
Продовження тимчасового захисту:

Найчастіші питання від роботодавців

Хто має право на продовження?

Кожна особа, яка отримала тимчасовий захист до кінця 2022 року.

2. Особисто відвідати конкретне відділення Міністерства внутрішніх справ у визначену дату

У відділенні необхідно надати
 дійсний закордонний паспорт,


(Якщо особа немає дійсного закордонного паспорта, це не є перешкодою для продовження тимчасового захисту.

 підтвердження про проживання,

(Підтвердження не надають особи, які проживають у соціальному прихистку, який надає держава, або які оформили 
тимчасовий захист після 27 червня 2022 року та з цього часу не змінювали місце проживання. Підтвердженням про 
проживання може бути, наприклад, договір про оренду тощо.).

Якщо ви дотримаєтесь вище перерахованого, отримаєте візову наклейку.

термін дії вашого тимчасового захисту до 31.03.2024.

https://prod.frs.gov.cz @oampMV

Як продовжити тимчасовий захист?
 Проведіть онлайн - реєстрацію

Онлайн-реєстрація розпочнеться 30.01.2023 р. і триватиме до 31.03.2023 р.

Під час онлайн - реєстрації необхідно вказати
 особисті дані,


(Вказуйте відповідно до даних з закордонного паспорта, візової наклейки або прикордонноїквитанції.

 номер дійсного закордонного паспорта або візової наклейки,

(Якщо особа немає дійсного закордонного паспорта, це не є перешкодою для продовження тимчасового захисту.

 електронну адресу та номер телефону, якими особа, з тимчасовим захистом, фактично користується та 
матиме доступ до них у майбутньому

 актуальну адресу місця проживання в Чеській Республіці.

Підтвердження про продовження тимчасового захисту до 30.09. 2023 року буде надіслано 
на вказану електронну адресу протягом приблизно 60 хвилин.

Що станеться, якщо онлайн-реєстрацію не здійснити до 31.03.2023 р.?

Дія тимчасового захисту буде завершена. Подати заяву на нього можна 
повторно. Перш ніж повторну заяву буде розглянуто, припиняється право 
дозволу на працевлаштування. Подальша трудова діяльність може стати 
нелегальною.

Чи можу я зареєструвати кількох працівників на одну електронну 
адресу компанії?

Ні, це неможливо. Вкрай важливо, щоб кожна особа зареєструвалася під 
своєю унікальною особистою електронною адресою, до якої вона має доступ. 
На цю електронну адресу буде надіслано підтвердження про продовження 
тимчасового захисту та іншу інформацію.

Як працівник може довести роботодавцю, що йому був продовжений 
тимчасовий захист?

Підтвердження про продовження тимчасового захисту буде надіслано на 
електронну адресу працівника, яку він вкаже під час онлайн-реєстрації, так 
працівник може підтвердити продовження тимчасового захисту на роботі або 
інших офіційних установах.

Додаткову інформацію про продовження тимчасового захисту та посилання на онлайн-реєстрацію можна 
знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.


