
Společnost Alfa Software, s.r.o. zajistila distribuci tohoto dokumentu z podkladů dodaných 
lektorem a nenese odpovědnost za případné chyby nebo nepřesnosti v podkladech obsažené. 

 

Zaměstnávání Ukrajinců  

Dne 21.března 2022 nabyly účinnosti 3 zákony, které se souhrnně označují jako „LEX 

Ukrajina“. Zákony jsou účinné do 31. března 2023.  

Jde o zákony č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace („imigrační UA zákon“), 
č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v 
souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 
(„zákon o UA zaměstnanosti“)  a   č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s 
ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

Cílem právní úpravy je zjednodušení právního postavení uprchlíků z Ukrajiny, kterým 
je přiznáno právo pobytu, poskytnutí zdravotní péče a umožnit rychlý nastup do zaměstnání. 
Jde-li o studenty, je jim umožněn pozdější termín pro přijímací zkoušky do škol a tedy i 
zjednodušení zařadit se do vzdělávacího systému na všech úrovních od mateřských po vysoké 
školy. 
Dočasná ochrana - § 2 zákona č. 65/2022 Sb. 

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 (směrnice EU 201/55). 

Uděluje se osobám, které na území Ukrajiny pobývaly alespoň do 24. 2. 2022 a 
současně jsou: 
 a) občany Ukrajiny; 
 b) osobami bez státní příslušnosti nebo občany třetí země (jiné než Ukrajiny), kterým byla 
udělena mezinárodní ochrana nebo obdobná ochrana podle právních předpisů Ukrajiny;  
c) rodinným příslušníkem osob uvedených pod body a) nebo b);  
d) občanem třetí země s platným trvalým pobytem na Ukrajině (k 24. 2. 2022), který se nemůže 
bezpečně vrátit do své domovské země. 
 
Kde požádat o dočasnou ochranu? 

Osobně na MV (odbor azylové a migrační politiky) nebo s využitím Krajského 
asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) dle místa pobytu, kde se na jednom místě vyřeší 
nejen vízum s dočasnou ochranou, ale i registrace u cizinecké policie, zdravotní pojištění, úřad 
práce a další pomoc.  

 K žádosti musí žadatel předložit vyplněný formulář (ke stažení na webových stránkách 
MVČR), cestovní pas, je-li jeho držitelem, a fotografii pasového formátu. Vízum za účelem 
strpění vydané občanům Ukrajiny po 24. 2. 2022 je úředně považováno za vízum s dočasnou 
ochranou.  Opuštěním území ČR dočasná ochrana nezaniká.    Vzniká však povinnost 
registrovat se u cizinecké policie do 30 dnů od vstupu na území ČR. 
 
Zaměstnávání cizince s dočasnou ochranou (oprávněný cizinec) 
  Oprávněnému cizinci je přiznán status osoby s trvalým pobytem pro účely 
zaměstnanosti, a proto má volný přístup na trh práce. Zaměstnavatel nemá povinnost hlásit 
volné pracovní místa na ÚP. Rovněž se nezajišťuje zaměstnanecká karta, modrá karta nebo 
povolení k zaměstnání.  Jen pro účely zaměstnanosti se na něho nahlíží jako na cizince s 
trvalým pobytem.  
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Z pohledu pracovního práva je nutné připomenout povinnost rovného zacházení a 
zákaz diskriminace. Zaměstnavatel je oprávněn volit druh pracovněprávního vztahu.  
Dokumenty o pracovněprávních náležitostech by měly být v jazyce srozumitelném pro 
takového zaměstnance (nejčastěji dvojjazyčně CZUA).   

Z hlediska odměňování pro ně platí NV č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a nejnižších 
úrovní zaručené mzdy. Jen u DPP nebo DPČ je   přípustná odměna ve výši minimální mzdy, 
ačkoliv i v těchto případech platí rovné zacházení a zákaz diskriminace.  
Pracovnělékařská prohlídka 

Před uzavřením pracovního poměru je nezbytná pracovnělékařská vstupní prohlídka. 
Jde-li o dohody o pracích mimo pracovní poměr, pak jen v případě, kdy se jedná o rizikové 
činnosti. Poskytovatel pracovního lékařství obvykle vyžaduje výpis ze zdravotnické 
dokumentace, který v dané situaci nelze získat, a proto je obvykle nutná rozšířená prohlídka. 
Ohlašovací povinnosti 

Nadále platí ohlašovací povinnosti vůči Krajské pobočce ÚP.  Nejpozději v den nástupu 
do práce ohlásit nástup cizince do zaměstnání (týká se i DPP), při skončení zaměstnání do 10 
kalendářních dnů.  Jde-li o uzavření pracovněprávního vztahu na dobu určitou, skončení 
zaměstnání se již neohlašuje.  

Z hlediska nemocenského pojištění jde-li o ostatní zaměstnání, je nutné takového 
pojištěnce přihlásit do 8 kalendářních dnů příslušné OSSZ. Jde-li o zaměstnání zakládající účast 
na zdravotním pojištění, ohlašovací povinnost je rovněž   do 8 kalendářních dnů.  
 
 
Postup při zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří pobývali v ČR před válkou na Ukrajině  

Jedná se o občany, kteří nemají status „dočasné ochrany“, a proto se postupuje dle 
dosavadních pravidel.  Je třeba sledovat platnost vydaných dokumentů opravňujících 
takového cizince k zaměstnání (zaměstnanecká karta, modrá karta, povolení k zaměstnání).  
Prodloužit platnost vydaných dokumentů lze vyřídit   i korespondenčně.  
 
Povolávací rozkaz vydaný občanu Ukrajiny  
Občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, je v ČR z titulu zaměstnání 

zdravotně pojištěn. Pokud mu zaměstnavatel poskytne pracovní volno na základě 

povolávacího rozkazu, pak se dle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí jedná o 

jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce. V takovém případě po 

dobu trvání tohoto pracovního volna zaměstnance není stanovena povinnost platit pojistné 

z minimálního vyměřovacího základu a pojistné se platí pouze ze skutečně dosaženého 

příjmu. Jestliže příjem ze zaměstnání není žádný, pojistné na veřejné zdravotní pojištění se 

neplatí (viz. § 3 odst. 9 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní 

pojištění). 

 
Ostatní uprchlíci z Ukrajiny 

Na Ukrajině před válkou pobývala celá řada osob, které se nekvalifikují jako 
„oprávněné osoby“.  Jde například o studenty ze třetích zemí (Indie, Arabské země), osoby ze 
smíšených párů (muž Ukrajinec povolaný v rámci mobilizace, manželka Ruska). Tyto osoby 
získají status dočasné ochrany, pokud doloží, že se nacházejí v situaci hodné zvláštního zřetele.   
 
Humanitární dávka - § 6 zákona č. 66/2022 Sb. 
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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 ve výši 
5000 Kč. 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 5000 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.  
 
Příspěvek pro solidární domácnost - § 8 zákona č. 66/2022 Sb. – změna od 1.7.2022 – viz. 
druhá část materiálu.   

Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, se 
poskytuje příspěvek pro solidární domácnost. 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. 
Příspěvek se poskytuje na žádost, a to po uplynutí kalendářního měsíce, za který 
náleží.  Solidární příspěvek je 3 000 Kč na osobu ubytovanou v daném měsíci déle než 16 po 
sobě jdoucích dnů.  Maximální příspěvek pro jednu domácnost je 12 000 Kč. 
 
Dotaz č. 1 
Jsou uprchlíci z Ukrajiny pojištěnci státu nebo za ně musí být zaměstnavatelem odváděno 
zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu 16 200 Kč? 
  

Podle § 7 odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s 
ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se cizinec 
ode dne udělení dočasné ochrany považuje pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb 
za osobu podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění (dále jen „ZZP“). 

Osobní rozsah zdravotního pojištění – změna zákona č.66/2022 Sb. – viz. druhá část 

materiálu 
„Pojištěncem je osoba, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, pokud jí bylo 

uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky 
podle zákona o dočasné ochraně cizinců nebo se podle zákona o pobytu cizinců na území 
České republiky za takovou osobu považuje.“ 

Znamená to, že pro účely zdravotního pojištění se jedná o osobu, která nemá na 
území ČR trvalý pobyt. Zdravotní pojištění vzniká takové osobě dnem, kdy došlo k nabytí 
právní moci rozhodnutí o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany 
na území České republiky nebo dnem, od něhož je považována za osobu s udělenou dočasnou 
ochranou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. 

Zdravotní pojištění zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění k 
pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky, dnem zániku tohoto 
oprávnění nebo dnem, od něhož již není považována za osobu s udělenou dočasnou ochranou. 

Takový pojištěnec je plátcem pojistného, pokud 
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 je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, 
které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů 
s výjimkami, kam patří DPP s odměnou do 10 000 Kč za měsíc, DPČ s odměnou do výše 3 499 
Kč za měsíc. 

Podle § 7 odst. 1 písm. o) ZZP je stát plátcem pojistného prostřednictvím státního 
rozpočtu za pojištěnce uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodu 5 ZZP (osoba, jíž bylo uděleno 
oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky podle 
zákona o dočasné ochraně cizinců nebo se podle zákona o pobytu cizinců na území České 
republiky za takovou osobu považuje), pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze 
samostatné výdělečné činnosti. 

Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až h) a q) ZZP příjmy ze zaměstnání nebo ze 
samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.  Znamená to, že pokud 
ostatní    pojištěnci (kam patří i osoby s dočasnou ochranou) neuvedení       v odstavci 1 písm. 
a) až h) a q) ZZP mají příjmy ze zaměstnání či podnikání, jsou plátci pojistného na zdravotní 
pojištění pouze oni, a proto musí být u nich dodržen minimální vyměřovací základ.  
 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud je Ukrajinec s dočasnou ochranou zaměstnán a 
zaměstnání založí účast na zdravotní pojištění, platí pro něho minimální vyměřovací základ. 
Pokud zaměstnání nezaloží účast na zdravotním pojištění (DPP s odměnou do 10 000 Kč za 
měsíc, DPČ s odměnou do výše 3 499 Kč za měsíc), pojistné na zdravotní pojištění se neodvádí 
a v daném měsíci není přihlášen jako pojištěnec u příslušné zdravotní pojišťovny. 

Bude-li uzavřen pracovní poměr, pojistné se odvede vždy s dodržením minimálního 
vyměřovacího základu. 
Kód „C" použije zaměstnavatel místo kódu „P" pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého 
pobytu z jiných zemí než EU. Do místa pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví M (muž), Z (žena) 
a datum narození. 
Příklad: M06081965 (muž narozený 06.08. 1965) Z13111975 (žena narozená 13.11.1975). Při 
dalších hlášeních o tomto zaměstnanci, který již má pojišťovnou přiděleno číslo pojištěnce, se 
uvede číslo pojištěnce. 
 Cizinec s dočasnou ochranou je pojištěncem státu, pokud nemá příjmy ze zaměstnání 
nebo z podnikání. Pokud jejich zaměstnání založí účast na zdravotním pojištění, je nezbytné 
dodržet ustanovení o minimálním vyměřovacím základu.  
 
Dotaz č. 2 
Ukrajinský občan, držitel zaměstnanecké karty z dubna 2021, ukončil zaměstnání u jiného 
zaměstnavatele dne 14. 3. 2022 a u naší organizace na základě naší žádosti na úřadu práce 
čeká na schválení ohlášení volného pracovního místa s budoucí pracovní smlouvou u naší 
organizace. Jak bude postupovat vůči zdravotní pojišťovně v době mezi ukončením původní 
práce a nástupem do naší organizace? Je povinen tuto skutečnost ohlásit zdravotní pojišťovně 
a pojistné doplatit? 
 

Cizinec, který na území České republiky pobývá na základě zaměstnanecké karty a který 

hodlá změnit zaměstnavatele, pracovní zařazení anebo hodlá být zaměstnán na další 

pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele, je povinen takovou 

změnu oznámit Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Oznámení musí být 

učiněno na řádně vyplněném a k tomu určeném tiskopisu. Změna musí být oznámena 
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nejpozději 30 dní před tím, než nastane. Za rozhodný den se považuje den uvedený 

v úředním tiskopisu.  

Je-li změna oznamována po skončení dřívějšího pracovněprávního vztahu, musí být 

oznámení učiněno nejpozději do šedesáti dnů od jeho skončení, a to bez ohledu na důvod, 

jinak platnost zaměstnanecké karty ze zákona zanikne (viz. § 63 zák. č. 326/1999 Sb.). 

Protože se nejedná o cizince s trvalým pobytem, pak dnem ukončení zaměstnání u 
předchozího zaměstnavatele končí účast na zdravotním pojištění. Vznikem pracovněprávního 
vztahu zakládajícího účast na zdravotním pojištění u nového zaměstnavatele vzniká účast na 
zdravotním pojištění. V mezidobí není taková osoba zdravotně pojištěna, a je proto nezbytné, 
aby se komerčně pojistila pro účely případných léčebných výloh.   
 
Dotaz č. 3  
Jsou občané Ukrajiny s dočasnou ochranou považováni za daňové rezidenty nebo nerezidenty? 
Jak určit rezidentství v následujících případech: 
uprchlík nemá v ČR žádné přímé rodinné příslušníky (manžel, manželka, děti), bydlí na 
ubytovně zaměstnavatele nebo v podnájmu, 
uprchlík má v ČR přímé rodinné příslušníky, bydlí na ubytovně zaměstnavatele nebo 
v podnájmu, 
uprchlík má v ČR sestru/bratra apod., bydlí buď na ubytovně, v podnájmu nebo u příbuzných. 
Není nám známo, jak dlouho v ČR zůstanou. Jak posoudit v těchto případech daňové 
rezidentství? 
 

Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České 
republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, a to v souladu s § 2 odst. 2 zákona č. 586/1992 
Sb. (dále jen „ZDP“). 

Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají 
alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do 
doby 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky 
se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl 
trvale se v tomto bytě zdržovat. 
 

Ukrajinci, kteří získali dočasnou ochranu, pobývají na území ČR dočasně, těžiště svých 
zájmů na mají Ukrajině a nemají zde stálý byt.   Protože nesplňují podmínky uvedené v § 2 
odst. 2 ZDP, je nutné je považovat za nerezidenty, a to bez ohledu na to, zda bydlí u příbuzných 
či na ubytovně zaměstnavatele.  

Pokud chtějí získat rezidenství v   České republice, mají právo obrátit se na příslušný 
finanční úřad podle místa, kde se dočasně zdržují,  a požádat o  daňový domicil. Za vydání 
potvrzení se platí správní poplatek ve výši 100 Kč, který jim však bude odpuštěn -viz. zákon č. 
128/2022 Sb.  Vystavuje se k datu nebo za zdaňovací období, které již uplynulo. Formulář lze 
získat na webových stránkách MF.  
 
 
Druhá část materiálu 

Hlavní změny v zákonech LEX Ukrajina 
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Soubor zákonů známý jako „Lex Ukrajina“ prošel v červnu dvěma novelizacemi. První 
novelizace je obsažena v zákoně č. 175/2022 Sb., který nabyl účinnosti dne 27.6.2022, druhá 
verze pak v zákoně č. 198/2022 Sb., který nabyl účinnosti 28.6.222.  

1. Cizinci s nárokem na dočasnou ochranu nejsou oprávněni žádat o jiné pobytové tituly, 
např. zaměstnaneckou nebo modrou kartu.  

2. Změna místa pobytu 

Cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana, je povinen hlásit změnu místa pobytu na 
území České republiky Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů ode dne změny, a to 
doložením dokladu o ubytování. Pokud doložený doklad nesplňuje podmínky podle 
odstavce 1, k oznámení změny místa pobytu se nepřihlíží. Povinnost se na cizince vztahuje, 
pokud předpokládaná změna místa pobytu na území České republiky bude delší než 15 
dnů. 

3. Ubytování 
 
Ubytování formou nouzového ubytování se poskytuje na dobu zpravidla nepřesahující 3 
měsíce, a to zejména v objektech, které jsou trvale určeny k bydlení nebo slouží jako 
ubytovací zařízení. Ubytování formou dočasného nouzového přístřeší se poskytuje na 
dobu zpravidla nepřesahující 1 měsíc, a to zejména v objektech zřízených nebo upravených 
jednorázově k tomuto účelu. Dočasné nouzové přístřeší slouží přednostně pro ubytování 
žadatelů o udělení dočasné ochrany, osob, které nebylo možné z důvodu kapacity ubytovat 
v nouzovém ubytování, a osob, které odmítly nouzové ubytování nebo ukončily pobyt v 
nouzovém ubytování.  
Žadatel o udělení dočasné ochrany je povinen k žádosti předložit cestovní doklad, je-li jeho 
držitelem, a na vyžádání fotografii. Žadatel, kterému nebylo ubytování zajištěno orgánem 
krizového řízení při plnění úkolu uloženého podle krizového zákona nebo kterému nebylo 
poskytnuto ubytování podle § 6b, je dále k žádosti povinen předložit doklad o ubytování 
podle § 31 odst. 5 zákona o pobytu cizinců na území České republiky. 
 

4. Paušální náhrada nákladů na ubytování 
Provozovatel zařazený do evidence podle § 6d odst. 2 zákona má nárok na paušální 
náhradu nákladů na ubytování za ubytovanou osobu a noc, a to podle údajů vedených v 
evidenci. Tyto peněžní prostředky poskytuje kraj a orgánem kraje příslušným k jejich 
poskytnutí je krajský úřad. 
Výši paušální náhrady stanoví vláda nařízením podle druhu ubytování a druhu 
provozovatele, a to v rozmezí od 200 do 350 Kč za ubytovanou osobu a noc. 
(viz. NV č. 206/2022 Sb.) 

„Výše paušální náhrady nákladů na ubytování za ubytovanou osobu za 1 noc činí 
a) 200 Kč při zajištění dočasného nouzového přístřeší, 
b) 200 Kč při zajištění nouzového ubytování v zařízení, jehož provozovatelem je územní 
samosprávný celek nebo jím zřízená nebo založená právnická osoba, nebo při zajištění 
nouzového ubytování v účelových zařízeních pro ubytování podle § 22 odst. 1 písm. d) 
zákona o vysokých školách, nebo 
c) 250 Kč při zajištění nouzového ubytování v případech neuvedených v písmeni b).“ 

https://blog.foreigners.cz/cs/zamestnavani-ukrajincu-novinky/
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5. Zdravotní pojištění u cizinců s dočasnou ochranou 

Cizinec, kterému byly poskytnuty zdravotní služby na území České republiky a kterému byla 

následně udělena dočasná ochrana, se ode dne poskytnutí zdravotních služeb na území 

České republiky v období 30 dnů přede dnem udělení dočasné ochrany považuje pro účely 

veřejného zdravotního pojištění za „pojištěnce státu“. 

Cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana podle tohoto zákona, se ode dne udělení 

dočasné ochrany považuje pro účely veřejného zdravotního pojištění za „pojištěnce státu“; 

osoba, která dovršila 18 let věku a současně nedovršila 65 let věku, se po uplynutí 150 dnů 

ode dne udělení dočasné ochrany pro účely veřejného zdravotního pojištění považuje za 

osobu s trvalým pobytem na území České republiky. 

Dítě, které se narodilo na území České republiky cizinci, kterému byla udělena dočasná 

ochrana, se ode dne narození považuje pro účely veřejného zdravotního pojištění za 

“pojištěnce státu“, a to nejdéle po dobu 60 dnů ode dne narození. 

Za nezaopatřené dítě se u osob, kterým byla udělena dočasná ochrana, pro účely veřejného 

zdravotního pojištění považuje také osoba, která dovršila 18 let věku a soustavně se 

připravuje na budoucí povolání v rámci studia na středních a vysokých školách na Ukrajině, a 

to nejdéle do 26 let věku. 

 

Uprchlíci, kteří mají vízum z důvodu dočasné ochrany a z tohoto důvodu je jim poskytována 

komplexní zdravotní péče jako občanu s trvalým pobytem na území ČR, ztrácejí nárok na toto 

pojištění po 150 dnech ode dne poskytnutí dočasné ochrany. Pokud status dočasné ochrany 

získali dne 24.2.2022, končí jim nárok na veřejné zdravotní pojištění dne 23.7.2022. Po tomto 

datu se musí pro účely zdravotního pojištění komerčně pojistit.  

Z pohledu zaměstnávání cizinců je tato změna důležitá pro zaměstnance, kteří do ČR 

přicestovali i s rodinnými příslušníky, kteří jsou nezaměstnaní (s výjimkami výše uvedenými). 

Ti si budou muset zajistit komplexní pojištění pro cizince, které v současné době nabízí 

Pojišťovna VZP, a.s.  Nabízí se i další možnost, jak být nadále účastníkem veřejného 

zdravotního pojištění, a to registrací na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. 

Změna se dotkne cizinců s dočasnou ochranou pracujících formou DPP do 10 000 Kč.  Tito 

cizinci-zaměstnanci si budou muset uzavřít komerční pojištění nebo přejít na druh 

zaměstnání zakládající účast na zdravotním pojištění. 

Upozorňujeme, že rodinní příslušníci, kteří mají status dočasné ochrany a v inkriminované 

době (do 150 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany) se natrvalo vrací na Ukrajinu, jsou 

povinni se ze systému zdravotního pojištění odhlásit. Pokud by tak neučinili, pojištění by 

plynulo stále a cizinci by tak vznikl dluh, který by mohl zabránit dalším pobytům v ČR.  

      Odhlášení z veřejného zdravotního pojištění 

https://blog.foreigners.cz/cs/zamestnavame-cizince-v/
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(1) Státní příslušník Ukrajiny, který je pojištěncem podle zákona o veřejném zdravotním 

pojištění a který odcestoval na Ukrajinu, může u zdravotní pojišťovny, u které je pojištěn, 

učinit písemné prohlášení podle § 8 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění o 

skutečnosti, že odcestoval v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny i zpětně. 

V takovém případě pojištěnec není povinen platit pojistné ode dne, který v tomto prohlášení 

uvedl, ne však dříve než ode dne 24. února 2022. Ode dne, který pojištěnec v prohlášení 

uvedl, ne však dříve než ode dne 24. února 2022, až do dne, kdy se u zdravotní pojišťovny 

opět přihlásil, nemá pojištěnec nárok na poskytování hrazených služeb podle zákona o 

veřejném zdravotním pojištění. Současně s opětovným přihlášením u zdravotní pojišťovny je 

pojištěnec povinen této zdravotní pojišťovně doložit dobu pobytu na Ukrajině. Úprava, 

týkající se nepřetržitého pobytu delšího než 6 měsíců a předložení dokladu o uzavřeném 

zdravotním pojištění v cizině, se nepoužije. 

 

6. Podávání jiných žádostí 

Novela zákona Lex Ukrajina upravuje (zpřísňuje) také možnosti podávání jiných 
žádostí než o dočasnou ochranu. Cizinci, kteří mají v Česku nárok na dočasnou 
ochranu nebo takové vízum jim již bylo uděleno, nejsou na českých zastupitelských 
úřadech v zahraničí oprávněni žádat o jiná pobytová víza. Vízum s dočasnou ochranou 
nelze ani měnit na zaměstnaneckou nebo modrou kartu. 

Jediná výjimka se vztahuje na dlouhodobý pobyt za účelem soužití, o který mohou cizinci 
s dočasnou ochranou žádat po 6 měsících v ČR. 

7. Občané Ruska a Běloruska 

 Státní příslušníci Ruské federace a Běloruska nemohou   do 31. března 2023 žádat o víza 
ani pobyty.  Nově však mohou žádat o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení 
rodiny (konkrétně se jedná o pobyt podle § 42a odst. 1 zákona 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území České republiky. Jde o případy, kdy jejich rodinní příslušníci mají v ČR již 
příslušné pobytové oprávnění.  

8. Příspěvek pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022– viz. NV č. 
205/2022 Sb. 

(1) Příspěvek pro solidární domácnost se poskytuje za kalendářní měsíce červenec až 
prosinec 2022, 
a) sdílí-li ubytovaná osoba ubytování s žadatelem o příspěvek, ve výši 3000 Kč za 
ubytovanou osobu za kalendářní měsíc; maximálně lze zohlednit 3 ubytované osoby za 
kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti, 
b) nesdílí-li ubytovaná osoba ubytování s žadatelem o příspěvek, ve výši 
1. 5000 Kč za kalendářní měsíc za 1 ubytovanou osobu, 
2. 9000 Kč za kalendářní měsíc za 2 ubytované osoby, 
3. 12000 Kč za kalendářní měsíc za 3 ubytované osoby, 
4. 14000 Kč za kalendářní měsíc za 4 ubytované osoby, nebo 

https://foreigners.cz/employee-card
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5. 15000 Kč za kalendářní měsíc za 5 a více ubytovaných osob. 
(2) Pokud žadatel o příspěvek splňuje v období kalendářního měsíce podmínky pro přiznání 

příspěvku podle odstavce 1 písm. a) a b), poskytne se mu příspěvek podle odstavce 1 písm. 

a) i b). 

(3) Pro účely příspěvku podle odstavce 1 se zohlední pouze ubytované osoby, kterým bylo 

ubytování v období kalendářního měsíce poskytnuto po dobu nejméně 16 dnů po sobě 

jdoucích. 

 

Změny v ZDP - zákon č. 128/2022 Sb. – účinnost od 28.5.2022 

Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 

 

§ 1 

Opatření v oblasti odpočtu bezúplatného plnění od základu daně 

(1) Za zdaňovací období roku 2022 lze podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů od základu 

daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně. 

(2) Za zdaňovací období skončená v období od 1. března 2022 do 28. února 2023 lze podle § 

20 odst. 8 zákona o daních z příjmů od základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z 

příjmů odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně sníženého 

podle § 34 zákona o daních z příjmů. 

(3) Ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů se použijí i na bezúplatné 

plnění poskytnuté v roce 2022 

a) za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění splňuje 

podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění, nebo 

b) Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem 

nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného 

plnění splňují podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění. 

(4) Ustanovení § 15 odst. 9 zákona o daních z příjmů se použije i v případě, jde-li o snížení 

základu daně o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 poplatníkem daně z 

příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem Ukrajiny. 

(5) Odstavce 3 a 4 lze použít pouze pro zdaňovací období, ve kterém bylo bezúplatné plnění 

poskytnuto. 

§ 2 

Opatření v oblasti osvobození od daně z příjmů 

(1) Od daně z příjmů se osvobozuje 
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a) příjem zaměstnance podle zákona o daních z příjmů ve formě poskytnutého ubytování ve 

zdaňovacím období roku 2022, je-li poskytnuto zaměstnavatelem podle zákona o daních z 

příjmů tomuto zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi s bydlištěm na území Ukrajiny z 

důvodu, že tento rodinný příslušník opustil Ukrajinu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na 

jejím území vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a 

b) bezúplatný příjem poskytnutý v roce 2022 za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. 

(2) Odstavec 1 lze použít pouze pro zdaňovací období, ve kterém bylo plnění poskytnuto. 

§ 3 

Opatření v oblasti daňových výdajů 

(1) Výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle zákona o 

daních z příjmů je výdaj na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v roce 2022 na pomoc 

Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem 

nebo bydlištěm na území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolaným invazí vojsk Ruské federace na účely, pro které lze od základu daně odečíst hodnotu 

bezúplatného plnění. 

(2) Odstavec 1 lze použít pouze pro zdaňovací období, ve kterém byl výdaj vynaložen. 

(3) Pokud poplatník daně z příjmů výdaj podle odstavce 1 uplatní jako výdaj vynaložený na 

dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, nelze související bezúplatné nepeněžité 

plnění uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně ani jako položku snižující základ daně. 

§ 4 

Opatření v oblasti správních poplatků 

(1) Orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických 

osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy, které vyměřují nebo vybírají správní 

poplatky podle zákona o správních poplatcích, se zmocňují k upuštění od vybrání správního 

poplatku od fyzické osoby, která vstupuje nebo pobývá na území České republiky v návaznosti 

na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace. Toto zmocnění 

se vztahuje na správní poplatek, u kterého vznikla poplatková povinnost do 31. března 2023. 

(2) Pokud správní úřad nevybral správní poplatek od dotčeného poplatníka v období ode dne 

24. února 2022 do dne bezprostředně předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, 

hledí se na to jako na upuštění od vybrání správního poplatku na základě zmocnění podle 

odstavce 1. 

(3) Správní úřad se zmocňuje k vrácení správního poplatku dotčenému poplatníkovi 

vybraného v období ode dne 24. února 2022 do dne bezprostředně předcházejícímu dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona. V takovém případě správní úřad vrátí správní poplatek v plné výši na 

žádost dotčeného poplatníka.  
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Uvedené změny v zákoně 128/2022 Sb.  umožňují daňově uplatnit dary, které byly poskytnuty 
v roce 2022. 

Poplatník daně z příjmů, který je fyzickou osobou, proto může dary, které poskytl za níže 
uvedených podmínek uplatnit v daňovém přiznání podávaném za zdaňovací období roku 2022. 
Poplatník daně z příjmů, který je právnickou osobou může poskytnuté dary uplatnit v daňovém 
přiznání v závislosti na svém zdaňovacím období, resp. za období, za které se podává daňové 
přiznání. Podmínkou je, aby předmětný dar byl poskytnut v kalendářním roce 2022. Například 
v případě hospodářského roku poplatník, jehož zdaňovací období trvá od 1. 4. 2021 do 31. 3. 
2022, může v daňovém přiznání za zdaňovací období započaté v roce 2021 uplatnit dary 
poskytnuté na pomoc Ukrajině např. dne 1. 3. 2022. Dary, které by poskytl na pomoc Ukrajině 
např. dne 15. 4. 2022 bude moci uplatnit až v daňovém přiznání podávaném za zdaňovací 
období započaté 1. 4. 2022. Níže uvedené změny mají zpětnou účinnost, tj. vztahují se i na 
dary, které poplatník poskytl ještě před účinností zákona, kterým jsou tyto změny upraveny. 
Jinými slovy dary, které poplatník již poskytl např. 1. 3. 2022 (tedy v době, kdy zákon ještě 
nenabyl účinnosti) budou moci být daňově uplatněny. 

ODPOČET BEZÚPLATNÉHO PLNĚNÍ OD ZÁKLADU DANĚ 

A) Rozšíření okruhu subjektů, kterým lze dar poskytnout: 

 Od základu daně bude možné odečíst i dary, které poplatník poskytl jiným než 
vyjmenovaným subjektům. Zatímco doposud bylo možné odečíst pouze hodnotu daru 
poskytnutého příjemci se sídlem na území České republiky nebo na území jiného 
členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru, nyní bude možné od 
základu daně odčíst i hodnotu daru, který byl poskytnut: 

 a) přímo státu Ukrajina,  

 b) územně-správnímu celku státu Ukrajina,  

c) právnické osobě se sídlem na území státu Ukrajina,  

d) fyzické osobě s bydlištěm na území státu Ukrajina. 

 Příklad: 1) Poplatník poskytl dar veřejně prospěšné organizaci se sídlem na území České 
republiky, která shromážděné prostředky posílá státu Ukrajina za charitativním účelem. 
Hodnotu takového daru může poplatník od základu daně odečíst již podle stávajícího 
znění zákona o daních z příjmů.  

2) Poplatník poskytl dar na účet ukrajinského velvyslanectví za charitativními účely (tj. dar 
byl poskytnut přímo státu Ukrajina). Hodnotu takového daru bude rovněž, v důsledku 
přijetí uvedených změn, možné od základu daně odečíst.  

3) Poplatník poskytl dar veřejně prospěšné organizaci se sídlem na území Ukrajiny na 
charitativní účely. Hodnotu takového daru bude poplatník v důsledku přijetí uvedených 
změn moci od základu daně odečíst.  

 Stále však platí, že tito příjemci musí splňovat podmínky uvedené v § 15 odst. 1 nebo § 
20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Nově bude možné daňově uplatnit dary poskytnuté 
také jednotlivým fyzickým osobám, které mají bydliště na území státu Ukrajina. I tyto 
fyzické osoby nicméně musí splňovat podmínky, které již v současnosti platí pro fyzické 
osoby jakožto příjemce daru (např. jedná se o osobu, která je poživatelem invalidního 
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důchodu). Jinými slovy, nadále nebude možné daňově uplatnit dary, které by byly 
poskytnuty plošně, jakékoliv fyzické osobě. 

Pokud hodnotu poskytnutého daru od základu daně odečítá poplatník, který je 
zaměstnancem, může tak učinit prostřednictvím svého zaměstnavatele. Pokud však tento 
zaměstnanec poskytuje dar do zahraničí, nemůže hodnotu tohoto daru uplatnit 
prostřednictvím zaměstnavatele a je povinen sám podat daňové přiznání. 

B) Rozšíření okruhu účelů, na které lze dar poskytnout:  

Od základu daně bude možné odečíst i dary, které poplatník poskytl za jiným než 
vyjmenovaným účelem. Doposud bylo možné odečíst pouze hodnotu daru poskytnutého 
např. na charitativní, humanitární, zdravotní nebo vzdělávací účely. Nyní bude možné od 
základu daně odečíst také hodnotu daru, který byl poskytnut na podporu obranného úsilí 
státu Ukrajina. Podporou obranného úsilí Ukrajiny se rozumí cokoliv, co může napomoci 
státu Ukrajina ve válečném konfliktu a není charitativní nebo humanitární pomocí. 

 Jedná se tak např. o vojenský materiál, zbraně, munici, vojenské příslušenství pro 
příslušníky armády či dobrovolníky. I v daném případě bude hodnota daru odčitatelná od 
základu daně v případě, pokud bude poskytnuta okruhu příjemců podle stávajícího zákona 
o daních z příjmů nebo nově rozšířeného okruhu příjemců podle bodu A). 

C) Rozšíření okruhu subjektů, kteří mohou uplatnit odpočet daru od základu daně: 

 Od základu daně bude možné odečíst dary v případě daně z příjmů fyzických osob i tehdy, 
poskytnou-li je daňoví rezidenti státu Ukrajina při splnění ostatních podmínek pro odečet 
daru od základu daně, pokud prokáží, že úhrn příjmů ze zdrojů na území České republiky 
tvoří 90 % jeho zdanitelných příjmů (s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybíraná srážkou 
podle zvláštní sazby).  

D) Prodloužení doby navýšení maximální hodnoty daru, kterou lze v úhrnu odečíst od 
základu daně, na 30 % o jeden rok  

V letech 2020 a 2021 (v případě poplatníků, kteří jsou právnickými osobami, ve 
zdaňovacích obdobích, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022) bylo možné 
od základu daně odečíst hodnotu daru v úhrnu do výše 30 % základu daně. Podle 
současného znění zákona o daních z příjmů je opět možné odečíst hodnotu poskytnutého 
daru pouze do výše: a) 15 % základu daně (poplatník je fyzickou osobou), b) 10 % základu 
daně (poplatník je právnickou osobou). Po přijetí zákona o daních z příjmů je hranice 30 
% obnovena a bude navazovat na předchozí období, ve kterých činila tato hodnota rovněž 
30 %. Toto prodloužení se týká: a) zdaňovacího období roku 2022 (poplatník je fyzickou 
osobou) b) zdaňovacích období, která skončila od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 (poplatník je 
právnickou osobou).  

Výše uvedený odpočet hodnoty daru od základu daně však lze i nadále uplatnit jen tehdy, 
vykáže-li poplatník na konci zdaňovacího období kladný hospodářský výsledek, resp. 
základ daně, nikoliv ztrátu. Hodnota daru, který poplatník hodlá odečíst od základu daně, 
se prokazuje v souladu s Pokynem GFŘ D-22 dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo 
je příjemcem daru, hodnota daru, předmět daru, účel, na který byl dar poskytnut, a datum 
poskytnutí. 

 

Dary poskytované prostřednictvím tzv. kryptoměn 
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 Pokud poplatník poskytne dar v kryptoměně (např. bitcoin), nejedná se o peněžitý dar. 
Kryptoměny nejsou považovány za peníze (tj. nejedná se o bezhotovostní transakce), 
nýbrž za věci, a proto je k daru poskytnutému v kryptoměně přistupováno jako k daru 
nepeněžitému. Poskytnutí takového daru může poplatník rovněž od svého základu daně 
odečíst, a to ve výši hodnoty dané kryptoměny.  

VÝDAJE NA BEZÚPLATNÉ NEPENĚŽITÉ PLNĚNÍ  

Výdaje vynaložené na poskytnutí daru dle současného zákona o daních z příjmů nejsou 
daňově uznatelnými výdaji.  

Na základě změny zákona o daních z příjmů však jsou výdaje, které poplatník vynaložil na 
poskytnutí nepeněžitých darů na pomoc státu Ukrajina a jeho obyvatelům v souvislosti s 
ozbrojeným konfliktem na jeho území, přímo daňově uznatelné, pokud bude naplněna 
podmínka jeho účelu, která je stejná jako pro účely snížení základu daně o hodnotu daru 
podle § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. 

 V daném případě však na rozdíl od odpočtu daru od základu daně lze takový dar 
poskytnout přímo fyzické nebo právnické osobě bez omezení, tj. rozhodujícím faktorem 
je naplnění účelů bez ohledu na osobu příjemce.  

Příklad: Poplatník, který je právnickou osobou, provozující autobusovou dopravu, 
dobrovolně využije své autobusy a zaměstnance na přepravu ukrajinských uprchlíků. 
Náklady, které u toho vynaložil (např. pohonné hmoty, odpisy používaného majetku, mzda 
pro zaměstnance) budou daňově uznatelné, neboť výdaje byly vynaloženy na humanitární 
účely.  

Pokud poplatník uplatní tento výdaj jako daňově uznatelný výdaj, nelze již o stejnou 
hodnotu snížit základ daně podle § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. 

PŘÍJEMCE BEZÚPLATNÉHO PLNĚNÍ  

V případě, že poplatník je příjemcem daru, je již na základě současného znění zákona o daních 
z příjmů příjem v podobě tohoto daru osvobozen od daně, bez ohledu na skutečnost, zda je 
příjemce daňovým rezidentem České republiky či nikoliv. Osvobozen je však pouze dar, který 
poplatník obdržel z humanitárních nebo charitativních důvodů nebo z veřejné sbírky. Nově 
budou od daně osvobozeny nejen tyto dary, ale rovněž dary, které poplatník obdrží jako 
podporu obranného úsilí státu Ukrajina (např. zbraně, munice, vojenské příslušenství apod.).  

Příklad: Poplatník poskytne dar veřejně prospěšné organizaci se sídlem na území státu Ukrajina 
za účelem nákupu zbraní a munice. Příjem této veřejně prospěšné organizace bude nově 
osvobozen od daně, a tudíž nebude nutné, aby poplatník poskytující dar odvedl správci daně v 
České republice srážkovou daň. Pokud poplatník, který je zaměstnancem, obdrží od svého 
zaměstnavatele peněžní dar za účelem pomoci v tíživé životní situaci v souvislosti s konfliktem 
na Ukrajině, nejedná se o sociální výpomoc dle § 6 odst. 9 písm. o) zákona o daních z příjmů. 
Tento dar bude však přesto osvobozen od daně z příjmů, jelikož se jedná o bezúplatné plnění 
obdržené z humanitárních nebo charitativních důvodů.  

V případě, že zaměstnavatel poskytuje svému zaměstnanci ubytování za zvýhodněné nájemné, 
jedná se na straně zaměstnance o příjem podle § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Pokud 
však zaměstnavatel poskytne ubytování také rodině zaměstnance, která opustila Ukrajinu z 
důvodu válečného konfliktu, bude příjem tohoto zaměstnance na základě plánované změny 
zákona o daních z příjmů od daně osvobozen. To platí i pro případy, kdy jeden z rodinných 
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příslušníků ukrajinských obyvatel nově příchozích v důsledku ozbrojeného konfliktu na území 
Ukrajiny získá na území České republiky zaměstnání s tím, že jemu a celé jeho rodině je 
poskytnuto ubytování ze strany zaměstnavatele.  

Příklad: Zaměstnavatel poskytuje svému zaměstnanci ubytování za zvýhodněné nájemné, kdy 
je daň ze vzniklého příjmu zaměstnanci srážena ze mzdy. V důsledku válečného konfliktu na 
území státu Ukrajina rodina tohoto zaměstnance opustí stát Ukrajina a přicestuje do České 
republiky, kde zamýšlí sdílet ubytování s tímto zaměstnancem. Zaměstnavatel jim za tímto 
účelem poskytne prostornější a dražší ubytování. Zaměstnanci by tudíž měla být ze mzdy 
sražena vyšší daň společně v rámci měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Tato 
částka bude nově od daně z příjmů osvobozena, a pokud již byla ze mzdy sražena, bude 
zaměstnanci zaměstnavatelem vrácena v průběhu zdaňovacího období (viz postup § 38i odst. 
1 zákona o daních z příjmů). 

 

 

 

 

 

 


