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Částka 36

65
ZÁKON
ze dne 17. března 2022
o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

publiky uděluje dočasnou ochranu cizincům, na
které se povinně vztahuje rozhodnutí Rady.

§1

(2) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky dále uděluje dočasnou ochranu cizinci, který
doloží, že

Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk
Ruské federace dne 24. února 2022 upravuje
a) podmínky udělování dočasné ochrany cizinců
uvedených v § 3 v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března
2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny
ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen
„rozhodnutí Rady“) a
b) zvláštní pravidla pro poskytování zdravotních
služeb.
(2) Ustanovení tohoto zákona se použijí přednostně před ustanoveními jiných právních předpisů
upravujících právní vztahy podle odstavce 1, nestanoví-li tento zákon jinak.
Dočasná ochrana
§2
Dočasnou ochranou se rozumí oprávnění k pobytu na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců za účelem poskytnutí dočasné
ochrany na území České republiky v návaznosti na
rozhodnutí Rady.
§3
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České re-

1

a) byl ke dni 24. února 2022 držitelem platného
povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny a
b) jeho vycestování do státu, jehož je státním občanem, nebo části jeho území, anebo v případě
osoby bez státního občanství do státu nebo části
jeho území jeho posledního trvalého bydliště
před vstupem na území Ukrajiny, není možné
z důvodu hrozby skutečného nebezpečí podle
§ 179 odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území
České republiky.
Řízení ve věcech dočasné ochrany
§4
(1) Na řízení o udělení dočasné ochrany se obdobně použijí ustanovení zákona o pobytu cizinců
na území České republiky o udělování víza k pobytu
nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky.
(2) Ve věci dočasné ochrany podle tohoto zákona se nepoužijí ustanovení
a) § 1 odst. 3, § 2 odst. 1 písm. b), § 2 odst. 2, § 4
odst. 3, § 6 a 8, § 12 písm. a), b), d) a g), § 13 až
15, § 16 v části udělení, § 21 odst. 1 písm. b),
§ 21 odst. 2, § 24 až 26, 28, 29, 31, 34 až 38, § 40
odst. 2, § 41 až 47, § 49 odst. 2 až 8, § 50, § 51
odst. 2 písm. d), § 55, 57 a 58 zákona o dočasné
ochraně cizinců a
b) § 43, § 56 odst. 1 písm. c) a k) a § 62 odst. 4

) Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany
v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při
vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími.
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věty první zákona o pobytu cizinců na území
České republiky.

nelze-li udělit dočasnou ochranu na místě, osvědčení
o podání žádosti o udělení dočasné ochrany.

(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se
na udělování dočasné ochrany podle tohoto zákona
zákon o dočasné ochraně cizinců. Ve věcech, které
zákon o dočasné ochraně cizinců neupravuje, se použije zákon o pobytu cizinců na území České republiky.

(6) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky cizince požívajícího dočasné ochrany písemně poučí v jazyce, v němž je schopen se dorozumět, o právech a povinnostech souvisejících s poskytnutím dočasné ochrany.

(4) Pro účely zákona o pobytu cizinců na
území České republiky se osoba s udělenou dočasnou ochranou podle tohoto zákona považuje za
držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění
pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1
písm. a) zákona o pobytu cizinců na území České
republiky.
(5) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky může cizinci stanovit místo, kde lze podat
žádost o udělení dočasné ochrany podle tohoto zákona.
§5
(1) Žádost o udělení dočasné ochrany je nepřijatelná, jestliže
a) není podána osobně,
b) je podána cizincem, který není uveden v § 3,
c) je podána cizincem, který o dočasnou ochranu
požádal v jiném členském státě Evropské unie,
nebo
d) je podána cizincem, kterému byla udělena dočasná ochrana v jiném členském státě Evropské
unie.
(2) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky nepřijatelnou žádost cizinci vrátí a sdělí mu
důvod nepřijatelnosti; soudní přezkum je vyloučen.
(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky může od povinnosti osobního podání žádosti upustit z důvodů hodných zvláštního zřetele.
(4) Udělení dočasné ochrany se vyznačuje cizinci vízovým štítkem do cestovního dokladu. Nelze-li s ohledem na místní podmínky udělení dočasné
ochrany vyznačit formou vízového štítku, lze dočasně učinit záznam o udělení dočasné ochrany do
cestovního dokladu nebo mimo něj.
(5) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky vydá žadateli o udělení dočasné ochrany,

(7) Ve věci neudělení nebo odnětí dočasné
ochrany se použije zákon o dočasné ochraně cizinců.
§6
(1) Žadatel o udělení dočasné ochrany je povinen k žádosti předložit cestovní doklad, je-li jeho
držitelem, a na vyžádání fotografii. K žádosti o vydání cestovního průkazu totožnosti je žadatel povinen předložit fotografii. Ministerstvo vnitra nebo
Policie České republiky jsou oprávněny pro tyto
účely pořídit obrazový záznam žadatele.
(2) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky z moci úřední vydá, lze-li tak učinit s ohledem na místní podmínky, cestovní průkaz totožnosti
podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky cizinci požívajícímu dočasné ochrany, který
není držitelem platného cestovního dokladu.
(3) Ministerstvo vnitra a Policie České republiky vedou evidenci žadatelů o poskytnutí dočasné
ochrany a cizinců požívajících dočasné ochrany; při
tom postupují podle ustanovení zákona o pobytu
cizinců na území České republiky týkajících se evidence dlouhodobých víz.
(4) Podá-li cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana podle tohoto zákona, žádost o udělení
mezinárodní ochrany nebo je-li v době podání žádosti o dočasnou ochranu podle tohoto zákona vedeno řízení ve věci mezinárodní ochrany podle zákona o azylu, řízení ve věci mezinárodní ochrany se
přerušuje po dobu trvání dočasné ochrany podle tohoto zákona; o tom se učiní záznam do spisu ve věci
mezinárodní ochrany. Cizinec není v postavení žadatele o udělení mezinárodní ochrany.
(5) Požádal-li odsouzený k trestu vyhoštění,
který je osobou podle § 3, o dočasnou ochranu nebo
byla-li mu udělena, výkon trestu vyhoštění je odložen po dobu řízení o této žádosti nebo po dobu, na
kterou mu byla dočasná ochrana udělena. Policie
České republiky o podání žádosti nebo o udělení
dočasné ochrany vyrozumí soud, který trest vyhoš-
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tění uložil; obdobně postupuje v případě neudělení
dočasné ochrany nebo zániku dočasné ochrany odsouzeného.
(6) Okamžikem přiznání oprávnění k pobytu
za účelem dočasné ochrany je zastaveno řízení o žádosti o vydání nebo o prodloužení doby platnosti
oprávnění k pobytu podle zákona o pobytu cizinců
na území České republiky. Ustanovení § 169r odst. 3
zákona o pobytu cizinců na území České republiky
se použije obdobně.
(7) Jestliže bylo cizinci uvedenému v § 3 v období od 24. února 2022 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za
účelem strpění pobytu na území České republiky
podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců
na území České republiky, správní orgán řízení
o jeho žádosti o vydání nebo prodloužení platnosti
pobytového oprávnění podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky zastaví. To neplatí,
jestliže byl před udělením víza vydán zastupitelskému úřadu pokyn k udělení dlouhodobého víza
nebo dlouhodobého víza podle § 30 odst. 2 zákona
o pobytu cizinců na území České republiky a cizinec
ve lhůtě dvou měsíců od udělení víza povolení k pobytu nebo vízum převezme. O zastavení řízení o udělení dlouhodobého víza se učiní záznam do spisu.
(8) Na hlášení změny místa pobytu na území
České republiky se použijí přiměřeně ustanovení zákona o pobytu cizinců na území České republiky.
Změnu místa hlášeného pobytu je možné učinit také
prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře v rozsahu údajů uvedených
v přihlašovacím tiskopise. Elektronický formulář
Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem uvedeným
v § 182 odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území
České republiky. Povinnost hlásit další změny podle
zákona o pobytu cizinců na území České republiky
se na osobu požívající dočasné ochrany vztahuje obdobně.
(9) Pro dobrovolný návrat osob vymezených
v § 48 zákona o dočasné ochraně cizinců se obdobně
použijí ustanovení o dobrovolném návratu v zákoně
o pobytu cizinců na území České republiky.
(10) Ustanovení zákona o evidenci obyvatel
upravující přidělování rodných čísel cizincům se nepoužijí.

Částka 36

§7
Zvláštní pravidla pro poskytování
zdravotních služeb
(1) Cizinec, kterému byly poskytnuty zdravotní služby na území České republiky a kterému
byla následně udělena dočasná ochrana podle tohoto
zákona, se ode dne poskytnutí zdravotních služeb na
území České republiky v období 30 dnů přede dnem
udělení dočasné ochrany považuje pro účely úhrady
poskytnutých zdravotních služeb za osobu podle § 2
odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
(2) Cizinec, kterému byla udělena dočasná
ochrana podle tohoto zákona, se ode dne udělení
dočasné ochrany považuje pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb za osobu podle § 2
odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
(3) Dítě, které se narodilo na území České republiky cizinci uvedenému v odstavci 1 nebo cizinci,
kterému byla udělena dočasná ochrana podle tohoto
zákona, se ode dne narození považuje pro účely
úhrady poskytnutých zdravotních služeb za osobu
podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona o veřejném
zdravotním pojištění, a to nejdéle po dobu 60 dnů
ode dne narození.
§8
Přechodná ustanovení
(1) Ustanovení tohoto zákona se vztahují i na
cizince, kterému bylo přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem strpění pobytu na území České republiky
podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců
na území České republiky, které je vydáváno od
24. února 2022 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk
Ruské federace. Tento cizinec se ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona považuje za cizince, kterému byla udělena dočasná ochrana podle tohoto zákona.
(2) Cizinec, kterému byly poskytnuty zdravotní služby na území České republiky přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak nejdříve dne
24. února 2022, a kterému bylo následně uděleno
vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1
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písm. a) zákona o pobytu cizinců na území České
republiky, které je vydáváno od 24. února 2022
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
nebo jemuž byla následně udělena dočasná ochrana
podle tohoto zákona, se ode dne prvního poskytnutí
zdravotních služeb na území České republiky, nejdříve však ode dne 24. února 2022, do dne udělení
tohoto víza nebo dočasné ochrany podle tohoto zákona považuje pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb za osobu podle § 2 odst. 1 písm. b)
bodu 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
(3) Dítě, které se narodilo na území České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
avšak nejdříve dne 24. února 2022, cizinci s uděleným
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vízem podle odstavce 2 nebo vízem za účelem dočasné ochrany, se ode dne narození považuje pro
účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb za
osobu podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona
o veřejném zdravotním pojištění, a to nejdéle po
dobu 60 dnů ode dne narození.
§9
Účinnost
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho
vyhlášení.
(2) Tento zákon pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. března 2023.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

