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Informace pro nově příchozí občany Ukrajiny

Mám v České republice 
rodinu nebo nějaké zázemí

Informace se týkají nově příchozích občanů Ukrajiny.

Nejsou určeny pro cizince, kteří jsou v České republice zaměstnaní nebo mají v České republice nějaký pobytový status.

Pokud mám v České republice rodinu nebo 

nějaké zázemí, mohu přijet na bezvízový styk 

do České republiky. Následně si na pracovišti 

Ministerstva vnitra požádám o speciální 

dlouhodobé vízum.

Nemám v České 
republice žádné zázemí

Pokud nemám v České republice žádné zázemí a nemám 

prostředky na ubytování, mohu kontaktovat infolinku 

Ministerstva vnitra. Infolinka mi pomůže se zorientovat. 

Je možné se dostavit do Registračního humanitární 

střediska Vyšní Lhoty. Adresa: Vyšní Lhoty 234, 739 51

 +420 974 801 802

Více najdete na mvcr.cz/ukrajina



Це лише спрощена форма інформації. Більше можна знайти на mvcr.cz/ukrajina 

або зателефонувати на інформаційну лінію  +420 974 801 802.

Інформація для новоприбулих громадян України

У мене є сім’я або певний 
досвід у Чеській 

Республіці

Інформація стосується новоприбулих громадян України.

Вона не призначена для іноземців, які працюють у Чеській Республіці або вже мають дозвіл на проживання в 
Чеській Республіці.

Якщо у мене є сім’я або певний досвід у 

Чеській Республіці, я можу приїхати до 

Чеської Республіки на підставі безвізового 

режиму. Згодом я буду подавати документи 

на спеціальну довгострокову візу в 

Міністерстві внутрішніх справ.

Я не маю певний досвід 
у Чеській Республіці

Якщо я не маю певний досвід у Чеській Республіці та 

не маю фінансів на проживання, я можу зв’язатися з 

інформаційною лінією Міністерства внутрішніх справ. 

Інфолінія допоможе мені зорієнтуватися. Можна 

прийти до Реєстраційного гуманітарного центру 

«Вишні Лготи». Вишні Лхоти 234, 739 51.

 +420 974 801 802

Більше можна знайти на 
mvcr.cz/ukrajina



Jedná se pouze o zjednodušenou formu informací. Více najdete na mvcr.cz/ukrajina nebo volejte na infolinku +420 974 801 802

Informace pro občany Ukrajiny, kteří mají pobytové 
oprávnění na území České republiky
Informace se týkají občanů Ukrajiny, kteří již žijí na území České republiky a mají nějaké 
pobytové oprávnění v České republice.

DLOUHODOBÝ 
POBYT

KRÁTKODOBÉ 
VÍZUM

bezvízový 
styk

Prodloužení dlouhodobého 

pobytu si můžete vyřídit 

standardní cestou.

Končí vám v nejbližších 14 dnech pobyt 

či vízum, které již nemůžete prodloužit,a 

nemůžete odcestovat? Dostavte se na 

pracoviště OAMP MV, kde vám bude 

vydáno speciální dlouhodobé vízum.

Pokud přijedete do České republiky na 

bezvízový styk, můžete si hned vyřídit 

speciální dlouhodobé vízum na našich 

pracovištích OAMP MV.

Kontakt na pracoviště OAMP MV najdete na: mvcr.cz/ukrajina 

KONČÍ MI



Це лише спрощена форма інформації. Більше можна знайти на mvcr.cz/ukrajina 
або зателефонувати на інформаційну лінію +420 974 801 802

Інформація для громадян України, які вже 
мають посвідку на проживання в Чехії
Інформація стосується громадян України, які вже проживають у Чеській 
Республіці та мають посвідку на проживання в Чеській Республіці.

ТИМЧАСОВЕ 
ПЕРЕБУВАННЯ 

КОРОТКОСТРОК
ОВА ВІЗА 

БЕЗВІЗОВИЙ 
РЕЖИМ 

Ви можете оформити 

продовження 

тимчасового перебування 

стандартним способом.

Ваше перебування або віза закінчиться 

протягом наступних 14 днів, які ви більше 

не можете продовжити і не можете 

виїхати з ЧР? Приходьте на робоче місце 

OAMP MV, де вам видадуть спеціальну 

довгострокову візу.

Якщо ви приїдете до Чеської Республіки 

на підставі безвізового режиму, ви 

можете негайно отримати спеціальну 

довгострокову візу на наших робочих 

місцях OAMP MV.

Ви можете знайти контактну інформацію на робоче 
місце OAMP MV за адресою: mvcr.cz/ukrajina

В МЕНЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ


