
Univerzita Karlova, Právnická fakulta

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1



Dočasná ochrana pro osoby prchající před 

válkou na Ukrajině a možné scénáře

po jejím ukončení

14. česko-slovenské mezinárodněprávní symposium

Zámecký hotel AV ČR v Třešti, 23. - 25. 9. 2022

Eliška Flídrová

Katedra mezinárodního práva 

Centrum migračního a azylového práva (CeMiReLa)



1. Směrnice o dočasné ochraně – aktivace dočasné ochrany.

2. Promítnutí do českého vnitrostátního práva – práva a povinnosti.

3. Co se stane v březnu 2023? 

4. Další možné scénáře.
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Směrnice o dočasné ochraně

• 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.

•  Rada EU dne 4. března 2022 jednomyslně přijala prováděcí rozhodnutí

2022/382 - případ hromadného přílivu vysídlených osob
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Kdo požívá ochrany? 

• a) ukrajinští státní příslušníci pobývající na Ukrajině před 24. únorem
2022;

• b) osoby bez státní příslušnosti a státní příslušníci třetích zemí jiných
než Ukrajiny, kterým byla před 24. únorem 2022 poskytnuta
mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana na
Ukrajině

• c) rodinní příslušníci osob uvedených v písmenech a) a b)
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Česká právní úprava 

• zákon 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců

• tzv. Lex Ukrajina
1. právní status dočasné ochrany a přístupu ke zdravotní péči (zákon č. 65/2022 Sb.)

2. zaměstnanost a oblast sociálního zabezpečení (zákon č. 66/2022 Sb.) 

3. zvláštní pravidla v oblasti školství (zákon č. 67/2022 Sb.)

Novela Lex Ukrajina II. (28. 6. 2022)
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Čísla 

• Dočasná ochrana – přes 400 000 udělených víz

• Mezinárodní ochrana v roce 2021 – 1411 žádostí (311 osobám 
udělena)
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Práva a povinnosti dle českého práva

• Pobytové oprávnění (ve formě víza nad 90 dnů) 

• Volný přístup na trh práce (i k podnikání)

• Pravidla pro účast ve VZP

• Přijímání ke vzdělávání (povinná školní docházka - povinnost)

• Sociální služba/humanitární dávky 

• …
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Co se stane v březnu 2023? 

• Lex Ukrajina – aktuálně účinné do 31.3.2023

• Automatické prodloužení o 6 měsíců? – max 2x

• Následně až další 1 rok – 3 roky maximálně celkem 

• Ukončení DO? Bezpečný a trvalý návrat? 
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A co dál? 

• Prostupnost s azylovým řízením; máme očekávat nápor žádostí o 
mezinárodní ochranu? 

• Dobrovolné návraty

• Nucené návraty (humanitární/zdravotní důvody; školní docházka)

• Ochrana soukromého a rodinného života skrze čl. 8 EÚLP? 
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Děkuji za pozornost! 

CeMiReLa: Centrum migračního a azylového práva

flidrova@prf.cuni.cz
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