Огляд Чеської Імміграції для Громадян України
Вся інформація є актуальною станом на 3.3.2022 та може змінюватися.
Відвідайте www.relocare.cz для отримання додаткової інформації.

В'ЇЗД НА ТЕРИТОРІЮ ЧЕХІЇ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
•

З біометричним паспортом, без візи.

•

Іноземець може перебувати на території ЄС без візи 90 днів у будь-який
180-денний період. Необхідно забезпечити медичне страхування для
невідкладної медичної допомоги протягом усього перебування.
Найпопулярнішими страховими компаніями є Slavia, Axa, Maxima, pVZP.

•

Іноземці повинні зареєструватися в поліції у справах іноземців протягом 3
днів після прибуття. Якщо іноземці проживають у готелі, AirBnb чи іншому
туристичному житлі, реєстрація здійснюється постачальником житла.

•

Для громадян України скасовано всі епідеміологічні обмеження y разі в’їзду
до Чеської Республіки

•

Усі громадяни України, які проживають в Чеській Республіці на підставі
безвізової, виїзної візи або візи чи дозволу на проживання, термін дії якої
закінчується протягом наступних 14 днів, особисто з’явитися в OAMP*
(Департамент міграційної політики) і подати заявку на довгострокову
візу.

ВИМОГИ ДО РЕЄСТРАЦІЇ В ПОЛІЦІЇ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
– Служба поліції у справах іноземців
•

Оригінал паспорта або ID-картки

•

Підтвердження медичного страхування (необов'язково)

•

Адреса проживання (офіційний підтвердження не потрібно)

•

Зареєструватися можна тільки особисто*

ЗАЯВКА ДОВГОСТРОКОВОЇ ВІЗИ НА ПРОЖИВАННЯ
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•

Заповнена форма

•

Фото у форматі 45х35 мм

•

Паспорт громадянина для виїзду за кордон, якщо він у вас є і він дійсний
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•

Заяву про видачу особливої довгострокової візи подавайте тільки особисто*

ПРОЦЕС РОЗГЛЯДАННЯ
•

Віза видається на місці

•

Термін дії: 1 рік, Термін дії може змінитися в міру розвитку ситуації.

•

Кількість подорожей 0 - заявник не має права на подорожі; інакше він не
зможе повернутися до Чехії.

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
•

Довгострокова віза надає громадянам України безкоштовне медичне
страхування від VZP.

•

Після схвалення візи громадянин повинен прийти в будь-який офіс VZP* (з
паспортом), щоб отримати безкоштовну картку медичного страхування.

ЛЕГАЛЬНА ЗАЙНЯТІСТЬ
•

Громадяни України можуть працювати в Чехії лише за наявності
вищезгаданої візи та дозволу на роботу, виданого Центром Зайнятості.

•

Наразі Міністерство праці та соціальних справ веде переговори щодо
надання винятку та дозволу на працевлаштування громадянам України.

ВИМОГИ ДО ЗАЯВКИ ДОЗВОЛУ НА РОБОТУ
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•

Заповнена та подана роботодавцем анкета про вакансію

•

Форма заявки - (онлайн-версія)

•

Копія паспорта

•

Оригінал трудового договору

•

Особиста заява в бюро праці*
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КОНТАКТИ
*Муніципальна бібліотека в Празі - Центр допомоги
Усі необхідні реєстрації тепер можна оформити тут.
Mariánské náměstí 1, Прага 1 (вхід з вулиці Valentinská)
Працює щодня з 9:00 до 17:00
Інші центри допомоги в Чехії
Поліція Чеської Республіки – Служба поліції у справах іноземців
Olšanská 2176/2 130 51, Praha 3
Пн + Ср - 08:00 – 17:00
Вт - Чт - 08:00 – 15:00
Пт, сб, нд - вихідний
+420 974 820 229
OAMP - Департамент з питань надання притулку та міграційної політики
Особливі години роботи для громадян України
Онлайн-запис на прийом
Офіси та години роботи по всій Чехії
+420 974 801 802, ukrajina@mvcr.cz
Міністерство праці та соціальних справ / Бюро праці
Офіси та години роботи по всій Чехії
+420 800 779 900, callcentrum@uradprace.cz
Інфолінія МЗЧР для громадян України
+420 226 20 1221, варіант 8
Чеська страхова компанія VZP
+420 233 006 311, info@pvzp.cz
Інформація про страхування громадян України
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