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POBYTOVÉ REŽIMY UKRAJINSKÝCH OBČANŮ NA NAŠEM ÚZEMÍ 
A LEX UKRAJINA  
 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

 

Místo  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

TERMÍN 

22. dubna 2022 , 9:00 – 12:00 

LEKTOR 

JUDr. Mgr. Pavla Ládová 

CENA 

990,- Kč bez DPH (1.204,-  Kč vč. DPH).  

Celý zisk z daného školení bude organizátorem školení poukázán na praktickou 
pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. 
  

CÍLE KURZU A OBSAH 

Specializovaný seminář zaměřený na pobytová oprávnění pro občany Ukrajiny a především 

na tzv. Lex Ukrajina. Státy EU, Českou republiku nevyjímaje, ulehčují pravidla pro vstup 

ukrajinských občanů na svá území, jejich přístup na trh práce a pomoc v hmotné nouzi. 

V nabízeném speciálním semináři přineseme přehled nejdůležitějších informací týkajících se 

této problematiky. 

 

Seminář si klade za cíl přehledně a systematicky provést účastníka touto problematikou, tak 

aby byl schopen poskytnout ukrajinským občanům základní informace o povinnostech, 

které se pojí s jejich příjezdem do České republiky, a právech, který jim na území České 

republiky vznikají.  

 

Seminář v úvodu přiblíží pobytové režimy občanů Ukrajiny na našem území (povolení 

k dlouhodobému pobytu x krátkodobá víza x bezvízový pobyt x zvláštní vízum za účelem 

strpění pobytu na území). 

 

Další část semináře bude zaměřena na tzv. Lex Ukrajina, sestávající se ze tří právních norem, 

a to ze zákona č. 65/2022 Sb.,  o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 

na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, zákona č. 66/2022 Sb.,  

o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti 
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s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a 

zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 

na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.  

Zákony byly přijaty zrychleně ve stavu legislativní nouze a byly vyhlášeny dne 21. 3. 2022 ve 

Sbírce zákonů a dnem vyhlášení jsou i účinné. Jsou přijaty na dobu jednoho roku, pozbydou 

účinnosti 31. 3. 2023. 

Lex Ukrajina přináší technické úpravy v pobytovém režimu (zavedení dočasné ochrany) a 

dále benefity v oblastech: 

• zdravotního pojištění  

• sociálního zabezpečení  

• volného přístupu na trh práce a ke službám zaměstnanosti 

• dětských skupin 

• školství 

 

Zákony vychází z dohody ministrů vnitra členských států Evropské unie o zavedení dočasné 

ochrany pro běžence. Upravují také vstup Ukrajinců do systému veřejného zdravotního 

pojištění, podmínky a proces udělování dočasné ochrany, možnost pracovat bez 

pracovního povolení ad. 

 

Seminář zohledňuje dynamický vývoj v této oblasti a vždy maximálně reflektuje aktuální stav.  

 
 

 

 
 
 

LEKTOR KURZU 

JUDr. Mgr. Pavla Ládová 

Advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého i veřejného práva, autorka řady 

odborných příspěvků a publikací   

  

Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být seminář především zaměřen, lze 

posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail: 

ladova@kolumbuspm.cz.  

 


