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Dočasná ochrana

Lex Ukrajina – účinnost k 21. 3. 2022 (č. 65, 66, 67/2022 Sb.) 

Aktuální návrh novely: 2 předpisy – senátní tisky č. 252 (schválen) a 262 

(dosud neschválen, týká se poskytování ubytování)

Nutná legislativní úprava některých věcí řešených formou krizového 

opatření (č. 254/2022) vázaného na končící nouzový stav – zastavení 

náběru žádostí o pobytová oprávnění na zastupitelských úřadech 

• od osob s nárokem na dočasnou ochranu nebo žadatelů o/držitelů 

dočasné ochrany, a to i jinde v EU

• od občanů Ruska a Běloruska

Novela stanoví nepřijatelnost žádosti

Explicitní zakotvení některých ustanovení v reakci na zjišťovanou praxi 

• nepřijatelnost žádosti o dočasnou ochranu od občanů EU

• řádné doklady o zajištění ubytování (není nutný úředně ověřený podpis 

vlastníka/oprávněného uživatele nemovitosti) a hlášení změny ubytování 

do 3 dnů



Dočasná ochrana

Od 22. 3. 2022 vydávána víza dočasné ochrany s kódem D/DO/667 nebo 

668,669

Držitelé dříve udělených víz a razítek s kódem D/VS/U se 21. 3. 2022 

automaticky stali držiteli dočasné ochrany (bez plošného přeznačování 

vízových štítků nebo razítek – pouze na žádost za účelem vycestování v 

nutných případech osobám s platným pasem)

Cestovní průkazy totožnosti – jen řidiči mezinárodní dopravy a nezbytné 

případy 

Platnost víz nezaniká vycestováním z území ČR – vícenásobný vstup

Pobyt na dočasnou ochranu podle pravidla 90/180 v ostatních státech 

Schengenu



Dočasná ochrana

Platnost dočasné ochrany aktuálně do 31. 3. 2023 – pravděpodobné 

prodloužení o další rok

Příprava variantního návrhu řešení pobytové situace po skončení dočasné 

ochrany 

S přechody na pobytová oprávnění podle zákona o pobytu cizinců v době 

trvání dočasné ochrany se nepočítá; zákon umožňuje požádat na území ČR 

pouze o:

• povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny po 

6 měsících

• povolení k trvalému pobytu bez podmínky 5 let nepřetržitého pobytu 

(soužití nezletilého cizince s rodičem s trvalým pobytem v ČR, 

humanitární důvody, zřetele zvlášť hodné důvody, zájem ČR)

ČR neudělí dočasnou ochranu, pokud ji cizinec má jinde v EU/ žádá o 

ní/vzdal se jí

Návrh novely lex Ukrajina: zánik české dočasné ochrany v případě 

• podání žádosti o/udělení dočasné ochrany či mezinárodní ochrany jinde 

v EU

• udělení dlouhodobého víza/povolení k pobytu v ČR/jinde v EU



Modifikace praxe OAMP 

v souvislosti s válkou na Ukrajině

Omezení činnosti úřadů na Ukrajině – ukrajinské výpisy z rejstříku trestů lze 

nahrazovat čestným prohlášením (nově i elektronická forma výpisu)

Vojenská povinnost Ukrajinců s povoleným pobytem v ČR (povolávací 

rozkaz)

• plnění vojenské povinnosti není neplněním účelu pobytu

• důvod nezávislý na vůli cizince bránící plnění lhůt pro podání žádostí 

stanovených zákonem o pobytu cizinců 

Povinnost absolvování adaptačně-integračních kurzů nezměněna



Omezení migrace ruských a běloruských 

občanů
Krizové opatření č. 254/2022:

• Nelze podat novou žádost na zastupitelském úřadu (ani D/VR)

• Zastavení řízení o podaných žádostech s výjimkou

o blízkých rodinných příslušníků občanů ČR/EU žádajících o krátkodobé 

vízum (manžel, registrovaný partner, potomek do 21 let/vyživovaná 

osoba, vyživovaný předek)

o osob, jejichž pobytu je v zájmu ČR

• Lze nadále podávat žádosti z území, prodlužovat pobyty

Ke skončení nouzového stavu nutnost úpravy legislativou – zmocnění vlády 

v návrhu novely lex Ukrajina:

Je-li to nezbytné z důvodu ochrany zahraničně politických zájmů ČR v 

souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí 

vojsk Ruské federace, může vláda stanovit nařízením, že žádost o udělení 

oprávnění k pobytu na území ČR podaná na zastupitelském úřadu občanem 

třetí země je nepřijatelná. Vláda současně může stanovit výjimky.



Pracovní migrace z ostatních třetích zemí

(kromě Ukrajiny, Ruska, Běloruska)
Na Ukrajině stále přetrvává zákaz vycestování bojeschopné mužské 

populace – překážka obnovy vízové agendy

Víza za účelem sezónního zaměstnání a zaměstnanecké karty jsou v jiných 

zemích standardně vydávány

Debata o změně kvót pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty na půdě 

tripartity – shoda zejména na zemích jako Moldavsko či Severní Makedonie; 

možné nové zdrojové země (Gruzie, Arménie…?)

Úvahy o přenastavení mimořádných pracovních víz



Změny zaměstnavatele u držitelů 

zaměstnaneckých karet

Změnu oznamuje jen držitel zaměstnanecké karty! 

Změna zaměstnavatele standardně až po 6 měsících (+ výjimky)

Oznámení v době řízení o prodloužení karty = prodloužení na poslední 

oznámenou pozici

Hlavní omezení: agentury práce  

Časté chyby:

• oznámení příliš brzy (nedodržení 6 měsíců)

• oznámení později než 30 dnů před nástupem

• oznámení po 60 dnech od skončení pracovněprávního vztahu

• podáno datovou schránkou bez plné moci nebo bez konvertovaných

dokumentů

• chybějící náležitosti (doklad o trvání nebo skončení dosavadního

pracovněprávního vztahu, pracovní smlouva, příp. písemné prohlášení

budoucího zaměstnavatele, že cizinec má odbornou způsobilost k

výkonu požadovaného zaměstnání)

• neuvedení čísla volného pracovního místa v centrální evidenci.


