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Nově příchozí od 

22.3.2022

Režim dočasné ochrany: osobní rozsah – vychází z rozhodnutí Rady EU

3 skupiny osob:

1. Osoby, na které se dočasná ochrana MUSÍ vztahovat

2. Osoby, na které se MUSÍ vztahovat BUĎ dočasná ochrana, NEBO jiná 

ekvivalentní národní ochrana

3. Osoby, na které se MŮŽE vztahovat dočasná ochrana – záleží na volbě 

každého státu (volitelná kategorie). 

Jak aplikuje ČR?



1. Osoby, na které se dočasná ochrana 

MUSÍ vztahovat + 3. volitelná kategorie

• (1.) ukrajinští státní příslušníci a jejich rodinní příslušníci pobývající na

Ukrajině před 24. únorem 2022;

• (3.) ukrajinští státní příslušníci a jejich rodinní příslušníci pobývající nejdříve

od 27.11.2021 na území ČR/EU na základě krátkodobého víza nebo

bezvízového styku;

• (1.) osoby bez státní příslušnosti a státní příslušníci třetích zemí jiných než

Ukrajiny pobývající na Ukrajině před 24. únorem 2022, kterým byla před 24.

únorem 2022 poskytnuta mezinárodní nebo obdobná ochrana a jejich

rodinní příslušníci;

• (3.) osoby bez státní příslušnosti a státní příslušníci třetích zemí jiných než

Ukrajiny, kterým byla před 24. únorem 2022 poskytnuta mezinárodní nebo

obdobná ochrana a jejich rodinní příslušníci pobývající nejdříve od

27.11.2021 na území ČR/EU na základě krátkodobého víza nebo

bezvízového styku;



2. Osoby, na které se MUSÍ vztahovat BUĎ dočasná 

ochrana, NEBO jiná ekvivalentní národní ochrana

• osoby bez státní příslušnosti a státní příslušníky třetích zemí jiných než

Ukrajiny, kteří prokáží, že na Ukrajině pobývali před 24. únorem 2022 na

základě platného povolení k trvalému pobytu A ZÁROVEŇ se nemohou

vrátit za bezpečných a trvalých podmínek do své země původu;

• ČR zvolila, že tyto osoby ZAHRNE do dočasné ochrany.

Jiné osoby – nepřijatelná žádost (výj.§ 52 zákona o dočasné ochraně)

Další důvody nepřijatelnosti -§ 5 lex UKR



Forma dočasné ochrany

Vydává se od 22.3.2022

• i nadále vízový štítek – dlouhodobé vízum

• počet vstupů „multi“ – lze cestovat po schengenu i mimo 

něj 

• označeno jako „D/DO/xxx“

• vyznačuje se do CD nebo mimo něj

• nelze-li vyznačit, lze záznam/razítko – nelze cestovat

• na počkání (lze-li, nelze-li – jde do řízení – osvědčení o 

podané žádosti)

• vízum jen do 31.3.2023



Kde žádat? Rozcestník

• KACPU

- státní příslušníci Ukrajiny + RP – obě skupiny (noví, 

bezvíz + KV)

• OAMP (OPC) 

- zbylé kategorie

- ti, co mají v běhu jiné řízení

• PČR (OCP KŘP)

- všechny kategorie

- nutno předem místně ověřit, který útvar je otevřen

§ 4/5 lex UKR + KO



Kdo není oprávněn k 

dočasné ochraně

• Osoby s DV, DP, TP a jiným typem pobytu v jiném státě (EU, 3.z) – nejsou 

„residing“ na Ukrajině

• Osoby s dočasnou ochranou nebo žádostí o ní v jiném ČS EU

• Osoby, kde je důvod pro vyloučení z možnosti dočasné ochrany –

bezpečnostní hrozba atp. – velmi výjimečné



Stávající držitelé víz D/VS/U

- od 22.3. se víza D/VS/U nevyznačují

- přechází ex lege do dočasné ochrany

- není třeba nic dělat! …tzn. nechodit pro přelepku víza

- dle lex UKR již nezaniká vycestováním z území – lze cestovat po 

schengenu (ne mimo něj – počet vstupů „00“)

Přelepování na dočasnou ochranu

- nutné pouze v případě potřeby cestovat mimo schengen

- nové vízum bude mít stejnou platnost jako to původní! 

- nedělat preventivně! – kapacity a zásoby štítků – nově příchozí



Související otázky

• Lex UKR – 3 zákony (65, 66, 67/2022): MV+Mzdr MPSV+ MŠMT

– účinnost od 21.3.2022

- D/VS/U se překlopili do dočasné ochrany, tzn. jsou ok i pro účely

Mzdr+MPSV+MŠMT

• Děti mladší 15 let bez zákonného zástupce, ale s doprovodem (teta, kamarádka atp.)

– je ustanoven opatrovník pro řízení, OAMP předává OSPOD. MPSV vykládá tak, že

není nutné oficiální ustanovení tety/kamarádky za opatrovníka pro další život v ČR

(školy).



Nouzový stav

• Od 4.3.

- Krizová opatření vlády

• Stále platí 30 dnů na přihlášení k pobytu

• Stále platí možnost určit místo přihlášení k pobytu a 

místo podání žádosti o dočasnou ochranu

• Stále platí 1 a dost – nabídka ubytování

• KO na ubytovací kapacity 

• KO mpsv – procesní věci – k výplatě dávky



Děkuji za pozornost


