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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.
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66
ZÁKON
ze dne 17. března 2022
o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení1), která
se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk
Ruské federace2) 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 „cizinec s dočasnou ochranou“).

ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLO V OBLASTI
ZAMĚSTNANOSTI
§2
Cizinec s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

ČÁST TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA V OBLASTI PRÁVA
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
§3
(1) Poskytovatel služby péče o dítě v dětské
skupině může poskytovat službu péče o dítě v dětské
skupině též rodiči dítěte, které je cizincem s dočasnou
ochranou, a to i pokud není zaměstnavatelem rodiče
tohoto dítěte.
(2) Po dobu 6 měsíců ode dne udělení dočasné
ochrany dítěti, které je cizincem s dočasnou ochranou, se splnění podmínky podle § 20a odst. 2 zákona
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
pro vznik nároku na příspěvek na provoz dětské
skupiny, spočívající v obsazení kapacitního místa dítětem, jehož rodič, který uzavírá smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, je zaměstnán, studuje v denní formě studia, je evidován
jako uchazeč o zaměstnání nebo je osobou samostatně výdělečně činnou, která má povinnost platit
zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nevyžaduje;
§ 11 odst. 1 písm. i) zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se po tuto dobu
nepoužije.
(3) Není-li dítě, které je cizincem s dočasnou
ochranou, v péči rodičů nebo jiné osoby, které bylo
rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno do péče
nahrazující péči rodičů, považuje se za rodiče pro
účely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině též osoba, které bylo toto dítě jeho rodičem svěřeno do péče; nemá-li tato osoba o této

1

) Čl. 12 a 13 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.

2

) Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným
invazí vojsk Ruské federace.
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skutečnosti písemný doklad podepsaný rodičem dítěte, dokládá tuto skutečnost a důvod, pro který nelze předložit tento doklad, písemným čestným prohlášením. Získá-li osoba podle věty první části před
středníkem doklad o svěření dítěte do její péče podepsaný rodičem dítěte, je povinna tento doklad bezodkladně předložit poskytovateli.
(4) Cizinec s dočasnou ochranou může vykonávat činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče
o dítě podle § 2 zákona o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině, za podmínky, že je zletilou
a svéprávnou osobou, má pedagogické, sociální nebo
zdravotní vzdělání anebo má střední vzdělání s maturitní zkouškou, získal-li praxi v oblasti péče o dítě ve
věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky v délce minimálně 5 let, je-li bezúhonnou
osobou podle § 5a odst. 2 zákona o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a činnost, kterou
se uskutečňuje výchova a péče o dítě podle § 2 zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, vykonává jen v přítomnosti pečující osoby.
Dosaženou praxi může cizinec s dočasnou ochranou
podle věty první doložit po dobu prvních 6 měsíců
ode dne udělení dočasné ochrany čestným prohlášením. Po uplynutí této doby je možné doložit dosaženou praxi čestným prohlášením, jen nelze-li ji prokázat řádným způsobem; cizinec s udělenou dočasnou ochranou zároveň uvede důvod, pro který nelze
prokázat dosaženou praxi řádným způsobem.
(5) Dosažené vzdělání může cizinec s dočasnou
ochranou podle odstavce 4 po dobu prvních 6 měsíců ode dne udělení dočasné ochrany doložit čestným prohlášením. Po uplynutí této doby je možné
doložit dosažené vzdělání čestným prohlášením, jen
nelze-li jej prokázat řádným způsobem; cizinec
s udělenou dočasnou ochranou zároveň uvede důvod, pro který nelze prokázat dosažené vzdělání řádným způsobem.
(6) Cizinec s dočasnou ochranou podle odstavce 4 může doložit bezúhonnost po dobu prvních
6 měsíců ode dne udělení dočasné ochrany čestným
prohlášením; poté je povinen doložit bezúhonnost
výpisem z evidence Rejstříků trestů za dobu jeho
pobytu na území České republiky na základě udělené dočasné ochrany.
(7) Vykonává-li cizinec s dočasnou ochranou
podle odstavce 4 činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě podle § 2 zákona o poskytování
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služby péče o dítě v dětské skupině, považuje se pro
účely splnění podmínky podle § 7 odst. 6 písm. b)
a c) zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině za pečující osobu.
(8) Podmínka podle § 20a odst. 2 zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině pro
vznik nároku na příspěvek na provoz dětské skupiny, spočívající v podání žádosti o příspěvek na
provoz dětské skupiny nejpozději do dne 31. ledna
kalendářního roku, na který poskytovatel žádá o příspěvek na provoz dětské skupiny, se nevyžaduje.
(9) Řízení o přiznání příspěvku na provoz dětské skupiny se zahajuje na základě žádosti o příspěvek na provoz dětské skupiny, a to je-li žádost
o příspěvek na provoz dětské skupiny podána po
31. lednu kalendářního roku, na který poskytovatel
žádá o příspěvek na provoz dětské skupiny; § 20h
odst. 1 a § 20i odst. 4 zákona o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině se nepoužije.
§4
Listinu, kterou je možné použít na území České
republiky bez dalšího ověření v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní
pomoci v občanských věcech, je možné nahradit
čestným prohlášením osoby, která je povinna tuto
listinu předložit za účelem přijetí nezbytných opatření na ochranu nezletilého dítěte, které je cizincem
s dočasnou ochranou, ze strany orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
§5
(1) Cizinci s dočasnou ochranou, který splňuje
podmínky pro poskytování sociálních služeb stanovené zákonem o sociálních službách, se poskytují
sociální služby. Jsou-li příjmové, sociální a majetkové
poměry cizince s dočasnou ochranou takové, že mu
neumožňují ani částečnou úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb, poskytují se mu sociální
služby bez úhrady nákladů. Náklady na sociální
služby podle věty druhé hradí stát. Své příjmové,
sociální a majetkové poměry doloží cizinec s dočasnou ochranou všemi dostupnými doklady nebo formou čestného prohlášení.
(2) Po dobu prvních 6 měsíců ode dne udělení
dočasné ochrany cizinec s dočasnou ochranou může
za účelem výkonu činnosti podle § 116 odst. 1 zákona o sociálních službách doložit dosažené vzdělání
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obdobné základnímu vzdělání podle školského zákona čestným prohlášením. Po uplynutí této doby
je možné doložit dosažené vzdělání obdobné základnímu vzdělání podle školského zákona čestným prohlášením, jen nelze-li jej prokázat řádným způsobem; cizinec s udělenou dočasnou ochranou zároveň
uvede důvod, pro který nelze prokázat dosažené
vzdělání řádným způsobem.
(3) Cizinec s dočasnou ochranou může doložit
za účelem výkonu činnosti podle § 116 odst. 1 zákona o sociálních službách bezúhonnost čestným
prohlášením po dobu prvních 6 měsíců ode dne udělení dočasné ochrany; poté je povinen doložit bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříků trestů za
dobu pobytu na území České republiky na základě
dočasné ochrany.
Humanitární dávka
§6
(1) Cizinci s dočasnou ochranou, který se
zdržuje na území České republiky, se za kalendářní
měsíc, v němž mu byla udělena dočasná ochrana,
vyplatí humanitární dávka (dále jen „dávka“) ve výši 5 000 Kč.
(2) Jsou-li příjmové, sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou takové, že mu
neumožňují zajištění základních životních potřeb,
lze mu na základě jeho žádosti poskytnout dávku
ve výši 5 000 Kč měsíčně opakovaně, a to po dobu
5 kalendářních měsíců bezprostředně následujících
po kalendářním měsíci, v němž mu byla udělena
dočasná ochrana. Žádost o dávku musí obsahovat
identifikační údaje žadatele, místo jeho pobytu na
území České republiky a musí být předloženy doklady prokazující, že žadatel je cizincem s dočasnou
ochranou. Příjmové, sociální a majetkové poměry na
území České republiky žadatel uvede do žádosti
a doloží je všemi dostupnými doklady nebo formou
čestného prohlášení.
(3) Dávku vyplácí Úřad práce České republiky
– krajské pobočky a pobočka pro hlavní město
Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“).
Za nezletilého cizince jedná jeho zákonný zástupce,
nemá-li nezletilý cizinec na území České republiky
zákonného zástupce, jedná za něj osoba blízká nebo
jiná osoba, která o něj pečuje. Dávka se vyplácí v hotovosti nebo převodem na platební účet v bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelním a úvěrním
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družstvu v České republice určený žadatelem. Dávka
se nevyplácí do ciziny.
(4) V řízení o dávce se správní řád nepoužije.
§7
Byla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněné osobě vyplacena dávka mimořádné
okamžité pomoci podle zákona o pomoci v hmotné
nouzi, nepřihlíží se k této skutečnosti ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
§8
Příspěvek pro solidární domácnost
(1) Fyzické osobě, která bezplatně poskytla
ubytování cizinci s dočasnou ochranou (dále jen
„ubytovaná osoba“), se poskytuje příspěvek pro solidární domácnost (dále jen „příspěvek“). Podmínkou pro poskytování příspěvku je, že se nejedná
o ubytování v ubytovacím zařízení a ubytování bylo
poskytnuto nepřetržitě po dobu, jejíž minimální
délku stanoví vláda nařízením. V rámci poskytnutého ubytování musí být ubytované osobě zajištěn
dostatečný prostor pro odpočinek, pro přípravu
stravy, prostor pro osobní hygienu a záchod a musí
být zajištěn přístup k pitné vodě.
(2) Příspěvek se poskytuje na žádost, a to po
uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží. Žádost musí obsahovat:
a) identifikaci žadatele,
b) adresu nemovitosti, v níž je poskytováno ubytování, a právní titul, na jehož základě žadatel
nemovitost užívá,
c) identifikaci ubytovaných osob,
d) údaje o době poskytování ubytování,
e) čestné prohlášení žadatele, že ubytování bylo
poskytnuto bezplatně,
f) čestné prohlášení žadatele, že jsou splněny podmínky pro ubytování podle odstavce 1 věty poslední.
(3) Příspěvek vyplácí krajská pobočka Úřadu
práce. Příspěvek se vyplácí převodem na platební
účet v bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelním a úvěrním družstvu v České republice určený
žadatelem, nebo v odůvodněných případech poštovním poukazem. Příspěvek se nevyplácí do ciziny.
Způsob výplaty uvede žadatel v žádosti.
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osob v jedné domácnosti, které lze zohlednit
pro účely výše příspěvku,

(4) V řízení o příspěvku se správní řád nepoužije.
(5) Příspěvek se nebude považovat za příjem
pro účely zákona o státní sociální podpoře, zákona
o pomoci v hmotné nouzi, zákona o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením a zákona
o sociálních službách.
(6) Poskytování příspěvku stanoví vláda nařízením v závislosti na vývoji ozbrojeného konfliktu na
území Ukrajiny a jeho dopadů na možnosti zajištění
přiměřeného ubytování cizinců s dočasnou ochranou
na území České republiky.
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b) minimální počet dnů po sobě jdoucích v období
kalendářního měsíce, po kterou musí být ubytované osobě poskytnuto ubytování, a
c) období, po které bude příspěvek poskytován.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§9

(7) Vláda nařízením podle odstavce 6 stanoví

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho
vyhlášení.

a) výši příspěvku za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc a maximální počet ubytovaných

(2) Tento zákon pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. března 2023.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.
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67
ZÁKON
ze dne 17. března 2022
o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje opatření v oblasti
školství1), která se vztahují na cizince, kterému byla
v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle
zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace2) 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 „cizinec“).
(2) Ustanovení tohoto zákona se použijí přednostně před ustanoveními jiných právních předpisů.
§2
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
a k základnímu vzdělávání
(1) Pokud ředitel mateřské školy zřízené obcí
nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu,
v němž má místo pobytu cizinec, nebo základní
školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve
školském obvodu, v němž má místo pobytu cizinec,
rozhodl mimo režim zápisu podle školského zákona
o nepřijetí cizince, na kterého se vztahuje povinné
předškolní vzdělávání nebo povinná školní docházka, nebo jde o osobu podle § 20 odst. 2 školského
zákona, bezodkladně informuje zřizovatele.

(2) Zřizovatel bez zbytečného odkladu po projednání s ředitelem jiné školy určí pro vzdělávání jím
zřizovanou školu, není-li v této škole překročen nejvyšší povolený počet dětí nebo žáků zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení. Pokud nemůže být
určena žádná škola, zřizovatel bez zbytečného odkladu informuje krajský úřad příslušný podle místa
pobytu cizince. Krajský úřad bez zbytečného odkladu určí školu pro vzdělávání, a to po projednání
s ředitelem příslušné školy a s jejím zřizovatelem;
přitom přihlíží k místu pobytu cizince.
(3) Pokud nemůže být krajským úřadem podle
odstavce 2 určena žádná škola, krajský úřad bez
zbytečného odkladu informuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bez zbytečného odkladu určí
jiný krajský úřad, který ve spolupráci s krajským
úřadem podle odstavce 2 bez zbytečného odkladu
určí školu pro vzdělávání, a to po projednání s ředitelem příslušné školy a s jejím zřizovatelem; přitom
přihlíží k místu pobytu cizince.
(4) Ředitel určené školy je povinen rozhodnout
o přijetí cizince ke vzdělávání, není-li překročen nejvyšší povolený počet dětí nebo žáků zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení.
(5) Ředitel mateřské nebo základní školy, která
má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2
nebo § 179 odst. 3 školského zákona, stanoví místo
a dobu dalšího zápisu k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to
v době od 1. června 2022 do 15. července 2022. Na
zápis podle věty první se vztahují pravidla pro zápis

1

) Čl. 14 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.

2

) Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným
invazí vojsk Ruské federace.
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podle školského zákona, s výjimkou termínu konání
podle § 34 odst. 2 a § 36 odst. 4 školského zákona.
(6) K zápisu podle odstavce 5 může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku
k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2
nebo § 36 odst. 4 školského zákona.
§3
Obsah vzdělávání v mateřské, základní, střední,
vyšší odborné škole a konzervatoři
Při vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, který
je cizincem, ředitel mateřské školy, základní školy,
střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné
školy za účelem adaptace této osoby na vzdělávání
podle školského zákona může po dobu nezbytně
nutnou zčásti nebo zcela nahradit vzdělávací obsah
školního vzdělávacího programu nebo akreditovaného vzdělávacího programu jiným vhodným vzdělávacím obsahem podle potřeb dítěte, žáka nebo studenta. Vhodný vzdělávací obsah podle potřeb dítěte
mateřské školy, žáka základní školy nebo střední
školy nemusí být v souladu s rámcovým vzdělávacím
programem.
§4
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole,
konzervatoři a vyšší odborné škole
(1) Ředitel střední školy nebo konzervatoře
může při postupu podle § 63 školského zákona přijmout a zařadit cizince i do probíhajícího 1. ročníku.
(2) Ředitel vyšší odborné školy může při postupu podle § 95 školského zákona přijmout a zařadit
cizince i do probíhajícího 1. ročníku.
§5
Přijímací řízení ke střednímu a vyššímu
odbornému vzdělávání a ke vzdělávání
v konzervatoři
(1) V přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
pro školní rok 2022/2023 se lhůta pro podání žádosti
cizincem o přijetí ke střednímu vzdělávání pro první
kolo do oboru vzdělání s maturitní zkouškou prodlužuje do 5. dubna 2022 a do ostatních oborů vzdělání do 8. dubna 2022. V případě oborů vzdělání
s maturitní zkouškou ředitel školy předá údaje
Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání do
8. dubna 2022.
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(2) V přijímacím řízení má cizinec navýšen časový limit pro jednotnou přijímací zkoušku nebo
školní přijímací zkoušku o 25 %. Cizinec má právo
konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze
vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v českém jazyce, ukrajinském jazyce nebo anglickém jazyce podle svého výběru.
(3) V přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
a ke vzdělávání v konzervatoři může cizinec nahradit
doklad prokazující získání předchozího vzdělání,
splnění povinné školní docházky nebo splnění přijímacích kritérií podle § 60d odst. 1 písm. a) nebo d)
školského zákona čestným prohlášením, pokud doklad nemá.
(4) V přijímacím řízení k vyššímu odbornému
vzdělávání může cizinec nahradit doklad prokazující
získání předchozího vzdělání nebo splnění přijímacích kritérií podle § 94 odst. 3 písm. a) nebo c) školského zákona čestným prohlášením, pokud doklad
nemá.
§6
Výjimka z požadavku znalosti českého jazyka
(1) Právnická osoba vykonávající činnost školy
nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání
může výchovu a vzdělávání ve třídách, skupinách
a odděleních, v nichž se vzdělávají výhradně děti,
žáci, studenti nebo účastníci, kteří jsou cizinci nebo
státními občany Ukrajiny, zajistit pedagogickým
pracovníkem, který nesplňuje předpoklad prokázání
znalosti českého jazyka podle § 3 odst. 1 písm. e)
zákona o pedagogických pracovnících.
(2) Na sjednání pracovního poměru na dobu
určitou s pedagogickým pracovníkem podle odstavce 1 se nevztahuje ustanovení § 23a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících.
§7
Výjimka z hygienických požadavků na školy
a školská zařízení
(1) V případě žádosti školy nebo školského zařízení v souvislosti se vzděláváním nebo poskytováním školských služeb cizinci o změnu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení podle
§ 149 školského zákona, jde-li o nejvyšší povolený
počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském
zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek,
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c) rektor veřejné nebo státní vysoké školy nebo
orgán soukromé vysoké školy vykonávající působnost rektora rozhodnout o osvobození
uchazeče od poplatku podle § 48 odst. 7 zákona
o vysokých školách,

stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných
jednotek, se nevyžaduje stanovisko příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu
podle § 147 odst. 1 písm. h) školského zákona. Rozhodnutí správního orgánu o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků a studentů ve škole nebo
školském zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných
obdobných jednotek, v řízení podle věty první je
účinné po dobu platnosti tohoto zákona, nepožádal-li žadatel o dobu kratší.

d) rektor veřejné vysoké školy rozhodnout o osvobození od poplatků podle § 58 zákona o vysokých školách a Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra rozhodnout o osvobození od
poplatku podle § 95 odst. 8 písm. d) zákona
o vysokých školách,

(2) Na školu a školské zařízení, které vzdělávají
nebo poskytují školské služby cizinci, se nevztahují
hygienické požadavky na prostorové podmínky stanovené podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného
zdraví3).

e) rektor veřejné nebo státní vysoké školy nebo
orgán soukromé vysoké školy vykonávající působnost rektora rozhodnout o přerušení studia,
jehož doba se nebude započítávat do celkové
doby přerušení studia.

§8
Zvláštní pravidla pro vysoké školy
(1) U uchazeče o studium na vysoké škole nebo
studenta, který je cizincem, může
a) vysoká škola nebo fakulta individuálně pro
uchazeče nebo pro zvlášť vymezenou skupinu
takových uchazečů stanovit podmínky přijetí
ke studiu podle § 49 zákona o vysokých školách, stanovit termín a způsob ověřování splnění
podmínek přijetí ke studiu, případně jinou
formu, rámcový obsah anebo kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky; povinnost zveřejnění v dostatečném předstihu podle § 49 odst. 5
zákona o vysokých školách se neuplatní,
b) být při prokazování dosaženého předchozího
vzdělání doklad podle § 48 odst. 4 písm. d)
a § 48 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách nahrazen čestným prohlášením takovéto
osoby o skutečnostech jinak prokazovaných takovýmto dokladem nebo ověřením podle § 90
odst. 3 zákona o vysokých školách, pokud doklad nemá; dosažené předchozí vzdělání pro
účely přijetí na vysokou školu bez institucionální akreditace může být prokazováno podle
§ 48 odst. 4 písm. d) a § 48 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách na jiné vysoké škole
s institucionální akreditací na základě dohody
vysokých škol,

3

(2) Vysoká škola může prostředky z jiných než
účelově určených fondů využít k humanitárním účelům souvisejícím se situací cizinců. Za jiné než účelově určené fondy se pro účely tohoto zákona považují fondy podle § 18 odst. 6 písm. a), b), d) a g)
zákona o vysokých školách.
(3) Odstavec 1 písm. c) až e) se vztahuje i na
studenta vysoké školy, který je státním občanem
Ukrajiny a není cizincem uvedeným v § 1 odst. 1.“.
§9
Osvobození od poplatku za nostrifikace
(1) Cizinec je osvobozen od poplatku za přijetí
žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení
o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání
získaného v zahraniční škole podle Položky 10
písm. d) přílohy k zákonu o správních poplatcích.
(2) Cizinec je osvobozen od poplatku za úkony
spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podle § 90a
odst. 2 zákona o vysokých školách.
(3) Cizinec je osvobozen od poplatku za přijetí
žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského
vzdělání a dokladu o zahraničním vysokoškolském
vzdělání podle Položky 22 písm. m) přílohy k zákonu o správních poplatcích.

) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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§ 10
Účinnost
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho
vyhlášení.
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(2) Tento zákon pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. března 2023, s výjimkou ustanovení § 6,
které pozbývá platnosti uplynutím dne 31. srpna
2022.

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