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PŘÍJEZD 

• S biometrickým pasem bez potřeby jakéhokoliv víza.  

• Bezvízově může cizinec na území zůstat 90 dní v jakémkoliv 180denním období. 

Doporučujeme si na toto období zařídit zdravotní pojištění, například u pojišťoven 

Slavia, Axa, Maxima, PVZP.  

• Do 3 dnů po příjezdu se musí registrovat na cizinecké policii*. Pokud cizinec 

bydlí v hotelu, Airbnb, či jiném turistickém ubytování, registraci zajišťuje 

poskytovatel ubytování. 

• Ministerstvo vnitra ČR vyzývá všechny občany Ukrajiny pobývající na 

území ČR na základě bezvízového styku, výjezdního víza nebo víza či povolení 

k pobytu, které by v následujících 14 dnech vypršelo, aby se osobně dostavili 

na OAMP* a podali žádost o dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu. 

• Veškerá epidemiologická opatření jsou pro občany Ukrajiny zrušena. 

 

POŽADAVKY K REGISTRACI U CIZINECKÉ POLICIE 

• Cestovní pas nebo průkaz totožnosti 

• Adresa ubytování 

• Zdravotní pojištění (nepovinné) 

• Registrace osobně na cizinecké policii* 

 

POŽADAVKY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI DLOUHODOBÉHO VÍZA ZA ÚČELEM STRPĚNÍ 

POBYTU 

• Vyplněný formulář 

• Fotka ve formátu 45 x 35 mm 

• Cestovní pas 

• Registrace osobně na úřadu OAMP* 

 

 

 

http://www.relocare.cz/
https://www.mvcr.cz/soubor/oranzove-pdf.aspx
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PROCES ŘÍZENÍ 

• Vízum je vydáno na místě. 

• Platnost: 1 rok. Může se měnit dle aktuální situace na Ukrajině. 

• Počet vstupů: 0. Žadatel nesmí cestovat, jinak se zpět do ČR nedostane. 

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

• Dlouhodobé vízum garantuje občanům Ukrajiny zdravotní pojištění zdarma u 

VZP. 

• Od chvíle, kdy cizinec získá dlouhodobé vízum, se může dostavit na jakoukoliv 

pobočku VZP* a zdarma se registrovat. 

 

LEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 

• Občané Ukrajiny mohou v ČR pracovat pouze za předpokladu, že jsou držiteli 

výše uvedeného víza a pracovního povolení. 

• MPSV momentálně jedná o udělení výjimky a umožnění ukrajinským občanům 

pracovat okamžitě bez jakéhokoliv dalšího povolení. 

 

POŽADAVKY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PRACOVNÍ POVOLENÍ 

• Hlášenka vyplněna a podána zaměstnavatelem 

• Vyplněný formulář (online formulář) 

• Kopie cestovního pasu 

• Pracovní smlouva 

• Registrace osobně na pracovním úřadě* 

 

 

 

 

http://www.relocare.cz/
https://www.mpsv.cz/documents/20142/129726/Zadost-o-vydani-nebo-prodlouzeni-povoleni-k-zamestnani.pdf/a2759413-9b92-952c-241b-2d9fcb94296e
https://www.mpsv.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=1501965850
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KONTAKTY   

*Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině - Kongresové centrum Praha 

 

Zde je nyní možné zařídit veškeré potřebné registrace. 
 

5. Května 65, Praha 4, vstup 10 (Vyšehrad, metro C) 
Otevřeno každý den, nonstop 

 
Ostatní Krajská asistenční centra v České republice 
 
Cizinecká policie 
 
Olšanská 2176/2 130 51, Praha 3 
 
Po + St – 08:00 – 17:00 
Út + Čt – 08:00 – 15:00 
Pá, So, Ne – zavřeno 
+420 974 820 229 

OAMP  

Speciální úřední hodiny pro občany Ukrajiny 
Online rezervace termínu 
Pobočky a úřední hodiny  
+420 974 801 802, ukrajina@mvcr.cz  

 
Úřad práce 
 
Pracoviště a úřední hodiny po České republice 
+420 800 779 900, callcentrum@uradprace.cz  

 

Infolinka zdravotního pojištění pro Ukrajinské občany 

+420 226 20 1221 - volba 8  
 

VZP zdravotní pojištění 
 
Pobočky a úřední hodiny 
+420 233 006 311, info@pvzp.cz  

 

 

http://www.relocare.cz/
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22369669&doctype=ART&#St%C4%8D
https://www.mvcr.cz/soubor/mimoradne-uredni-hodiny-pro-obcany-ukrajiny-cze-ukr.aspx
https://frs.gov.cz/
https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-politiky-praha.aspx
mailto:ukrajina@mvcr.cz
https://www.uradprace.cz/kontakty-2
https://www.vzp.cz/kontakty/pobocky
mailto:info@pvzp.cz

