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PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI NA PŘÍLIV MIGRANTŮ Z UKRAJINY DO ČR V DŮSLEDKU RUSKO – UKRAJINSKÉHO KONFLIKTU
ZELENÝ STUPEŇ

ORANŽOVÝ STUPEŇ

„potůčková“ migrace, přirozená distribuce příchozích
v rámci komunity bez nároků na dodatečné ubytovací
kapacity
registrace skrze žádost o strpění, mezinárodní ochranu
nároky na lokální integraci (zejména školství,
zdravotnictví)

komunita již není schopna se postarat, ve větší míře
jsou potřeba dodatečné ubytovací kapacity
registrace skrze žádost o strpění, mezinárodní ochranu
zvýšený tlak na lokální integraci v místech
hromadného ubytování (zejména školství,
zdravotnictví, bezpečnost)
možné přebírání lidí se vztahem k ČR z „frontline“ zemí
(PL, SK, RO)

dodatečné ubytovací kapacity vyčerpány, nutné využít
ubytovací kapacity v krajích
nedostatečné kapacity na vyřizování statusů – využití
plošných institutů
vysoký tlak na lokální integraci v místech hromadného
ubytování (zejména školství, zdravotnictví, bezpečnost)
nutnost rozložení po celé ČR – vyšší nároky na logistiku
(převozy)
možné přebírání lidí z „frontline“ zemí (PL, SK, RO)

ubytovací kapacity vyčerpány, nutné využít kapacity v nižších
standardech
nedostatečné kapacity vyřizování statusů – využití plošných
institutů
omezený přístup k lokální integraci nutné nahradit dočasným
režimem (školství, zdravotnictví)
nutnost rozložení po celé ČR – vyšší nároky na logistiku
(převozy)
mezinárodní humanitární pomoc

rozsah migračních toků

stovky/měsíc

jednotky tisíc/měsíc

desetitisíce/měsíc

vyšší deseti tisíce/měsíc

využití ubytovacích kapacit

do 1 000 osob
(stávající možnosti SUZ)

do 5 000 osob
(rozšířené možnosti SUZ - nákup služby)

5 000 – 20 000 osob měsíčně
(ubytování v krajích)

nad 20 000 osob měsíčně
(ubytování v krajích nižší standardy)

krizové řízení

permanentní monitoring situace (ANACEN)

pracovní skupina ÚKŠ (členy i zástupci krajů)

nouzový stav
stálá pracovní skupina ÚKŠ

nouzový stav
stálá pracovní skupina ÚKŠ

koordinace

OAMP MV
pravidelné info BRS a ÚKŠ

OAMP MV
zapojení dalších rezortů a krajů skrze PS ÚKŠ

stálá PS ÚKŠ + KŠ krajů

stálá PS ÚKŠ + KŠ krajů

standardní zákonný režim

nouzový stav
aktivace TP migrační vlna velkého rozsahu
aktivace krizových plánů krajů
institut dočasného útočiště (pokud nebude aktivována
dočasná ochrana v EU)
krizová opatření vlády

nouzový stav
TP migrační vlna velkého rozsahu, krizové plány krajů,
institut dočasného útočiště (pokud nebude aktivována dočasná
ochrana v EU)
krizová opatření vlády

zákonný rámec

standardní zákonný režim

cizinci na území

Komunita UA čítá cca 200 tisíc osob (TP 106 tis. PP – 76
tis. ZAM, 20 tis. Rodinný)
Na území 41 tis. Lidí na KV ZAM, další bezvíz – nutno
počítat s cca 60 tis. Osobami na pobyt do 90ti dnů
bezvízový vstup na 90 dní (biometrické pasy)
tlak na ZÚ (žádosti o pobytová oprávnění)
cca 10 tisíc osob v řízeních ze ZÚ (8,5 tis EPK na území,
1,2 tis DV – v převzetí na ZÚ)

bezvízový vstup na 90 dní (biometrické pasy)
zvýšený tlak na ZÚ (žádosti o pobytová oprávnění)

registrace příchozích

registrace na pobytových pracovištích OAMP v rámci
nadstandardní činnosti (stanovení zvláštních
dnů/přepážek)

pobytový status cizinců

DV za účelem strpění
(IS CIS)

žádost o MO
(IS Azyl)

ubytování
(otevřené)

vlastní

SUZ/vlastní

strava

vlastní

SUZ/vlastní

vstup cizinců

rozsah
pomoci

ČERVENÝ STUPEŇ

bezvízový vstup
možný vstup přes vnější hranici jako žadatelé o azyl (SK, PL)
možný vstup osob s pobytovým statusem jinde (SK, PL)

ČERNÝ STUPEŇ

bezvízový vstup
možný vstup přes vnější hranici jako žadatelé o azyl (SK, PL)
možný vstup osob s pobytovým statusem jinde (SK, PL)
možnost příchodu ve větších skupinách

pomoc CZ na vnějších hranicích

možnost uzavření vnitřních hranic z důvodu stanovení
přechodů pro vstup (koridory)

Registrační humanitární středisko - registrace a
zajištění ubytování pro ohrožené skupiny (dle
rozhodnutí vlády)

registrační pracoviště v krajích - následně distribuce,
ubytování zajištěno v rámci krajů dle kapacit

registrační pracoviště v krajích – následná distribuce,
ubytování zajištěno v rámci krajů dle kapacit

DV za účelem strpění
(IS CIS)
SUZ dle rozsahu určení
(ohrožené skupiny)
SUZ dle rozsahu určení
(ohrožené skupiny)

žádost o MO
(IS Azyl)

dočasná ochrana v případě aktivace v rámci EU (IS Azyl)
dočasné útočiště/vízum dle krizového opatření (IS CIS)

dočasná ochrana v případě aktivace v rámci EU (IS Azyl)
dočasné útočiště/vízum dle krizového opatření (IS CIS)

SUZ (dle rozsahu STR)

ubytovací kapacity krajů

ubytovací kapacity krajů

SUZ (dle rozsahu STR)

v rámci ubytování

nouzové stravování

stanovení rozsahu zdravotní prohlídky (MZDR)
stanovení epidemiologických pravidel (MZDR)
stanovení zajištění zdravotní péče (MZDR)

stanovení rozsahu zdravotní prohlídky (MZDR)
stanovení pravidel epidemiologických (MZDR)
stanovení zajištění zdravotní péče (MZDR)

pravidla pro mimořádné dávky (MPSV)

pravidla pro mimořádné dávky (MPSV)

zdravotní prohlídka
(ZZMV)
epidemiologická pravidla
dle aktuálního stavu
pandemie
účastníci VZP
finanční příspěvek
žadatele o MO

zdravotní
zajištění

standardní dle pojištění
účastníci VZP dle
rozhodnutí (OAMP)

zdravotní prohlídka
(ZZMV)
účastníci VZP

zdravotní prohlídky (ZZ
MV)
standardní dle pojištění
účastníci VZP dle
rozhodnutí (OAMP)

sociální
zajištění

možnost požádat o dávky
MOP (ÚP)

finanční příspěvek
žadatele o MO

Pravidla MOP (ÚP)

zaměstnání

povolení k zaměstnání
ihned (ÚP)

povolení k zaměstnání po
6 měsících v řízení (ÚP)

povolení k zaměstnání
ihned (ÚP)

povolení k zaměstnání po
6 měsících v řízení (ÚP)

umožnění vstupu na trh práce (MPSV)

umožnění vstupu na trh práce (MPSV)

psychosociální
pomoc

síť NNO

SUZ

SUZ ve spolupráci s HZS
a NNO

SUZ ve spolupráci s HZS a
NNO

kraje ve spolupráci s HZS, NNO

kraje ve spolupráci s HZS, NNO
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integrace

CPIC, NNO

SUZ

CPIC, NNO

NNO

NNO

NNO

školství
(povinná školní
docházka)

dle místa ubytování,
zapojení do spádové
školy

dle místa ubytování,
zapojení do spádové školy

dle místa ubytování,
zapojení do spádové
školy

dle místa ubytování,
zapojení do spádové školy

dle místa ubytování, zapojení do spádové školy
možnost zvláštního režimu (MŠMT)

dle místa ubytování, zapojení do spádové školy
možnost zvláštního režimu (MŠMT)

posílení v místech hromadného ubytování
zapojení do činnosti registračních míst

posílení v místech hromadného ubytování
zapojení do činnosti registračních míst
zajištění určených přechodů (SK, PL)

pomoc „frontline“ zemím

využití nástrojů pomoci Evropského mechanismu civilní
ochrany a nástrojů pomoci OSN

státní rozpočet (rezerva na řešení krizových situací)

státní rozpočet (rezerva na řešení krizových situací)

PRO UA:
Zvláštní web na mvcr.cz
Zvláštní infolinka (call centrum OAMP), další infolinky dle
potřeby
Doporučení k postupu v UA
Infohub – úřady, Integrační centra, NNO, komunita, školy a
zaměstnavatelé, samosprávy
Asistenční linky v krajích
Asistenční linky ke specifickým otázkám (zdravotnictví,
zaměstnání)

PRO UA:
Zvláštní web na mvcr.cz
Zvláštní infolinka (call centrum OAMP), další infolinky dle
potřeby
Doporučení k postupu v UA
Infohub – úřady, Integrační centra, NNO, komunita, školy a
zaměstnavatelé, samosprávy
Info na trasách (dopravní značení)
Asistenční linky v krajích
Asistenční linky ke specifickým otázkám (zdravotnictví,
zaměstnání)

bezpečnostní zajištění
(činnost Policie)

standardní monitoring situace
výpomoc s registrací na STR

mezinárodní a EU rozměr

monitoring migrační situace na UA a na trasách (IPCR,
Frontex, Blue print, EUAA)
koordinace postupu se sousedními zeměmi UA
(frontline)
EU koordinace
zajištění humanitární pomoci na UA (materiální i
finanční) – bilaterálně
zajištění humanitární pomoci na UA (materiální i
finanční) – EU nástroje
stávající nástroje navýšené, nároky na lokální integraci
(zejména podpora spádových škol)

financování

uvolnění finančních zdrojů pro zajištění humanitární
pomoci na UA
nutné i v provizoriu uvolnit dotace NNO

komunikace

PRO UA:
Zvláštní web na mvcr.cz
Zvláštní infolinka (call centrum OAMP)
Doporučení k postupu v UA
Infohub – úřady, Integrační centra, NNO, komunita,
školy a zaměstnavatelé, samosprávy

posílení v místech dodatečného ubytování
zapojení do činnosti kontaktních pracovišť
(identifikace, lustrace)

posílené nástroje zeleného stupně
diskuze o aktivaci dočasné ochrany
diskuze o derogacích dle článku 78/3 (derogace ze
standardních azylových pravidel EU)

ÚV (uvolnění finančních prostředků ze státního
rozpočtu– předkrizový plán)
„Program pomoci občanům UA“
zajištění ubytování a stravy (SUZ)
určení rozsahu péče
posílení rozhodování o pobytu, dávky,
pracovní povolení (správní úřady)
posílení integračních nástrojů na území
(školství, zdravotnictví, NNO)

PRO UA:
Zvláštní web na mvcr.cz
Zvláštní infolinka (call centrum OAMP) – významně
posílené 7/24
Doporučení k postupu v UA
Infohub – úřady, Integrační centra, NNO, komunita,
školy a zaměstnavatelé, samosprávy

