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Informace v souvislosti s invazí Ruska na 
Ukrajinu 
Bezprecedentní útok vojsk Ruské federace na Ukrajinu v noci z 23. na 24. února 2022 dramaticky 
zhoršil bezpečnostní situaci ve východní Evropě. Vláda Petra Fialy vyzvala české občany na 
Ukrajině, aby tuto zemi neprodleně opustili, a pokud to není možné, aby byli maximálně obezřetní. 
Přinášíme vám souhrn nejdůležitějších informací, které se vztahují ke krizové situaci na východě 
Evropy. 

Pomoc Ukrajincům na Ukrajině i v ČR 

 Ministerstvo vnitra aktivovalo Plán připravenosti na migrační vlnu a zřídilo informační 
linky pro občany Ukrajiny žijící či pobývající na území ČR +420 974 801 802, kde je 
možné dozvědět se praktické pobytové informace. V této souvislosti je k dispozici i e-
mailová adresa ukrajina@mvcr.cz. Více na stránkách Ministerstva vnitra. 

 Pokud občanům Ukrajiny vyprší platnost pobytového oprávnění (bezvízového 
styku/schengenského víza/sezónního víza/mimořádného pracovního víza) za dobu kratší 
než 14 dnů a nemohou se kvůli konfliktu vrátit na Ukrajinu, je nutné dostavit se 
na pracoviště MV OAMP. V návaznosti na probíhající konflikt je umožněno zažádat si o 
specifický druh dlouhodobého víza. Pokud mají vyřízeno povolení k zaměstnání, mohou 
nadále pracovat. 

 Ministerstvo vnitra zveřejnilo i souhrn praktických informací pro občany Ukrajiny na území 
ČR. 

 Ministerstvo vnitra připravilo Program pomoci občanům Ukrajiny, který na čtyři měsíce 
zajišťuje uprchlíkům z Ukrajiny, kteří nemají možnost materiálního zabezpečení z vlastních 
nebo jiných prostředků, ubytovací kapacity, stravování, základní hygienické prostředky, 
kapesné, sociální a materiální asistenci a případně dopravu. Vláda na tento program uvolní 
1,5 miliardy korun. 

 Všem občanům Ukrajiny bez rozdílu jejich materiálních podmínek bude poskytnuto 
oprávnění setrvat na území České republiky, které jim umožní i najít si v ČR 
zaměstnání. Ministerstvo vnitra posílí příslušná pracoviště odboru azylové a migrační 
politiky, zajistí potřebné smluvní lékaře, kteří budou účastníkům programu poskytovat 
lékařské služby, a personálně posílí Správu uprchlických zařízení. 

 Kraje ve spolupráci s Ministerstvem vnitra zřídily 14 krajských asistenčních center 
pomoci Ukrajincům. Interaktivní mapa krajských asistenčních center. 

 Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR mají občané České 
republiky, občané EU a jejich rodinní příslušníci a držitelé oprávnění k pobytu na území 
Evropské unie a občané Ukrajiny vstupující na území České republiky cestou z Ukrajiny, 
kde byli bezprostředně před příchodem vystaveni ohrožení z důvodu mezinárodního 
ozbrojeného konfliktu, výjimku z povinnosti před zahájením přepravy na území ČR 
vyplnit Příjezdový formulář, disponovat výsledkem testu na stanovení přítomnosti 
viru SARS-CoV-2, národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném 
očkování anebo certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19. 

 Zdravotnické informace v ukrajinštině 1221 (+420 226 201 221) volba číslo 8. 

 Pro občany, kteří prožívají psychologickou zátěž v souvislosti s válkou na Ukrajině, 
připravilo Ministerstvo vnitra souhrn kontaktů a informací o možnostech psychologické 
pomoci. 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/informace-v-souvislosti-s-invazi-ruska-na-ukrajinu-194507/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/informace-v-souvislosti-s-invazi-ruska-na-ukrajinu-194507/
mailto:ukrajina@mvcr.cz
https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-aktivovalo-plan-pripravenosti-na-migracni-vlnu-a-zridilo-informacni-linky-pro-obcany-ukrajiny.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FaqUgfUDGw0B6_tGVRZE4UhnM-dL_tXp&ll=49.82686023934492%2C15.549044028612261&z=7
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/02/Ochranne-opatreni-vyjimka-pro-vstup-na-uzemi-Ceske-republiky-cestou-z-Ukrajiny-z-duvodu-mezinarodniho-ozbrojeneho-konfliktu-s-ucinnosti-od-25-2-2022.pdf
https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-pro-obcany-valka-na-ukrajine.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-pro-obcany-valka-na-ukrajine.aspx


 Ministerstvo vnitra spustilo speciální web www.nasiukrajinci.cz, kde jsou kompletní 
informace jak pro Ukrajince, tak pro občany ČR, kteří nabízejí pomoc, a to jak malého, tak i 
velkého rozsahu 

 Skupina dobrovolníků napříč organizacemi vytvořila informační platformu 
stojimezaukrajinou.cz, která umožňuje komukoliv pomoc Ukrajině nabídnout i 
využít. Neziskové organizace pracující s migranty v ČR vytvořily centrální místo, kde 
můžete nabídnout svou pomoc pomahejukrajine.cz. 

 Ministerstvo zdravotnictví spustilo kontaktní e-mail ukrajina@mzcr.cz, který slouží všem, 
kteří chtějí na Ukrajinu nabídnout léčiva a zdravotnický materiál. Ministerstvo 
zdravotnictví zároveň žádá veřejnost, aby pro tyto účely nevykupovala léky v českých 
lékárnách. Pomoc Ukrajině musí být koordinovaná odborně a cíleně. 

 Česká advokátní komora vypracovala seznam advokátů, kteří se zabývají azylovým, 
migračním, cizineckým a mezinárodním právem a jsou ochotni PRO BONO, tedy zcela 
zdarma, pomáhat právními radami ukrajinským občanům, kteří přijdou do ČR nebo na 
území naší republiky již jsou. Seznam těchto advokátů je přístupný na adrese 
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25507. 

 Ministerstvo dopravy rozhodlo, že osobní i nákladní vozidla a autobusy jsou osvobozeny 
od dálničních poplatků a mýta po dobu nouzového stavu pro humanitární účely v 
souvislosti s válkou na Ukrajině. U vozidel nad 3,5 tuny dopravce pouze on-line vyplní 
formulář a pokud má OBU jednotku, před cestou zavolá na infolinku správce mýtného 
systému. Odpuštění dálničních poplatků se týká i osobních vozidel s ukrajinskou 
poznávací značkou, která po dobu nouzového stavu využijí síť zpoplatněných dálnic na 
cestě do bezpečí před válečným konfliktem. 

Pomoc ukrajinské vládě a obyvatelům Ukrajiny 

 Vláda na jednání 26. ledna schválila dar Ukrajině v podobě 4 006 kusů dělostřelecké 
munice v hodnotě 36,6 milionu korun. 

 Vláda v sobotu 26. února schválila: kulomety, samopaly, odstřelovací pušky, pistole a 
odpovídající střelivo v hodnotě 188 milionů korun. Bezprostředně bude zajištěna i 
doprava na místo, které určí ukrajinská strana. 

 Vláda v neděli 27. února schválila dodávku dalšího vojenského materiálu v hodnotě 
zhruba 400 milionů korun. 

 Prostřednictvím Červeného kříže dodává Česká republika na Ukrajinu traumatické balíčky. 

 Česká republika poskytla Ukrajině vázaný peněžní dar v objemu 10 milionů na zdravotnický 
materiál a zdravotnické vybavení. 

 V pátek 25. února schválila vláda poskytnutí naléhavé humanitární pomoci Ukrajině v 
celkové výši 300 milionů korun. Tyto finanční prostředky budou použity na okamžité potřeby 
civilního obyvatelstva Ukrajiny, především jde o zdravotnický materiál a léčebné kapacity a 
komplex potřeb souvisejících s nuceným vysídlením – nouzové ubytování, zajištění pitné 
vody, potravin, dalších základních materiálních potřeb a zdravotní péče. 

 V rámci programu MEDEVAC je ČR připravena také realizovat evakuaci zraněných 
civilních obyvatel k léčbě do ČR a další související aktivity. 

 Česká republika je připravena vyhovět žádosti Ukrajiny o dodávky krve a krevní 
plazmy. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s okolními státy řeší možnost jejich 
přepravy na Ukrajinu. 

 Česká republika uzavřela s Ukrajinou smlouvu o zdravotnické asistenci ukrajinským 
ozbrojeným silám. Předmětem této smlouvy je ochota České republiky přijmout zraněné 
vojáky na léčení. 
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 Česká republika předala ukrajinské straně 22 cisteren nafty a benzínu v hodnotě 30 
milionů korun. O pomoc se zásobováním pohonnými hmotami Ukrajina požádala NATO. 

 Na žádost slovenské policie bylo vysláno na slovensko-ukrajinskou hranici 55 českých 
policistů. Jsou nasazeni v registračních centrech a jejich úkolem je pomáhat při registraci 
osob překračujících státní hranici. Slovensko požádalo o vyslání dalších 30 policistů, 
vyjedou ve chvíli, kdy bude slovenská strana připravena na jejich přijetí. 

 Česká republika vyslala v pondělí 7. března na Slovensko vojáky, aby vybudovali 
základnu poskytující humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny prchajícím před ruskou 
agresí. Tábor s kapacitou 400 osob vojáci postaví nedaleko Liptovského Mikuláše. 

Výstrahy a doporučení 

 Vláda vyzvala české občany, aby neprodleně opustili Ukrajinu, a to pozemní cestou, 
protože vzdušný prostor nad Ukrajinou byl uzavřen. Pokud musí v zemi zůstat nebo zde 
dlouhodobě žijí, mají se neprodleně registrovat do systému DROZD, dbát maximální 
opatrnosti, sledovat důvěryhodná média a mít připravený plán evakuace pro případ nouze. 

 Velvyslanectví ČR v Kyjevě i Generální konzulát ve Lvově byly dočasně uzavřeny. V 
případě nouzové situace využijte nouzovou linku +380 673 749 701 nebo na českém 
telefonním čísle +420 222 264 234. 

 Další informace o aktuální situaci a pokyny naleznete v informačním souhrnu Ministerstva 
zahraničních věcí pro české občany na Ukrajině. 

 Ministerstvo zahraničních věcí vydalo varování pro české občany pobývající či žijící na 
území Běloruska nebo Ruské federace. 

 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal varování v souvislosti se 
vzrůstající hrozbou kybernetických útoků a kyberšpionáže. 

 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ve spolupráci s Ministerstvem 
zdravotnictví ČR připravily doporučení ke snížení kybernetických hrozeb. 

Sankce přijaté vůči Ruské federaci a Bělorusku 

 Česká republika odvolala souhlas s provozem konzulátů Ruské federace v Karlových 
Varech a Brně. 

 Vláda zároveň pozastavila provoz našich konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu. 

 Vláda rozhodla o zastavení udělování víz a dlouhodobých a trvalých pobytů státním 
příslušníkům Ruské federace s výjimkou humanitárních případů. Současně bude 
provedena revize pobytových oprávnění v souvislosti se sankcemi uvalenými na Ruskou 
federaci. 

 Ministerstvo dopravy rozhodlo o omezení leteckého provozu pro všechny ruské letecké 
dopravce, ruští dopravci nemohou přilétat a odlétat do a z ČR a ČR nevydává ani povolení 
pro tzv. charterové lety. Od 26. února se uzavře pro letadla ruských dopravců vzdušný 
prostor nad ČR. 

 Ministerstvo financí má za úkol prověřit ruské firmy a firmy s ruskými majiteli ve vztahu 
k čerpání veřejných prostředků. 

 Informace o sankcích přijatých na úrovni EU také na stránkách Finančně analytického 
úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci krizové linky pro podnikatele 1212 poskytuje 
informace o konkrétních sankcích. 

 Vláda v souvislosti se zapojením Běloruska do válečných oparací proti Ukrajině 
rozhodla rozhodla o zastavení přijímání a zpracování žádostí o víza a povolení k 
dlouhodobým a trvalým pobytům státních příslušníků Běloruské republiky s 
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účinností od 2. března. Zákaz se vztahuje i na již zahájená řízení, ale netýká se 
humanitárních případů ani běloruských občanů, kteří již mají v ČR povolení k pobytu. 

Další kroky vlády 

 Vláda ve snaze usnadnit a zefektivnit zvládání migrační vlny uprchlíků z Ukrajiny vyhlásila s 
platností od pátku 4. března na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů. 
Přijala také první krizové opatření Ministerstva vnitra, které umožní příslušníkům Policie 
ČR vypomoci s vyřizováním žádostí o udělení zvláštních pobytových víz pro ukrajinské 
uprchlíků 

 Vláda schválila možnost, aby se po území ČR pohybovaly ozbrojené síly spojeneckých 
zemí z NATO, Česko jim poskytne například letiště pro tankování. Česká republika se 
aktivně podílí na posilování východního křídla NATO. 

 Vláda průběžně monitoruje bezpečnostní situaci v České republice, několikrát se kvůli 
zhoršené bezpečnostní situaci sešla Bezpečnostní rada státu. 

 Česká republika je připravena na výpadky dodávek surovin, a to jak ropy, tak zemního 
plynu. Máme zásoby ropy na 94 dnů a nejvíce zásobníků plynu na počet obyvatel. 

 Vláda vyhlásila boj s hybridní informační válkou vedenou proruskými dezinformačními 
weby a dalšími kybernetickými prostředky vůči české společnosti a vyzvala všechny 
relevantní subjekty, aby přijaly opatření, která povedou k zamezení šíření nepravdivých a 
zavádějících informací v kybernetickém prostoru, které slouží k manipulování obyvatelstva 
ČR směrem k ospravedlnění a schvalování aktuální ruské vojenské agrese vůči Ukrajině. 

 Ve snaze účinněji bojovat proti dezinformacím, které mají za cíl oslabit demokratické 
instituce a mezinárodní směřování ČR, vláda rozhodla o vytvoření funkce vládního 
zmocněnce pro oblast médií a dezinformací. 

 V souvislosti se zhoršenou bezpečnostní situací vláda také navýšila rozpočet 
Ministerstva obrany na rok 2022 o jednu miliardu korun. Tato částka bude vynaložena 
na nákup ručních palných zbraní pro Armádu ČR. 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo krizové poradenství pro české firmy, které 
vyvážejí své produkty na Ukrajinu a do Ruska. Součástí poradenství poskytovaného 
agenturou CzechTrade je analýza výchozí situace firmy a příprava náhradního exportního 
plánu.  
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