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Dočasná ochrana a sloučení rodiny 

Trvání dočasné ochrany 

Informace k dalšímu trvání dočasné ochrany budou dostupné ke konci roku 2022.  

Zdravotní pojištění  

Zdravotní pojištění (vč. průkazu) je platné i po 150. dnu od udělení dočasné ochrany – mění 

se však způsob jeho úhrady. Zdravotní pojištění po 150. dnu už dál automaticky nehradí 

stát a s pojišťovnou je v některých případech třeba úhradu pojištění vyřešit:  

● děti do 18 let a osoby starší 65 let:        

není potřeba nic nahlašovat – pojištění dále hradí stát 

● dospělí ve věku 18–64 let: 

○ studenti: zdravotní pojišťovně je třeba doložit potvrzení o studiu, dále pak 

bude pojištění hradit stát 

○ zaměstnanci: zdravotní pojišťovně není třeba nic oznamovat – učiní tak 

zaměstnavatel, který zároveň hradí pojistné 

○ osoby pečující o dítě: v případě celodenní péče o dítě do 7 let (nebo o dvě 

děti do 15 let) je nutné zdravotní pojišťovně doložit čestné prohlášení a rodné 

listy dětí – pojistné pak hradí stát 

○ uchazeči o zaměstnání: v případě podání žádosti o zprostředkování 

zaměstnání na Úřadu práce je potřeba zdravotní pojišťovně doložit potvrzení z 

Úřadu práce o podané žádosti – v takovém případě pak pojištění může dále 

hradit stát 

○ ostatní: v ostatních případech je nutné hradit zdravotní pojištění jako 

samoplátce – u zdravotní pojišťovny je třeba se informovat na platby 

Humanitární dávka 

Od 1. 9. 2022 došlo ke změně u žádostí o humanitární dávku. Žádost je možné podat jedině 

online s ověřením pomocí elektronické identity. Ověření pomocí elektronické identity je 

možné buď prostřednictvím bankovní ID nebo aplikace Mobilní klíč eGovernmentu. 

Zřízení Mobilního klíče eGovernmentu je možné na pracovištích CzechPoint (ověření identity 

probíhá na základě dokladu totožnosti a vízového štítku). 

Sloučení rodiny 

Dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny neumožňuje souběh s dočasnou ochranou. 

Povolením dlouhodobého pobytu za účelem sloučení rodiny dočasná ochrana zanikne.  

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je možné podat po 6 měsících od udělení dočasné 

ochrany.  

Žádost o sloučení může podat zejména: manžel/ka nebo dítě (nezletilé nebo zletilé 

nezaopatřené) cizince s povoleným pobytem v ČR; či v případě sloučení s rodičem nebo 
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dítětem s povoleným pobytem na území také osamělá osoba starší 65 let nebo osoba, která 

je ze zdravotních důvodů závislá na péči druhých.  

Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny se podává na formuláři (dostupný na 

webu MVČR zde), ke kterému je potřeba dále předložit: 

1. cestovní doklad 

2. fotografii (průkazového formátu: 4,5 x 3,5 cm) 

3. doklad o zajištěném ubytování (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, …) 

4. doklad prokazující příbuzenský vztah (rodný list, oddací list, …) 

5. doklad prokazující dostatečné finanční prostředky k pobytu (výpis z účtu, potvrzení o 

příjmech ze zaměstnání, …) – dokumenty nesmí být starší než 180 dní 

6. později – doklad o zajištěném pojištění 

Zejména bude později nutné doložit, jakým způsobem bude pojištění hrazeno v případě přechodu z 

dočasné ochrany na dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny. 

 

Ministerstvu je nutné předložit originály nebo úředně ověřené kopie výše uvedených 

dokumentů. Je rovněž potřeba, aby všechny dokumenty, které nejsou v českém jazyce, byly 

Ministerstvu doloženy spolu s úředně ověřeným překladem. 

Žádost se podává osobně na pracovišti OAMP (pro Jihomoravský kraj je příslušné 

pracoviště na adrese Tuřanka 1554/115b, Brno). 

V případě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny není možné změnit 

účel pobytu po dobu 3 let (v některých případech po dobu 2 let).  

Rozdíl oproti dočasné ochraně 

V případě přechodu na dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny dojde ke zejména ke 

změně v oblasti pojištění – osoby se sloučením rodiny nejsou automaticky zahrnuty do 

systému veřejného zdravotního pojištění. Do veřejného zdravotního pojištění budou patřit 

pouze zaměstnané osoby. Ve všech ostatních případech je nutné si obstarat pojištění 

komerční. 

Přechodem na dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny je rovněž ztracen nárok na 

humanitární dávku. 

Platí však, že i po povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny je zajištěn 

volný vstup na trh práce jako doposud. 

 

Vzhledem k výše uvedenému a k stále vyvíjející se situaci je s žádostí o povolení k 

dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny vhodné vyčkat. V následujících měsících 

totiž bude k dispozici více informací k dalšímu trvání dočasné ochrany. 

https://www.mvcr.cz/soubor/tiskopis-zadosti-o-vydani-a-prodlouzeni-doby-platnosti-povoleni-k-dlouhodobemu-pobytu.aspx

