
 

 

 

Připomínky Konsorcia NNO pracujících 
s migranty ke Sněmovnímu tisku 351 
 

O co se jedná:  

Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění tzv. Lex Ukrajina (zákon č. 65/2022 Sb., 
o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným 
invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Cílem 
návrhu je zejména nastavit systém prodloužení dočasné ochrany o jeden rok, do 31. 3. 2024. 

V rámci příchodu ukrajinských uprchlíků se Konsorcium nevládních organizací pracujících 
s migranty a jeho členské organizace staly klíčovou součástí zvládání situace poskytováním, 
jak potřebných služeb a pomoci ukrajinským uprchlíkům, tak i expertizy a propojováním 
relevantních aktérů. 

Na základě znalosti terénu i právních aspektů dočasné ochrany a unijního práva máme 
k současnému návrhu novely Lex Ukrajina máme tyto zejména tyto výhrady: 

 
Umožnění registrace k prodloužení DO i listinnou formou 
Chápeme kapacitní důvody, které vedou k nutnosti mezikroku ve formě registrace v rámci 
procesu prodlužování dočasné ochrany. Požadujeme však zachování možnosti žádat o 
registraci i listinnou formou, neboť online forma je pro některé držitele dočasné ochrany 
přílišnou bariérou. Ti nejzranitelnější (zejména senioři) by tak mohli dočasnou ochranu 
ztratit, přestože v ČR pobývají a všechny podmínky pro její prodloužení splňují.  
 
Umožnění soudního přezkumu rozhodnutí o nepřijatelnosti dočasné ochrany 
Vyloučení soudního přezkumu rozhodnutí o nepřijatelnosti žádosti o dočasnou ochranu je v 
rozporu se směrnicí o dočasné ochraně a judikaturou SDEU a nelze jej aplikovat. Čl. 29 

směrnice totiž stanoví, že osoby vyloučené členským státem z poskytnutí dočasné ochrany 

nebo zajištění sloučení rodiny jsou oprávněny podat v členském státě opravný prostředek. 

Rozpor byl mimo jiné potvrzen judikátem Krajského soudu Ústí nad Labem (č. j. 59 A 
45/2022-30). 
Navrhujeme proto v § 5 odst. 2 vyškrtnout poslední část věty za středníkem „soudní 
přezkum je vyloučen.“  
 
 
V případě zájmu rádi poskytneme další informace a/či spolupráci.  

Kontaktní osoby:  Magda Faltová, faltova@migrace.com , 731584126 

   Barbora Chrzová, chrzova@migracnikonsorcium.cz 

https://migracnikonsorcium.cz/cs/
https://migracnikonsorcium.cz/cs/
https://migracnikonsorcium.cz/cs/kdo-jsme/#clenske-organizace

