občanům Ukrajiny, kteří přede dnem 24. února 2022 pobývali na Ukrajině a Ukrajinu
následně opustili.
2. Občanům Ukrajiny, kteří na území České republiky vstoupili oprávněně bez víza nebo
na základě krátkodobého víza a ke dni 24. února 2022 na území České republiky
pobývali stále oprávněně na základě tohoto krátkodobého víza nebo bez víza.
3. Osobám bez státní příslušnosti a cizincům, kterým byla na Ukrajině udělena některá
z forem mezinárodní ochrany a kteří přede dnem 24. února 2022 pobývali na Ukrajině
a následně ji opustili.
4. Rodinným příslušníkům osob uvedených v bodě 1 – 3, kteří společně s nimi pobývali
na Ukrajině před 24. února 2022 a následně Ukrajinu opustili.
– Rodinným příslušníkem se rozumí manžel, registrovaný partner, nesezdané
nezletilé dítě a příbuzný závislý na péči a žijící v rodině
Dočasnou ochranu lze dále udělit z důvodu sloučení rodiny s držitelem dočasné ochrany
případně výjimečně i v jiných případech.
Jak mohu požádat o dočasnou ochranu?
O udělení dočasné ochrany žádejte osobně.
•
•
•

Přicestoval jste do České republiky po 24. únoru 2022? Žádost o dočasnou ochranu
podáváte v Krajských asistenčních centrech na pomoci Ukrajině.
Jste rodinný příslušník občana Ukrajiny, bez ohledu na státní příslušnost, který
cestuje s ním. Žádost podáváte v Krajských asistenčních centrech na pomoci Ukrajině.
Vstoupil a pobýval jste v České republice ke dni 24. února 2022 bezvízově nebo na
krátkodobé schengenské vízum, které vám končí a nemůžete ho prodloužit a zároveň
nemůžete odcestovat? Žádost podáváte v Krajských asistenčních centrech na pomoci
Ukrajině.

V ostatních případech žádáte o dočasnou ochranu osobně na pracoviště OAMP Ministerstva
vnitra, kde vám pomohou situaci individuálně vyřešit i jinak.
Občané Ukrajiny, kteří požádali o udělení jiného pobytového oprávnění (například o
zaměstnaneckou kartu), pobytové záležitosti řeší na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra.
•

K žádosti je nutné předložit vyplněný tiskopis, platný cestovní pas, jste-li jeho
držitelem, a doporučujeme mít vlastní fotografii ve formátu (45 x 35 mm).

•

Aby byl celý proces rychlejší, můžete vyplnit tiskopis předem.

Tiskopis žádosti o dočasnou ochranu pro ruční vyplnění je dostupný zde (pdf, 194
kB). Tiskopis žádosti o dočasnou ochranu pro elektronické vyplnění je dostupný zde (pdf, 1,6
MB).
Pokud k žádosti nebude předložen platný cestovní doklad, může se řízení o vydání dočasné
ochraně protáhnout. Ministerstvo vnitra nemůže garantovat, že vyřízení žádosti a udělení
dočasné ochrany proběhne na místě.
Informace o cestovním průkazu totožnosti
V případě, že vám byla udělena dočasná ochrana a nejste držitelem platného cestovního
dokladu, vydá vám Ministerstvo vnitra nebo policie cestovní průkaz totožnosti pouze po
prokázání, že potřebujete opustit území České republiky (letenkou, jízdenkou, z důvodu
výkonu povolání). Místní podmínky na žádném z jejich pracovišť policii ani Ministerstvu
vnitra neumožnují vydávat cestovní průkazy totožnosti jinak než ve skutečně odůvodněných
případech.
Důležité je hlásit změnit místa pobytu.
Pro ohlášení změny místa pobytu na území České republiky, a i dalších změn, mohou občané
Ukrajiny využít tiskopis uvedený níže. Vyplněný tiskopis včetně případných příloh lze poslat
poštou na adresu některého z pracovišť Ministerstva vnitra (NE na Krajské asistenční
centrum). Pracoviště Ministerstva vnitra jsou přetížená, prosím nenavštěvujte je osobně
v této záležitosti.
Tiskopis pro ruční vyplnění je dostupný zde (pdf, 225 kB). Tiskopis pro elektronické
vyplnění zde (pdf, 879 kB).
Jak si zajistit bezplatnou zdravotní péči?
Všechny potřebné informace k zajištění bezplatné zdravotní péče jsou přehledně zde (pdf, 28
kB).
Co mám dělat, jestliže nesplňuji podmínky pro udělení dočasné ochrany a nemůžu se vrátit
na Ukrajinu nebo do jiné země?
Máte možnost na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra požádat o udělení víza k pobytu nad
90 dnů za účelem strpění pobytu na území.
Žádost podávejte osobně. Je nutné dopředu vyplnit tiskopis žádosti (pdf, 527 kB), a donést
kolkové známky ve výši 300 Kč na úhradu správního poplatku za přijetí žádosti a jednu vaši
fotografii pasového formátu (45 x 35 mm).
Dále je povinné předložit cestovní pas, jste-li jeho držitelem a doklad či doklady prokazující
existenci překážky, která vám brání vycestovat z území České republiky. Tento doklad lze
nahradit vaším čestným prohlášením pouze v případě, že jde o skutečnosti obecně známé.

Žádost o toto vízum nebude vyřízena na místě, pokud nepředložíte některou z výše
uvedených náležitostí žádosti nebo neuhradíte správní poplatek. Taková žádost bude
vyhodnocena jako nepřijatelná a bude vám vrácena.

