
Dočasná ochrana: Prodloužení
Kdo má na prodloužení nárok?


Jak na to?

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



Online registrace

 Online platforma na registraci bude spuštěna 30. ledna 2023
 Online registrace bude otevřena do 31. března 2023
 Při online registraci si dále vyberete termín, kdy se osobně dostavíte  

na pracoviště Ministerstva vnitra k vylepení vízového štítku
 Za osoby mladší 18 let provádí registraci jejich odpovědný zástupce
 Pokud neprovedete online registraci do 31. března 2023, dočasná ochrana 

vám zanikne a budete o ni muset žádat znovu.

1.

Registrací a rezervací termínu se vám dočasná ochrana  
prodlužuje do 30. září 2023.

Osobní návštěva pracoviště2.

Na pracoviště si vezměte s sebou
 platný cestovní doklad, pokud jej máte
 doklad o ubytování,


(Nemusíte předkládat, pokud jste ubytováni v rámci státního systému nouzového ubytování, nebo jste požádali  
o dočasnou ochranu až po 27. červnu 2022 a od té doby jste místo pobytu neměnili.)

 dokumenty dokazující, že jste oprávněni zastupovat nezletilou osobu,  
pokud jednáte jejím jménem.

Pokud bude vše v pořádku, bude vám vyznačen vízový 
štítek. 
 

Tím se vaše dočasná ochrana prodlouží  
do 31. března 2024.

@oampMVhttps:\\prod.frs.gov.cz



@oampMV

Dočasná ochrana: Zástupce nezletilé osoby

Za nezletilé osoby (osoby mladší 18 let) může provést registraci k prodloužení dočasné ochrany 
pouze jejich zletilý, oprávněný zástupce. 

Jakým způsobem prokázat vazbu k dítěti?


Pokud tedy zastupujete nezletilou osobu, musíte prokázat vazbu, která vás k tomu opravňuje.



Pro tento účel mohou být použity různé dokumenty v závislosti na tom, koho zastupujete:

Doložíte:

Rodný list,

ze kterého bude váš vztah k dítěti patrný.


nebo

Cestovní doklad (pas),

kde máte dítě, jako jeho rodič, zapsáno.


nebo

Čestné prohlášení

učiněné před orgánem sociálně-právní ochrany dětí 
(OSPOD).


vlastní dítě 
Doložíte:

Sérii rodných listů,

pomocí kterých prokážete přímou linii rodinných vazeb.


nebo

Rodný list dítěte a úředně ověřenou plnou moc

od rodičů dítěte.


nebo

Čestné prohlášení

učiněné před orgánem sociálně-právní ochrany dětí 
(OSPOD).


VNOUČE

Doložíte:

Sérii rodných listů,

pomocí kterých prokážete přímou linii rodinných vazeb.


nebo

Rodný list sourozence a úředně ověřenou plnou 
moc

od vašich rodičů.


nebo

Čestné prohlášení

učiněné před orgánem sociálně-právní ochrany dětí 
(OSPOD).


Nezletilého sourozence

Doložíte:

Oficiální rozhodnutí úředního orgánu,

například rozhodnutí o svěření do péče, o opatrovnictví atd.


nebo

Rodný list dítěte a úředně ověřenou plnou moc

od rodičů dítěte.


nebo

Čestné prohlášení

učiněné před orgánem sociálně-právní ochrany dětí 
(OSPOD).


Nezletilou osobu na základě 
jiné vazby

Dokumenty k prokázání vazby mohou být předloženy  
v ukrajinském, ruském a anglickém jazyce. 

V jiných jazycích je nutný jejich úředně ověřený překlad.

Více informací k prokazování vazeb k nezletilým naleznete na

https:\\prod.frs.gov.cz
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