
Prodlužování dočasné ochrany:

Nejčastější dotazy zaměstnavatelů

Kdo má na prodloužení nárok?

Všichni držitelé dočasné ochrany, kteří ji získali do konce roku 2022.

2. Osobně navštívit určené pracoviště Ministerstva vnitra v určeném termínu
Na pracovišti je nutné doložit

 platný cestovní doklad,

(Pokud osoba nebude mít platný cestovní doklad, není to překážkou pro prodloužení dočasné ochrany.

 doklad o ubytování,

(Doklad nepředkládají osoby, které jsou ubytovány v rámci státního systému nouzového ubytování, nebo požádaly  
o dočasnou ochranu až po 27. 6. 2022 a od té doby místo pobytu neměnily.

Dokladem o ubytování může být například nájemní smlouva atd.).

Pokud bude vše v pořádku, bude vyznačen vízový štítek. 

Tím se dočasná ochrana prodlouží do 31. 3. 2024.

@oampMV

Jak prodloužit dočasnou ochranu?
 Provést online registraci

Online registrace bude spuštěna 30. 1. 2023 a bude otevřena do 31. 3. 2023.
Během registrace je nezbytné uvést

 osobní údaje,

(Uvádějte dle údajů z cestovního dokladu, vízového štítku nebo hraniční průvodky.

 číslo platného cestovního dokladu nebo vízového štítku,

(Pokud osoba nebude mít platný cestovní doklad, není to překážkou pro prodloužení dočasné ochrany.

 e-mail a telefon, které osoba s dočasnou ochranu opravdu používá a bude k nim mít přístup i v budoucnu
 aktuální adresu místa pobytu v České republice.

Na uvedený e-mail přijde cca do 60 minut potvrzení o prodloužení dočasné ochrany do 30. 9. 2023.

Co se stane, pokud nebude provedena online registraci  
do 31. 3. 2023?

Dočasná ochrana zanikne. Bude možné o ni žádat znovu. Než bude 
opakovaná žádost vyřízena, zaniká osobě oprávnění vykonávat práci  
bez povolení k zaměstnání. Další výkon práce se může stát nelegálním.

Mohu na jeden firemní e-mail registrovat více zaměstnanců?

Nemůžete. Je nezbytně nutné, aby se každý registroval pod svým unikátním 
osobním e-mailem, ke kterému má přístup. Na tento e-mail bude odesláno 
potvrzení o prodloužení dočasné ochrany a další informace.

Jak mi zaměstnanec dokáže, že mu byla prodloužena  
dočasná ochrana?

Na e-mail zaměstnance, který uvede během online registrace, přijde 
potvrzení o prodloužení dočasné ochrany, kterým se může prokázat v práci 
nebo úřadům.

Více informací k prodlužování dočasné ochrany a odkaz na online 
registraci naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

https://prod.frs.gov.cz


