
Všeobecné shrnutí/informace, které jsem vytáhla z informací na 
webech příslušných informací 
 

POBYT V ČESKÉ REPUBLICE  

 

▪ Přicestovat do ČR můžete na bezvízový styk na dobu 90 dnů, avšak pouze na základě 

platného biometrického pasu 

 

▪ do 3 dnů po příjezdu je povinnost nahlásit své místo pobytu na Policii ČR -  Oddělení 

cizinecké policie!   

 

▪ V případě ubytování v hotelech nebo jiných ubytovacích zařízeních 

tuto povinnost plní ubytovatel. 

 



 
 

 



▪ Pokud přijedete do ČR na bezvízový styk s biometrickým pasem, můžete si ihned 

požádat o speciální dlouhodobé vízum na pracovištích Odboru azylové a migrační 

politiky - OAMP MVČR v místě pobytu. Pracoviště OAMP mají pro žádosti uprchlíků 

vyčleněny úřední hodiny v pátek (v případě větších skupin je lepší domluvit návštěvu 

předem telefonicky) – informace, kontakty a adresy regionálních pracovišť OAMP zde 

- https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-politiky-zlinsky-
kraj.aspx 

 

 

ŽÁDOST O SPECIÁLNÍ VÍZUM – pokud chtějí pracovat na území ČR 

 

▪ žádost se podává osobně na úředním tiskopisu “žádost o dlouhodobé vízum” a pouze 

na území České republiky na příslušném OAMP MVČR 

▪ k podání žádosti je nutné dodat povinné náležitosti: cestovní doklad, fotografii 

pasového formátu 

▪ kolek se neplatí 

▪ https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-politiky-zlinsky-
kraj.aspx zde informace o otevírací době, rezervační on-line systém 

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V NÁVAZNOSTI NA KONFLIKT NA UKRAJINĚ  

 

Informace pro cizince: cizinci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou 

požádat o povolení k zaměstnání, a to krajskou pobočku Úřadu práce podle místa, kde 

má být práce vykonávána. O povolení lze požádat až na dva roky s možností prodloužení na 

další dva roky, a to i opakovaně. Před podáním žádosti o povolení k zaměstnání je třeba již mít 

nebo si najít pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je 

jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání. Dalším krokem je již samotné podání 

žádosti, kdy cizinec sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele písemně požádá krajskou 

pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa výkonu práce o vydání povolení k 

zaměstnání 

  

Informace pro zaměstnavatele: nejprve je třeba ohlásit volné pracovní místo krajské 

pobočce Úřadu práce ČR podle místa výkonu práce a současně vyjádřit zájem zaměstnat cizince 

na základě povolení k zaměstnání. Dále je zapotřebí s budoucím zaměstnancem uzavřít 

pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání.  

Obdrží-li váš zaměstnanec, občan Ukrajiny, povolávací rozkaz, může požádat o poskytnutí 

pracovního volna. V takovém případě se bude jednat o jinou důležitou osobní překážku v 

práci a zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit. Tato 

nepřítomnost není důvodem k výpovědi zaměstnance. 

 

Důležité odkazy:  

 

▪ nabídka práce v ČR ZDE - https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr 

▪ kontakty na krajské pobočky úřadů práce - https://www.uradprace.cz/krajske-pobocky 

▪ hlášenka volného pracovního místa (oznamuje Úřadu práce zaměstnavatel) - 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-volnych-pracovnich-mist-up-cr 

▪ informace ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny 

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx 

▪ žádost o povolení k zaměstnání (podává cizí stání příslušník sám nebo prostřednictvím 

zaměstnavatele, který za tím účelem předkládá plnou moc) - https://www.mpsv.cz/-
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/zadost-cizince-o-povoleni-k-zamestnani-o-prodlouzeni-povoleni-zamestnani-na-

uzemi-ceske-republiky. 

 

INFORMACE K DÁVKÁM V HMOTNÉ NOUZI 

 

Cizinci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou dále žádat o všechny 

dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, a i o 

jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci). O uvedené dávky lze požádat osobně 

podáním písemné žádosti na vytištěném formuláři na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR, 

podle místa skutečného pobytu, nebo elektronicky (formou odeslání vyplněných formulářů s 

elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku, popř. s využitím Identity). 

  

Důležité odkazy:  

▪ obecné informace: www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-3  

▪ příspěvek na živobytí: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zivobyti  

▪ doplatek na bydlení: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-doplatek-na-bydleni 

▪ mimořádná okamžitá pomoc:  www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-

okamzitou-pomoc  
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