Pobyt ukrajinských občanů s dočasnou ochranou / speciálním vízem
a jejich přístup na trh práce
I. Speciální vízum
Po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu dne 24. února 2022 začala ČR udělovat ukrajinským
občanům, kteří na naše území začali přicházet jako váleční uprchlíci z Ukrajiny, a ukrajinským občanům
již pobývajícím v ČR za základě neprodloužitelného pobytového oprávnění nebo bezvízového pobytu
speciální víza (víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu za území). Víza byla udělována
i občanům jiných třetích států, pokud byli blízkými rodinnými příslušníky občanů Ukrajiny a spolu s nimi
prchali z Ukrajiny. Držitelé těchto víz mohli být zaměstnáni na základě povolení k zaměstnávání
vydaného Úřadem práce ČR, a to bez tzv. testu trhu práce.
Víza nesla rozlišovací kód D/VS/U a byla vyznačována formou vízových štítků do cestovních dokladů,
pokud jimi cizinci disponovali, nebo na zadní stranu hraniční průvodky (papírový doklad malého
formátu), která byla vydána odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo policií,
pokud cizinci cestovním dokladem nedisponovali. Pokud na vízovém štítku nebo v hraniční průvodce
není uvedena fotografie cizince, je v příslušné rubrice uvedena informace „platné bez fotografie / valid
without photo“.
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S ohledem na místní podmínky byla víza v řadě případů vyznačována i formou razítka červené barvy,
do kterého se vpisovaly údaje o době platnosti.
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Ke dni 21. března 2022 nabyl účinnosti tzv. lex Ukrajina a došlo ke spuštění institutu dočasné ochrany.
Všechna speciální víza platná k tomuto dni se ze zákona začala automaticky považovat za víza za
účelem dočasné ochrany. Nedochází k jejich nahrazování novými vízovými štítky nebo razítky. Držitelé
víz získali automaticky i volný přístup na trh práce ČR.

II. Dočasná ochrana
Ode dne 22. března 2022 vydává odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a policie víza za
účelem dočasné ochrany. (Z hlediska zákona o pobytu cizinců se opět jedná o víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem strpění pobytu za území). Vízum se uděluje s maximální dobou platnosti do 31. 3. 2023.
Držitel víza má volný přístup na trh práce a považuje se pro účely zaměstnávání za cizince s trvalým
pobytem v ČR. (Může se proto např. stát i evidovaným uchazečem o zaměstnání na Úřadu práce ČR).
Vízum je udělováno širšímu okruhu osob než speciální vízum. Je udělováno nejen ukrajinským občanům
a občanům jiných třetích států, kteří jsou jejich rodinnými příslušníky, ale např. i občanům jiných třetích
států pobývajícím před ruskou invazí na Ukrajině na základě ukrajinského povolení k trvalému pobytu
nebo s mezinárodní ochranou udělenou Ukrajinou. V závislosti na tom, jaké osobě je vízum udělováno,
nese některý z následujících kódů:




D/DO/667 = občan Ukrajiny
D/DO/668 = rodinný příslušník občana Ukrajiny – držitele dočasné ochrany
D/DO/669 = dočasná ochrana z důvodů hodných zřetele

Víza jsou vyznačována formou vízových štítků do cestovních dokladů, pokud jimi cizinci disponují,
nebo na zadní stranu hraniční průvodky (papírový doklad malého formátu), pokud cestovním
dokladem nedisponují. Pokud na vízovém štítku nebo v hraniční průvodce není uvedena fotografie
cizince, je v příslušné rubrice uvedena informace „platné bez fotografie / valid without photo“.
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Dočasně mohou být víza vyznačována rovněž formou razítka červené barvy, do kterého se vpisují
údaje o době platnosti.

Shrnutí: Od účinnosti tzv. lex Ukrajina (21. 3. 2022) mají VOLNÝ PŘÍSTUP NA TRH PRÁCE všichni
držitelé vízových štítků s kódem D/VS/U nebo D/DO/667(nebo 668 nebo 669) nebo razítek o strpění
na území (D/VS/U) či dočasné ochraně vyznačených v cestovních pasech nebo hraničních
průvodkách, případně v cestovních průkazech totožnosti.
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