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ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПОСЛУГИ 
Оновлено до12.8. 2022 рік 

РОБОТА 

● Опубліковано новий закон Lex Ukraine, який спрощує процес 
працевлаштування – анонсованоу Зібранні законів від 21 березня в кількості 
36 під №66/2022зб. 

○ https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-66/zneni-0 
● До цього закону внесено зміни – Lex Ukraine II(Закон № 175/2022 Зб.) діє та 

діє з 27.06.2022 
○ 175/2022 зб. Закон про додаткові заходи у зв'язку зі збройним 

конфліктом на території України, спричиненим вторгненням ... 
(zakonyprolidi.cz) 

○ Огляд змін Lex Ukraine I:Lex Ukraine II : Міграція онлайн 
● Основний огляд Lex Ukraine після внесення змін до так званого Lex 

Ukraine IILex Ukraine II - Резюме (migracnikonsorcium.cz) 
 

СПЕЦІАЛЬНЕ ПРАВИЛО У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ § 2 Закону № 66/2022 Зб. Відповідно 

до Закону про зайнятість іноземець із тимчасовим захистом вважається 

іноземцем із дозволом на постійне проживання відповідно до Закону про 

перебування іноземців у Чеській Республіці. 

 

Біженці з України(власники тимчасового захисту) сприймаються як постійні жителі та 

маютьвільний вихід на ринок праці. Роботодавець має лише повідомити регіональне 

відділення ÚP про початок роботи.Такожбіженці з України з візою мають такий же статус, 

як і іммігранти з посвідкою на постійне проживання. Йому не потрібно питати дозвіл. 

Вони можуть шукати роботу безпосередньо, їм не обов'язково йти в бюро зайнятості. 

Вони можуть, наприклад, подати заявку на оголошення. Однак іноземці, яким надано 

тимчасовий захист в іншій державі-члені, не матимуть вільного доступу до ринку праці. 

OFдроїд:Lex Ukraine II - Резюме (migracnikonsorcium.cz) 

 

Працевлаштування в Чехії 
Як працівникпрацює за трудовим договоромУ Чеській Республіці ви маєте перш за все 
право на: - Справедливе та рівне ставлення - Письмовий трудовий договір - 
Гарантовану мінімальну заробітну плату (16 200 чеських крон за 40 годин робочого 
тижня) - Оплату за виконану роботу - Безпечні умови праці - Оплату медичне та 
соціальне страхування роботодавцям 
- Оплачувана відпустка - Лікарняний 

● МВС та зв'язку 

https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine 
 

● ВІДДІЛ ЗАЙНЯТОСТІ 
- Бюро зайнятості можуть надати консультації та, за наявності умов, допомогу, 

допомогу на перепідготовку та працевлаштування. 

mailto:kleknerova@fosaops.org
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=9&T=171
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-66/zneni-0
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-175
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-175
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-175
https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/lex-ukrajina-ii
https://migracnikonsorcium.cz/wp-content/uploads/2022/07/Lex-Ukrajina-II-Shrnuti%CC%81.pdf
https://migracnikonsorcium.cz/wp-content/uploads/2022/07/Lex-Ukrajina-II-Shrnuti%CC%81.pdf
https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
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- Для того, щоб мати право на допомогу по безробіттю, особа з 

тимчасовим захистом повинна виконати основну умову, тобто вона повинна 

підтвердити та документально підтвердити отримання пенсійного страхового 

стажу від оплачуваної діяльності в Україні не менше 12 місяців, в період за 

останні 2 роки перед включенням до реєстру претендентів на роботу. Таким 

чином, період страхування в Україні буде враховано (тут застосовуються 

коригування, що містяться в Договорі), якщо він підтверджений документально. У 

разі неможливості підтвердження страхового стажу від діяльності, яка отримує 

прибуток, ці страхові стажі, отримані в Україні, не можуть бути враховані і 

допомога по безробіттю не надається. Джерело:document_Заява МВС про 

підтримку по безробіттю 

- Можливість зареєструватися як зацікавлена особа або шукач роботи 

- База вакансійБюро праці Чеської Республіки -
https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr 

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele 

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ 

● Регіональний центр допомоги українським біженцям (KACPU) - все необхідне 
можна розмістити в одному місці. 
Адреса столиці Праги - 5. května 1640/65, 140 21 - Prague 4, 
Nuslekacpu@aak.izscr.cz;листівка:https://www.praha4.cz/file/50g51/A5-letak-
ukrajina-asistencni-centrum-KCP-01.pdf 
https://www.praha4.cz/file/70g51/A5-letak-ukrajina-asistencni-centrum-KCP-02.pdf 

● Карта регіональних центрів допомоги Україні 
 

ЗАЛИШАТИСЯ В ЧР 

● З 22 березня 2022 року більше не будуть видаватись візи для перебування понад 

90 днів у спрощеному режимі з метою тривалого перебування на території, тобто 

так звані спеціальні довгострокові візи для громадян України. Набирає чинності 

Закон № 65/2022 Зб. (так званий lex Ukraine) та Закону № 175/2022 Зб., які 

запроваджують тимчасовий захист для громадян України, які тікають від 

збройного конфлікту в Україні, та деяких інших категорій осіб. Особи, які вже 

отримали спеціальну довгострокову візу, будуть автоматично переведені на 

систему тимчасового захисту. Тож не потрібно нічого оформляти чи подавати 

заяву на тимчасовий захист, ви отримаєте його автоматично та підтвердите це 

оригінальною візовою наклейкою чи візовим штампом, які ви отримали під час 

отримання спеціальної довгострокової візи. Оформити довгострокову візу з 

метою тривалого перебування на території все одно можна буде, але за 

стандартною процедурою.mvcr.cz/ukrajina 

 
● Офіс Міністерства внутрішніх справ (департамент притулку та міграційної 

політики) Прага - подача заяв на різні види 
проживанняhttps://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-
politiky-praha.aspx 
 

● Більш актуальна інформаціяІнформація для громадян України - Асоціація з 
питань інтеграції та міграції (migration.com)іВЕБ-ІНФОРМАЦІЯ - Google Docs 

mailto:kleknerova@fosaops.org
https://docs.google.com/document/d/1XQFLpKdghPPXiagk4nCsotgJpUAx9ZxcYp92yIyaE6w/edit
https://docs.google.com/document/d/1XQFLpKdghPPXiagk4nCsotgJpUAx9ZxcYp92yIyaE6w/edit
https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
mailto:kacpu@aak.izscr.cz
https://www.praha4.cz/file/50g51/A5-letak-ukrajina-asistencni-centrum-KCP-01.pdf
https://www.praha4.cz/file/50g51/A5-letak-ukrajina-asistencni-centrum-KCP-01.pdf
https://www.praha4.cz/file/70g51/A5-letak-ukrajina-asistencni-centrum-KCP-02.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FaqUgfUDGw0B6_tGVRZE4UhnM-dL_tXp&ll=49.82686023934492%2C15.549044028612261&z=9
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-politiky-praha.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-politiky-praha.aspx
https://www.migrace.com/cs/clanky/1321_aktualni-informace
https://www.migrace.com/cs/clanky/1321_aktualni-informace
https://docs.google.com/document/d/1bxjs0GFRmVwb_gPXNohU22JVIYr5miARQmlYbaIF_Bk/edit


 

 

Підтримує працевлаштування 

загальна користь компанії Fosa, ops 

www.fosaops.org 

_________________________________________________________________________________ 

 

контакт: Jindřiška Kleknerová,kleknerova@fosaops.org 

оновлено: 20.04.2022 

СУСПІЛЬНІ ПОСЛУГИ 

● Прибулим з України будуть надані всі соціальні послуги безкоштовно у разі 

соціальної/матеріальної потреби. Ці люди повинні будуть підтвердити своє погане 

фінансове та соціальне становище наявними документами або своєю заявою під 

присягою. 

 

● Робота в соціальних службах та дитячих групах 

- Особи, які прибувають з України, зможуть підтвердити кваліфікацію, необхідну для 

роботи працівника соціальних служб або роботи в дитячих групах, за допомогою 

присяги (націлісністьі рівень освіти). Вони повинні задокументувати це належним 

чином протягом шести місяців, і заяви під присягою буде достатньо, лише якщо це 

неможливо, і іноземець вкаже причину (цілісністьбуде підтверджено випискою з 

судимості за період перебування в Чехії).ДжерелоLex Ukraine II - Резюме 

(migracnikonsorcium.cz) 

 

● На які пільги мають право У.Уhttps://www.finance.cz/541042-socialni-pomoc-
mhostana-nouze/ 
 

● ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА: 
- Гуманітарна допомога в розмірі 5000 чеських кронбуде надано всім прибулим з 

України (після 24 лютого у зв’язку зі збройним конфліктом), які перебувають на 

території Чеської Республіки, якщо їм не надано безкоштовне проживання, 

цілоденне харчування та основні засоби особистої гігієни. 

- Якщо доходи, соціальні та майнові умови іноземця з тимчасовим захистом не 

дозволяють забезпечити основні життєві потреби, йому може бути призначена 

гуманітарна допомога повторно протягом максимум 5 місяців після його звернення. 

- Несприятливі майнові та соціальні умови мають бути підтверджені всіма наявними 

документами, але достатньо буде підтвердити це письмовою заявою (інакше, на 

мою думку, виникне ризик значного перевантаження УН, затримки виплати, 

відхилення заявок). тощо) 

- З 7-го місяця виплати гуманітарної допомоги розмір допомоги визначається 

виходячи з прожиткового мінімуму 

- для дорослих (віком від 18 років) від розміру прожиткового мінімуму для 

фізичної особи, тобто наразі 4620 крон*, 

- на дитину віком до 18 років від розміру прожиткового мінімуму для дитини 

віком від 15 до 26 років, тобто зараз 3320 крон*. (*з 1 липня розпорядженням 

уряду в порядку виняткового порядку збільшено суми) 

- Допомога виплачуватиметься Бюро зайнятості готівкою або на рахунок, 

відкритий у Чеській Республіці, неповнолітніх іноземців буде виконувати законний 

представник або близька особа. 

- Для отримання гуманітарної допомоги необхідно повідомити про зміну місця 

проживання в Чехії (протягом 3 днів) та проживати на території Чехії. 

- Узагальнено в листівці тутfba903e2-e2d2-fc01-e218-3d5d48a68217 (mpsv.cz)+ 

українська:humanitarian_davka_A4_UA_CERVEN_2022_1.pdf (mpsv.cz) 

Youtube відео з англійськими субтитрами 
 

mailto:kleknerova@fosaops.org
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https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/humanitarni_davka_A4_UA_CERVEN_2022_1.pdf


 

 

Підтримує працевлаштування 

загальна користь компанії Fosa, ops 

www.fosaops.org 

_________________________________________________________________________________ 

 

контакт: Jindřiška Kleknerová,kleknerova@fosaops.org 

оновлено: 20.04.2022 

● Допомога на 
проживанняhttps://www.youtube.com/watch?v=zjFvBfkKXJM 

● Доплата за житло https://www.youtube.com/watch?v=mbqhCpJeXE8 
● Невідкладна екстрена допомога https://www.youtube.com/watch?v=h-

aCUnNU4e8 
 

Некомерційні організації 

Асоціація інтеграції та міграції 

https://www.migration.com/cs/podpora/kontakty 
https://www.migration.com/cs/poradna/informace-pro-cizincE 

 
МЕТА, ops, Товариство можливостей для молодих мігрантів 

https://meta-ops.eu/kontakty/Соціальне консультування:poradenstvi@meta-ops.cz; 
Ян Генріх (консультант CZ, EN, голова соціальних служб), телефон +420 777 756 
858 

● з 21.03.2022 працює дитяча група під УМПРУМ на 25 
дітейhttps://www.culturenet.cz/stalo-se/umprum-otevreno-kreativni-centrum-pro-
ukrajinske-deti/ 

ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

● Соціальна клініка- короткочасна терапія, кризова інтервенція тільки чеською 
або англійською мовами; 
контакт733,644,268;https://www.socialniklinika.cz/kontakty 

● Therapy.cz-безкоштовна терапія для постраждалих від ситуації в Україні 
українською, російською чи білоруською мовами;https://www.terapie.cz/hlavu-nad-
vodou-ukrajina 

● Терапевтична лінія Навушники- 6 безкоштовних анонімних дзвінків до 
психотерапевта людям, які постраждали від конфлікту в Україні, *ви платите 
лише звичайні тарифи своєму телефонному оператору, 212 812 540, 
www.linkasluchatko.cz 

● Психологічна допомога від НУДЗ- допомога вихідцям з України та членам їхніх 
сімей в першу чергу та без попереднього направлення, замовляйте + 420 283 088 
139 (або 140 або 244 в кінці); електронна адреса:ambulance@nudz.cz 

ПОСЛУГИ ЗДОРОВ'Я 

● Основні відомості про надання медичних послуг -
https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-
poskytovani-zdravotnich-sluzeb/ 

 
● Лінія 1221 - лінія для українців - питання здоров'я (CZ, UA) 

Медична інформація для громадян України. Зателефонуйте на безкоштовну 
лінію +420 226 20 1221, наберіть номер прямої лінії 8. Також тут можна 
скористатися телефонною першою психологічною підтримкою, оператор з’єднає 
конференц-зв’язок із працівником лінії підтримки за допомогою перекладача 

● Лікарня Францішека(Прага 1,Про Франциска 847/8) надасть повну медичну 
послугу, тобто невідкладну терапію або подальше лікування для дорослих.Так 
само робоче місце допоможе дітям та молодіДитяча поліклініка ВФН(Прага 
2,Ке Карлов 455/2).У Празі 4 охорона здоров'я допоможе: 

● Поліклініка Медикон(Антала Сташек 1670/80- контактна особа Жанна 
Огріщенкова, 2-й поверх зеленої будівлі, zanna.ogriscenkova@incare.cz , 
телефон: 608 605 324) 
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https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb/
https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb/
https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb/
https://www.firmy.cz/detail/165951-nemocnice-na-frantisku-praha-stare-mesto.html
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4214065&y=50.0928199&z=17&source=addr&id=9092620&ds=1
https://www.firmy.cz/detail/12897927-klinika-detskeho-a-dorostoveho-lekarstvi-vfn-a-1-lf-uk-detska-pohotovostni-sluzba-praha-nove-mesto.html
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4286237&y=50.0698747&z=17&source=addr&id=8940283&ds=1
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4510703&y=50.0425739&z=17&source=addr&id=8952518&ds=1
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● Університетська лікарня Thomayer(Віденський 800) заявляє, що 
надасть невідкладну першу допомогу в будь-який час, інші послуги за 
домовленістю. 

● ЗшитиПоліклініка Медиконпропонує безкоштовну вакцинацію від хвороби 
Covid-19 для всіх людей з України, які будуть зацікавлені у вакцинації. У рамках 
своїх медичних закладів «Медікон» надаватиме допомогу особам, які 
прибувають з України відповідно до потреб чеської імміграційної системи.. 

РОЗУМІННЯ, МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА 

● Короткий список основних слів і фраз (PDF) 
https://www.stojimezaukrajinou.cz/files/slovnicek.pdf 

● Пропозиція допомоги з перекладом, матеріальна допомога -
https://www.pomahejukrajine.cz/nabidky 
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