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Pokud nejdou odkazy rozkliknout, zkuste to přes pravé tlačítko myši a nabídku  

(otevřít hypertextový odkaz). 

 

Upozorňujeme, že uvedené informace se mohou (a pravděpodobně budou) měnit. Pro aktuální info 

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

a https://www.mpsv.cz/  

Na území České republiky mohou občané Ukrajiny, kteří jsou držiteli platného biometrického 

cestovního pasu, po dobu 90 dnů pobývat bezvízově, pouze je nutné se do 30 dnů registrovat 

u cizinecké policie, pokud to neudělá ubytovací zařízení. Pokud chcete na území České republiky zůstat 

a zapojit se do běžného života, je možné požádat o dočasnou ochranu. Níže naleznete podrobnější 

informace.  

Ubytování, oblečení a materiální pomoc v tomto materiálu nejsou řešeny.  

 

První věc po příjezdu – registrace – Krajská asistenční centra 
Při příjezdu a ubytování je nutné splnit některé povinnosti. S tím každému pomůže Krajské asistenční 

centrum pomoci. Je nutné se dostavit osobně. Děti mladší 15 let osobně nemusí, stačí doklady. Na 

tomto místě si zajistí příchozí hned několik věcí: 

- splní povinnou registraci u cizinecké policie 

- vyřídí si speciální dlouhodobé vízum  

- dostane se jim asistence pro další věci, které je potřeba řešit 

 

Zde najdete jejich seznam: https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-krajskych-asistencnich-center-

pomoci-ukrajine.aspx  

 

Vízum – dočasná ochrana 
Dlouhodobé vízum za účelem strpění – nově pouze ve standardním řízení. Od 22. března se zavádí 

dočasná ochrana.  Žádost se podává zejména v Krajských asistenčních centrech. Osoby, které již získaly 

speciální dlouhodobé vízum, budou automaticky převedeni do systému dočasné ochrany. 

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. únorem 2022 a následně Ukrajinu opustili. 

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
https://www.mpsv.cz/
https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-krajskych-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-krajskych-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx
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- Rodinným příslušníkem se rozumí manžel, registrovaný partner, nesezdané nezletilé 
dítě a příbuzný závislý na péči a žijící v rodině 
 

Sloučení rodiny 
Dočasnou ochranu lze dále udělit z důvodu sloučení rodiny s držitelem dočasné ochrany případně 
výjimečně i v jiných případech. 
 

Žádost o dočasnou ochranu 

- Formulář, pas a fotka (45 x 35 mm). 

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). 

Nemám pas? Pokud k žádosti nepředložíte 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. Pokud jste schopen/na prokázat svou totožnost ukrajinským občanským 
průkazem, můžete požádat o dočasnou ochranu. Pokud nemáte žádný doklad totožnosti, kontaktujte 
prosím za účelem potvrzení vaší státní příslušnosti Velvyslanectví Ukrajiny v ČR. 

 

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. 

Získal jsem dočasnou ochranu v České republice. Co to pro mě znamená? Můžu se 

přestěhovat do jiného státu Evropské Unie a zůstat tam? 
Jako osoba s udělenou dočasnou ochranou budete mít možnost pobývat na území ČR po dobu až 1 
roku (s ohledem na účinnost zákona lex Ukrajina však maximálně do 31. března 2023), budete mít 
přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, ke vzdělávání, volný přístup na trh práce a nárok na další 
asistenci, například při ubytování. Tato práva je však možné využít jen na území ČR. Obecně platí 
princip, že o dočasnou ochranu je možné požádat v jakékoliv zemi EU (kromě Dánska), výhody plynoucí 
z tohoto pobytového titulu je pak ale možné čerpat jen v zemi, která dočasnou ochranu udělila. Osoby 
s udělenou dočasnou ochranou mohou na dobu max. 90 dnů vycestovat do jiné země EU (například za 
účelem turistiky), nemohou tam ale čerpat další práva, například pracovat, pokud to tato země svým 
rozhodnutím nepovolí. Stejný princip platí i pro situaci, kdy byste chtěl začít žít a pracovat v České 
republice, ale dočasná ochrana vám byla udělena jiným státem EU. 

Mám polské vízum a chci do Čech za manželkou. Co mám dělat? 
V podstatě není v současné chvíli možnost získat vízum dočasné ochrany, které skýtá všechny ty výhody 
jako volný přístup na trh práce a zdravotní pojištění. Pokud si oficiálně zruší polské vízum, může 

https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-poskytnuti-docasne-ochrany-pro-obcany-ukrajiny-manualne.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-poskytnuti-docasne-ochrany-pro-obcany-ukrajiny-elektronicky.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/tiskopis-zadosti-o-vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe-vizum-cze-eng-manualne.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/tiskopis-zadosti-o-vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe-vizum-cze-eng-manualne.aspx
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požádat o vízum o strpění, k němu ale nejsou ty výhody. S polským vízem tu může být až 90 dní nebo 
sem jezdit. Ale nemůže zde pracovat. V současné chvíli to prostě nejde. Ani za účelem sloučení rodiny. 
Ale situace a legislativa se vyvíjí a je možné, že se to změní. Ale není to určitě otázka dnů nebo 
nejbližších týdnů.  

Máte platné krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému nebo 

trvalému pobytu v jiném členském státu Evropské unie? 
V takovém případě dočasnou ochranu v ČR nemůžete získat. 

 

Zdravotní pojištění 
Všechny potřebné informace k zajištění bezplatné zdravotní péče jsou přehledně zde (pdf, 28 kB). 
 

Humanitární dávka 
- 5000,-  

- Na úřadu práce osobně 

- Online https://davkyuk.mpsv.cz/jazyk?url=%2F#  

Jsou-li příjmové, sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou takové, že mu neumožňují 

zajištění základních životních potřeb, lze mu na základě jeho žádosti poskytnout dávku ve výši 5000 Kč 

měsíčně opakovaně, a to po dobu 5 kalendářních měsíců bezprostředně následujících po kalendářním 

měsíci, v němž mu byla udělena dočasná ochrana. Žádost o dávku musí obsahovat identifikační údaje 

žadatele, místo jeho pobytu na území České republiky a musí být předloženy doklady prokazující, že 

žadatel je cizincem s dočasnou ochranou. Příjmové, sociální a majetkové poměry na území České 

republiky žadatel uvede do žádosti a doloží je všemi dostupnými doklady nebo formou čestného 

prohlášení. 

 

Příspěvek na solidární domácnost 
Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou (dále jen „ubytovaná 

osoba“), se poskytuje příspěvek pro solidární domácnost (dále jen „příspěvek“). Podmínkou pro 

poskytování příspěvku je, že se nejedná o ubytování v ubytovacím zařízení a ubytování bylo poskytnuto 

nepřetržitě po dobu, jejíž minimální délku stanoví vláda nařízením. V rámci poskytnutého ubytování 

musí být ubytované osobě zajištěn dostatečný prostor pro odpočinek, pro přípravu stravy, prostor pro 

osobní hygienu a záchod a musí být zajištěn přístup k pitné vodě.  

Podrobnosti stanoví nařízení vlády.  
 

Vzdělávání 
Níže naleznete výtah ze základních informací. Detailnější informace naleznete zde: 

https://www.edu.cz/methodology/vzdelavani-ukrajinskych-deti-v-cr/#co-je-potreba-udelat-po-

prichodu-do-cr  

https://www.mvcr.cz/soubor/3vzp1494-letak-oamp-qrkod-cz-a4-cb-pdf.aspx
https://davkyuk.mpsv.cz/jazyk?url=%2F
https://www.edu.cz/methodology/vzdelavani-ukrajinskych-deti-v-cr/#co-je-potreba-udelat-po-prichodu-do-cr
https://www.edu.cz/methodology/vzdelavani-ukrajinskych-deti-v-cr/#co-je-potreba-udelat-po-prichodu-do-cr
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Dětská skupina 
Může přijímat děti s dočasnou ochranou. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině může 

poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině též rodiči dítěte, které je cizincem s dočasnou ochranou, 

a to i pokud není zaměstnavatelem rodiče tohoto dítěte. 

MPSV připravuje podporu vzniku nových dětských skupin pro děti s dočasnou ochranou, aby jejich 

rodiče mohli do práce.  

Mateřská škola 
Pro přijímání k předškolnímu vzdělávání pro děti cizince platí stejná legislativní ustanovení jako u dětí 
s trvalým pobytem v ČR. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni 
pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů (ať už se jedná o azyl, vízum za 
účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul). V tomto momentě se 
nemusí ihned do mateřské školy povinně hlásit. Pro školní rok 2022/2023 se přihlásí v termínu zápisu 
v období 2. – 16. května 2022. Děti nad rámec kapacity zapsané ve školském rejstříku není možné 
k předškolnímu vzdělávání přijímat.  

Základní škola 
Povinná školní docházka se vztahuje na cizince, kteří mají v ČR právo pobývat na dobu delší než 90 dnů 
(ať už se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný 
právní titul). 

Není potřeba řešit nástup do základní školy ihned, obecnou právní povinnost plnit školní docházku je 
nutné zajistit samozřejmě až poté, co je situace dítěte, resp. jeho zákonných zástupců, dostatečně 
vyřešena po stránce trvalejšího místa pobytu, materiálního zabezpečení, finančního zabezpečení atd. 
To samozřejmě může trvat i mnoho měsíců, tedy předpokládáme, že není vůbec nezbytné po dobu 
prvních tří měsíců pobytu v ČR řešit povinnou školní docházku. 

Pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě do základní školy zapsat, je to jeho právo, a může tak učinit 
kdykoliv. Zabezpečení školní docházky je zejména úkolem obce, na jejímž území má dítě místo pobytu, 
a spádové školy podle místa pobytu dítěte. Děti nad rámec kapacity zapsané ve školském rejstříku není 
možné ke školnímu vzdělávání přijímat.  

Vysoká škola 
https://www.studyin.cz/  

 

Práce  
Všichni držitelé dočasné ochrany jsou pro účely zaměstnanosti považováni za cizince s povoleným 

trvalým pobytem a získávají volný přístup na trh práce. Nemusejí žádat o povolení k zaměstnání. 

Jejich zaměstnavatelé mají pouze evidenční a informační povinnost, která se vztahuje na všechny 

cizince pracující v ČR. Držitelé dočasné ochrany se mohou registrovat na Úřadu práce jako uchazeči, 

případně zájemci o zaměstnání, a žádat o zprostředkování práce. 

 

Pokud mám zaměstnaneckou kartu, můžu se dostat nějak do režimu volného přístupu 

na trh práce?  
Ne, bohužel. Jedete pořád v režimu zaměstnanecké karty a nejde to překlopit, dokud máte platnou 
zaměstnaneckou kartu.  

https://www.studyin.cz/
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Zaměstnanecká karta mi končí. Co mám dělat? Vrátit se nemůžu. 
Buď si můžete pořádat o prodloužení a nebo nechat zaměstnaneckou kartu vypršet a pak si pořádat o 
vízum dočasné ochrany.  

Povolávací rozkaz 

Zaměstnanec dostal doma na UA povolávací rozkaz, sem mu zatím nic nepřišlo. Máme 

jako zaměstnavatel nějaké povinnosti? 
Ne, dokud neobdržíte jakoukoliv výzvu od úřadů, nemáte žádnou povinnost vztahující se k této věci. 

Není potřeba zaměstnance nikam speciálně hlásit. Jestli je legálně zaměstnán a hlášen, úřady o jeho 

pobytu ví.  

Zaměstnanec plní brannou povinnost, co jeho pracovní poměr a zaměstnanecká karta? 
Zaměstnanecká karta se neruší, zaměstnanec se může po skončení vrátit do práce. Uvolnění 

z pracovního poměru je upraveno v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jde buď o § 204 Pracovní 

volno související s brannou povinností nebo § 199 Jiné důležité osobní překážky v práci. Může také 

dojít k ukončení pracovního poměru dohodou, ale není to nutné. 

Musí zaměstnanec odjet? Chce tu zůstat, a naopak sem přivézt rodinu. 
Je to jeho zákonná povinnost. Vystavuje se riziku právního postihu.  

 

 

 

Infolinka zřízená pro ukrajinské občany: 

Telefon: +420 974 801 802 (provoz nonstop) 

ukrajina@mvcr.cz 

mailto:ukrajina@mvcr.cz

