
Online registrace k prodlužování
dočasné ochrany 

Podrobný návod



Informace k dočasné ochraně 
a odkaz na online registraci

https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/



Jak postupovat při online
registraci k prodloužení 
dočasné ochrany?



Na stránce s informacemi k dočasné ochraně na

Informačním portálu pro cizince klikněte na tuto dlaždici. 



Zde zadejte váš osobní e-mail a zvolte si heslo.
Těmito údaji se budete moci v budoucnu
přihlašovat do svého uživatelského účtu, spravovat
rezervace termínů na pracovištích či kontrolovat
stavy vašich žádostí.

Následně klikněte na tlačítko POKRAČOVAT.
Bude vám odeslán e-mail pro potvrzení vaší e-mailové
adresy. Jejím potvrzením si založíte uživatelský účet.
Poté můžete začít s registrací k prodloužení dočasné
ochrany.

Heslo musí obsahovat minimálně jedno malé písmeno, velké písmeno a číslici. Minimální délka je 8 znaků.

V prvním kroku si založíte uživatelský účet



jste si účet již založili v minulosti nebo
se vyskytla technická chyba.

Pokud se při založení uživatelského účtu objeví notifikace o tom, že účet již existuje,
je možné, že:

V prvním kroku si založíte uživatelský účet



V případě, že je na vaši e-mailovou adresu vytvořen uživatelský účet, ale
nepamatujete si přístupové heslo, klikněte na ikonu PŘIHLÁSIT SE pokračujte na
ZAPOMNĚLI JSTE HESLO.

Uživatelský účet byl vytvořen v minulosti

Zadejte e-mailovou adresu, na kterou máte vytvořený uživatelský účet.
Na tu vám bude následně zaslán odkaz pro obnovení hesla.



Pokud jste uživatelský účet na Informačním portálu pro cizince nikdy nezakládali, ale
systém píše, že účet již existuje, použijte jinou osobní e-mailovou adresu.

Uživatelský účet jste nikdy nezakládali

Je důležité při založení uživatelského účtu použít e-mailovou
adresu, ke které máte běžný přístup.
E-mailovou adresou a heslem se budete v budoucnu
přihlašovat do svého uživatelského účtu, kde budete moci
upravovat své údaje nebo spravovat rezervace.



Na uvedenou e-mailovou adresu obdržíte
ověřovací e-mail
Pro ověření zadané adresy klikněte na odkaz.



Pokud jste ověřovací e-mail neobdrželi
vyčkejte 10 minut,
zkontrolujte si složky Hromadná pošta nebo Spam,
klikněte v Informačním portálu pro cizince na tlačítko ZASLAT ZNOVU.

Vyzkoušeli jste předešlé možnosti, ale ověřovací e-mail
stále nepřišel?

Založte si uživatelský účet znovu a věnujte pozornost zadávání e-mailové
adresy a hesla.
Pokud problémy přetrvávají, použijte jinou vaši e-mailovou adresu.



Kliknutím na odkaz v ověřovacím e-mailu budete
přesměrováni přímo na registraci k prodloužení dočasné
ochrany.



Zde vyberte, v jaké situaci se nacházíte

sami máte dočasnou ochranu, kterou chcete prodloužit, nebo
chcete prodloužit dočasnou ochranu sobě a osobě mladší 18 let, kterou
zastupujete (například vaše dítě, vnouče).

Označte první možnost, pokud:

zastupujete osobu mladší 18 let, která má udělenou
dočasnou ochranu, ale vy ji sami udělenou nemáte.

Vyberte druhou možnost pokud:



Vyplňte registrační formulář

Vyplňte číslo vašeho mobilního telefonu i s mezinárodní předvolbou.
Například +420XXXXXXXXX.
Přednostně uvádějte česká telefonní čísla.

Osobní údaje vyplňujte latinkou podle dokumentu, 
ve kterém máte vyznačený vízový štítek s dočasnou
ochranou nebo razítko.

Datum narození zadávejte vždy ve formátu den,
měsíc, rok (dd/mm/rrrr).



Zadávejte vždy číslo dokladu, ve kterém máte vyznačenou stávající
dočasnou ochranu.
Pokud vám byla dočasná ochrana vyznačena na hraniční průvodku, vyberte
možnost NEMÁM CESTOVNÍ DOKLAD.

Vyplňte čísla svých dokladů

Číslo cestovního dokladu najdete v pravém horním rohu.



Číslo naleznete na vízu v pravém horním rohu.
Číslo víza obsahuje pouze čísla. Neobsahuje

písmena nebo jiné znaky.

Pokud vám byla dočasná ochrana
udělena formou razítka, vyberte možnost

NEMÁM VÍZOVÝ ŠTÍTEK.

Zadávejte vždy číslo dokladu, ve kterém máte vyznačenou stávající
dočasnou ochranu.

Vyplňte čísla svých dokladů



Nejdříve vyplňte obec/město, kde bydlíte. Následně se objeví kolonka pro vyplnění ulice.

Zadejte adresu místa svého aktuálního pobytu
v České republice
Zadejte adresu, kde aktuálně bydlíte.
Pokud se adresa vašeho aktuálního pobytu neshoduje s adresou nahlášenou Ministerstvu
vnitra, změnu adresy dodatečně oznamte.

Do kolonky začněte psát vaši adresu (ulici nebo číslo
popisné). 
Budou vám nabídnuty adresy, ze kterých můžete vybrat.
Pokud vaši přesnou adresu v seznamu nenajdete,
zadejte ji ručně.



Ověření zadaných údajů

Uložte si rozpracovaný formulář.
Tímto krokem ještě není dokončena registrace k
prodloužení dočasné ochrany.

přidat osoby mladší 18 let, které zastupujete nebo
rezervace termínu osobní návštěvy, pokud žádnou osobu mladší 18 let nezastupujete.

Následně dejte POKRAČOVAT.
Tím dojde k ověření vašich údajů a zobrazí se možnost:



Po kliknutí na POKRAČOVAT se objevila
hláška, že nebylo možné ověřit vaše údaje?

Pokud jste vyplnili osobní údaje, čísla dokladů a adresu, ale systém nedokázal 
tyto údaje ověřit, nemůžete zatím pokračovat k dalším krokům.

překlep ve jméně,
chyba v datu narození,
překlep v čísle cestovního dokladu nebo vízového štítku,
zadání čísla nově vydaného cestovního dokladu, který není nahlášený
Ministerstvu vnitra.

Zkontrolujte, že vaše údaje jsou vyplněny správně podle dokumentu, 
na kterém máte vyznačenou aktuálně platnou dočasnou ochranu.
Nejčastější chyby mohou být:

Po kontrole údajů klikněte znovu na tlačítko POKRAČOVAT.



Stále nebylo možné vaše údaje ověřit?

Musíme manuálně ověřit, kde se stala chyba.

Je možné, že údaje, které jste vyplnili při registraci, se neshodují s údaji, 
které máte uvedené v informačních systémech české státní správy.

Během několika dní vás budeme kontaktovat e-mailem na
adresu, kterou jste uvedli při založení uživatelského účtu.
Do té doby vyčkejte.



Jak přidat osoby mladší 
18 let, které zastupujete 
a žádáte pro ně o prodloužení
dočasné ochrany?



Po ověření vašich údajů se objeví možnost přidat k vaší registraci i osobu mladší 18 let,
kterou zastupujete.
Za osoby mladší 18 let může provést registraci k prodloužení dočasné ochrany pouze
jejich zletilý, oprávněný zástupce.
Pokud tedy zastupujete nezletilou osobu, musíte prokázat vazbu, 
která vás k tomu opravňuje. 
Více informací k prokazování vazeb najdete na Informačním portálu pro cizince.

Registrace osob mladších 18 let

K vyplnění údajů za osobu mladší 18 let klikněte 
na tlačítko PŘIDAT DALŠÍ OSOBU MLADŠÍ 18 LET.



Vyplňte údaje za osobu mladší 18 let

Osobní údaje vyplňujte latinkou podle dokumentu, ve kterém má osoba 
mladší 18 let vyznačený vízový štítek s dočasnou ochranou nebo razítko.



Vyplňte čísla dokladů osoby mladší 18 let
Zadávejte vždy číslo dokladu, ve kterém je vyznačena stávající dočasná ochrana
osoby mladší 18 let.
Pokud byla dočasná ochrana vyznačena na hraniční průvodku formou razítka, 
vyberte možnost NEMÁM CESTOVNÍ DOKLAD.

Měli jste při žádosti o dočanou ochranu zapsanou osobu mladší 18 let ve vašem
cestovním dokladu (dítě zapsané v cestovním dokladu rodiče) a od té doby jste
Ministerstvu vnitra nehlásili žádnou změnu (vydání nového cestovního dokladu osobě
mladší 18 let)?
Zadávejte číslo vašeho cestovního dokladu. Ten je u osoby mladší 18 let zapsaný 
v systémech české státní správy.  

Číslo cestovního dokladu najdete v pravém horním
rohu.



Vyplňte čísla dokladů osoby mladší 18 let

Číslo naleznete na vízu v pravém horním rohu.
Číslo víza obsahuje pouze čísla. Neobsahuje

písmena nebo jiné znaky.

Zadávejte vždy číslo dokladu, ve kterém je vyznačena stávající dočasná ochrana
osoby mladší 18 let.

Pokud byla osobě mladší 18 let, kterou
zastupujete, dočasná ochrana udělena

formou razítka, vyberte možnost NEMÁM
VÍZOVÝ ŠTÍTEK.



Vyplňte adresu osoby mladší 18 let

Pokud je adresa místa bydliště osoby mladší 18 let, kterou zastupujete,
shodná s vaší adresou, zaškrtněte toto pole.
Jinak vyplňte reálnou adresu, kde daná osoba bydlí.

Nejdříve vyplňte obec/město, kde osoba  mladší
18 let, kterou zastupujete, bydlí. 
Následně se objeví kolonka pro vyplnění ulice.

Zadejte adresu, kde aktuálně bydlí osoba mladší 18 let, kterou zastupujete.

Do kolonky začněte psát adresu (ulici nebo číslo
popisné). 
Budou vám nabídnuty adresy, ze kterých můžete vybrat.
Pokud přesnou adresu v seznamu nenajdete, zadejte ji
ručně.



Více informací o tom, jak je možné prokázat konkrétní vazbu, včetně vzorů dokumentů,
které jsou k tomu určené, naleznete na Informačním portále pro cizince.

Uveďte váš vztah k osobě mladší 18 let



Pokud osoba mladší 18 let, kterou zastupujete, neplní povinnou předškolní/školní
docházku, není to překážka v prodloužení dočasné ochrany.
V České republice je povinný poslení rok předškolního vzdělání a následně školní docházka
po dobu 9 školních roků.
Povinnou docházku v České republice nelze nahradit online výukou na Ukrajině.

Plnění povinné školní docházky v České republice

Uveďte adresu školky/školy, kterou osoba mladší 18 let navštěvuje.

Pokud osoba mladší 18 let, kterou zastupujete, neplní povinnou předškolní/školní 
docházku v České republice označte DÍTĚ NECHODÍ DO ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE NEBO
UŽ MÁ DOKONČENÉ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ .

Ověřte na internetu přesný název
a adresu školy, kterou vyplníte.

Dejte ULOŽIT a následně POKRAČOVAT. Tím dojde k ověření údajů osoby mladší 18 let.

Nejdříve vyplňte obec/město.



Ověření údajů proběhlo úspěšně

Stisknutím tohoto tlačítka přidáte další osobu
mladší 18 let, kterou zastupujete a žádáte 
pro ni o prodloužení dočasné ochrany. 



Po kliknutí na POKRAČOVAT se objevila
hláška, že nebylo možné ověřit zadané údaje?

Pokud jste vyplnili osobní údaje osoby mladsí 18 let, kterou zastupujete, čísla
dokladů a adresu, ale systém nedokázal tyto údaje ověřit, nemůžete zatím
pokračovat k dalším krokům.

překlep ve jméně,
chyba v datu narození,
překlep v čísle cestovního dokladu nebo vízového štítku,
zadání čísla nově vydaného cestovního dokladu, který není nahlášený
Ministerstvu vnitra.

Zkontrolujte, že údaje osoby, kterou zastupujete, jsou vyplněny správně podle
dokumentu, na kterém má vyznačenou aktuálně platnou dočasnou ochranu.
Nejčestější chyby mohou být:

Po kontrole údajů klikněte znovu na tlačítko POKRAČOVAT.



Stále nebylo možné vaše údaje ověřit?

Musíme manuálně ověřit, kde se stala chyba.

Je možné, že údaje, které jste vyplnili při registraci, se neshodují s údaji, 
které máte uvedené v informačních systémech české státní správy.

Během několika dní vás budeme kontaktovat e-mailem na
adresu, kterou jste uvedli při založení uživatelského účtu.
Do té doby vyčkejte.



Registrace k prodloužení dočasné ochrany je
dokončena až rezervací termínu osobní návštěvy
na pracovišti Ministerstva vnitra k vyznačení
vízového štítku.

Pokud jste si tedy během online registrace
nezarezervovali termín, nedokončili jste celý proces.

Vaše dočasná ochrana tedy nebyla
prodloužena do 30. 9. 2023. 

Pokračujte dál na rezervaci termínu osobní návštěvy
pracoviště.



Posledním krokem před dokončením registrace je rezervace termínu osobní návštěvy
na pracovišti Ministerstva vnitra.

Rezervace osobní návštěvy na pracovišti

Uložte si rozpracovaný formulář a klikněte na ODESLAT.



Objeví se rekapitulace vašich údajů. Zkontrolujte si je a klikněte na tlačítko
Pokračovat / Продовжити 

Rezervace osobní návštěvy na pracovišti



Posledním krokem před dokončením registrace je rezervace termínu osobní návštěvy
na pracovišti Ministerstva vnitra.

Rezervace osobní návštěvy na pracovišti

Dále pokračujte přes tlačítko REZERVACE.



Zvolte pracoviště Ministerstva vnitra, kam se osobně dostavíte k vyznačení
vízového štítku.
Při rezervaci termínu na pracoviště k vyznačení vízového štítku vám může být
nabídnuto více pracovišť Ministerstva vnitra podle kraje, 
ve kterém se nachází vaše adresa.
Z pracovišť, která vám byla nabídnuta, si můžete libovolně vybrat, 
například to, které má více volných termínů.

K výběru data vaší návštěvy klikněte 
 na POKRAČOVAT.



Rezervace termínu osobní návštěvy

Kliknutím otevřete kalendář.

Klikněte na POTVRDIT a následně na POKRAČOVAT.

V kalendáři zvolte datum a čas návštěvy.

Šedé termíny = volné termíny

Žluté termíny = omezený počet termínů

Červené termíny = den/čas je plně obsazen



Finální kontrola údajů

Ověřte, zda souhlasí čas, datum a adresa pracoviště, kam se máte
osobně dostavit k vyznačení vízového štítku.

Klikněte na DOKONČIT.



Úspěšné provedení rezervace termínu
osobní návštěvy

Rezervace termínu vaší osobní návštěvy na pracovišti Ministerstva vnitra
proběhla úspěšně.
Vyčkejte, než do e-mailové schránky obdržíte potvrzovací e-mail.



Potvrzení o provedení
rezervace osobní
návštěvy na pracovišti
Ministerstva vnitra
Na e-mail, který jste uvedli při zakládání
uživatelského účtu, obdržíte potvrzení 
o rezervaci osobní návštěvy 
na pracovišti Ministerstva vnitra.
Potvrzení bude také obsahovat čas,
datum a adresu pracoviště Ministerstva
vnitra, kam se máte dostavit 
k vyznačení vízového štítku.

Kontrolujte i složky Spam 
nebo Hromadná pošta.
Potvrzení by mělo dorazit v rámci 
jednoho dne.



Potvrzení o
prodloužení dočasné
ochrany do 30. 9. 2023
Ve vašem uživatelském profilu 
na Informačním portálu pro cizince
naleznete PDF potvrzení o tom, 
že vaše dočasná ochrana byla
prodloužena do 30. 9. 2023.

Toto potvrzení může sloužit jako
prokázání skutečnosti, že vaše
dočasná ochrana je stále platná i přes
to, že zatím nemáte vyznačený nový
vízový štítek.



Informace k dočasné ochraně a
odkaz na online registraci

https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/



Pro další informace sledujte internetové stránky 

 Informačního portálu pro cizince a facebookové stránky

Naši Ukrajinci (@oampMV). 




