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LEGISLATIVA A SLUŽBY 
Aktualizováno k 12. 8. 2022 

PRÁCE 

● Vyšel nový zákon Lex Ukrajina, který zjednodušuje proces získání práce – 
vyhlášeno ve Sbírce zákonů 21. 3. v částce 36 pod číslem 66/2022 Sb. 

○ https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-66/zneni-0 
● Tento zákon byl novelizován – Lex Ukrajina II (Zákon č. 175/2022 Sb.) platný a 

účinný od 27.06.2022 
○ 175/2022 Sb. Zákon o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí ... (zakonyprolidi.cz) 
○ Přehled změn od Lex Ukrajina I: Lex Ukrajina II : Migrace Online 

● Základní přehled Lex Ukrajina po novele tzv. Lex Ukrajina II Lex Ukrajina II - 
Shrnutí (migracnikonsorcium.cz) 
 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLO V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI § 2 Zákon č. 66/2022 Sb. Cizinec s 

dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s 

povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. 

 

Uprchlíci z Ukrajiny (držitelé dočasné ochrany) jsou vnímáni jako lidé s trvalým pobytem 

a mají volný vstup na trh práce. Zaměstnavatel musí o jejich nástupu do zaměstnání pouze 

informovat krajskou pobočku ÚP. Také uprchlíci z Ukrajiny s vízem ke strpění stejné postavení 

jako přistěhovalci s povolením k trvalému pobytu. O povolení tak nemusí žádat. Práci si 

mohou hledat přímo, nemusí chodit na úřad práce. Hlásit se mohou třeba na inzerát. 

Avšak cizinci, jimž byla dočasná ochrana udělena v jiném členském státě, volný vstup 

na trh práce mít nebudou. 

Zdroj: Lex Ukrajina II - Shrnutí (migracnikonsorcium.cz) 

 

Zaměstnání v ČR 
Jako zaměstnanec pracující na pracovní smlouvu máte v ČR právo především na:  
- Spravedlivé a rovné zacházení 
- Písemnou pracovní smlouvu 
- Garantovanou minimální mzdu (16 200,- Kč při týdenní pracovní době 40 hodin)  
- Odměnu za vykonanou práci  
- Bezpečné pracovní podmínky 
- Placení zdravotního a sociálního pojištění zaměstnavatelem 
- Placenou dovolenou 
- Nemocenskou 

● MPSV 

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

● ÚŘAD PRÁCE 
- Úřady práce mohou poskytovat poradenství, dále při splnění podmínek podporu, 

rekvalifikaci a příspěvky na zaměstnávání. 
- Pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti musí osoba s dočasnou ochranou 

splnit základní podmínku, tj. musí prokázat a doložit získání doby důchodového 

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
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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://migracnikonsorcium.cz/wp-content/uploads/2022/07/Lex-Ukrajina-II-Shrnuti%CC%81.pdf
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pojištění z výdělečné činnosti vykonávané na Ukrajině v délce nejméně 12 

měsíců, a to v období posledních 2 let před zařazením do evidence uchazečů o 

zaměstnání. Doba pojištění z Ukrajiny tedy bude zohledňována (zde dochází k 

uplatňování úpravy obsažené ve Smlouvě), pokud bude doložena. V případě 

nemožnosti prokázat doby pojištění z výdělečné činnosti nebudou moci být tyto doby 

pojištění získané na Ukrajině zohledněny a podpora v nezaměstnanosti nebude 

přiznána. Zdroj: dokument_Stanovisko MPSV k podpoře v nezaměstnanosti 

- Možnost evidovat se jako zájemce či uchazeč o zaměstnání 

- Databáze volných pracovních míst Úřadu práce ČR - 
https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr 

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

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

● Krajské asistenční centrum pomoci pro ukrajinské uprchlíky (KACPU) - na 
jednom místě lze zařídit vše potřebné. 
Adresa pro hlavní město Prahu je - 5. května 1640/65, 140 21 - Praha 4, Nusle 
kacpu@aak.izscr.cz; leták: 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 

● Mapa Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině 

 

POBYT V ČR 

● Od 22. března 2022 již nebudou udělována ve zjednodušeném režimu víza k 

pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území, tedy takzvaná speciální 

dlouhodobá víza pro občany Ukrajiny. V účinnost vstupuje zákon č. 65/2022 Sb. 

(tzv. lex Ukrajina) a zákon č. 175/2022 Sb., kterými se pro občany Ukrajiny 

prchajícím před ozbrojeným konfliktem z Ukrajiny a některým dalším kategoriím 

osob zavádí dočasná ochrana. Osoby, které již získaly speciální dlouhodobé vízum, 

budou automaticky převedeni do systému dočasné ochrany. Není tedy potřeba cokoliv 

vyřizovat nebo o dočasnou ochranu žádat, dostanete ji automaticky a prokážete to 

původním vízovým štítkem nebo vízovým razítkem, které jste dostali při udělení 

speciálního dlouhodobého víza. I nadále bude možno žádat o udělení dlouhodobého 

víza za účelem strpění pobytu na území, ovšem ve standardním řízení. Více informací 

na mvcr.cz/ukrajina 

 
● Pracoviště Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) Praha - žádání o 

různé druhy pobytu https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-
migracni-politiky-praha.aspx 
 

● Více aktuálních informací Informace pro občany Ukrajiny - Sdružení pro integraci a 
migraci (migrace.com) a INFORMACE NA WEB - Dokumenty Google 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

● Příchozím z Ukrajiny budou v případě jejich sociální/materiální nouze poskytovány 

všechny sociální služby bezplatně. Tito lidé budou muset doložit špatné majetkové a 

sociální poměry dostupnými doklady nebo svým čestným prohlášením. 

 

mailto:kleknerova@fosaops.org
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


 

 

Podporované zaměstnávání 
obecně prospěšná společnost Fosa, o. p. s. 

www.fosaops.org 

_________________________________________________________________________________ 

 

kontakt: Jindřiška Kleknerová, kleknerova@fosaops.org 

aktualizováno dne: 20. 4. 2022 

● Práce v sociálních službách a dětských skupinách 

- Příchozí z Ukrajiny budou moci kvalifikaci potřebnou pro výkon pracovníka v 

sociálních službách či práci v dětských skupinách doložit čestným prohlášením (o 

bezúhonnosti a dosaženém vzdělání). Do šesti měsíců by ji měli doložit řádným 

způsobem a čestné prohlášení bude stačit pouze, pokud to nebude možné a cizinec k 

tomu uvede důvod (bezúhonnost se bude dokládat výpisem z trestního rejstříku za dobu 

pobytu v ČR). 

Zdroj Lex Ukrajina II - Shrnutí (migracnikonsorcium.cz) 

 

● Na jaké dávky mají nárok UU https://www.finance.cz/541042-socialni-pomoc-
hmotna-nouze/ 
 

● HUMANITÁRNÍ DÁVKA:  
- Humanitární dávka ve výši 5 000 Kč bude plošně poskytována všem příchozím z 

Ukrajiny (po 24. 2. v souvislosti s ozbrojeným konfliktem), kteří se zdržují na území 

České republiky, pokud jim není bezplatně poskytnuto ubytování, celodenní strava 

a základní prostředky osobní hygieny. 

- Pokud příjmové, sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou neumožňují 

zajištění základních životních potřeb, lze mu na základě jeho žádosti  poskytnout 

humanitární dávku opakovaně po dobu následujících max. 5 měsíců. 

- Nepříznivé majetkové a sociální poměry se mají dokládat všemi dostupnými doklady, ale 

bude stačit je doložit čestným prohlášením (v opačném případě by dle mého hrozilo 

významné zahlcení ÚP, prodlevy ve vyplácení, zamítání žádostí apod) 

- Od 7. měsíce vyplácení humanitární dávky vychází výše dávky z životního minima 

- pro dospělé (ve věku 18 let a starší) z částky životního minima jednotlivce, tj. v 

současné době 4 620 Kč*, 

- pro dítě do 18 let věku z částky životního minima nezaopatřeného dítěte od 15 

do 26 let věku, tj. v současné době 3 320 Kč*. (*od 1. 7. byly částky nařízením 

vlády mimořádně navýšeny) 

- Dávku budou vyplácet Úřady práce v hotovosti či na účet vedený v ČR, za nezletilé 

cizince bude jednat zákonný zástupce či osoba blízká. 

- Pro poskytnutí humanitární dávky je třeba povinnost hlásit změny pobytu v ČR (ve lhůtě 

3 dnů) a pobývat na území ČR.  

- Shrnuto v letáku zde fba903e2-e2d2-fc01-e218-3d5d48a68217 (mpsv.cz) + ukrajinsky: 

humanitarni_davka_A4_UA_CERVEN_2022_1.pdf (mpsv.cz) 

Youtube videa s anglickými titulky  
 

● Příspěvek na živobytí https://www.youtube.com/watch?v=zjFvBfkKXJM 
● Doplatek na bydlení https://www.youtube.com/watch?v=mbqhCpJeXE8 
● Mimořádná okamžitá pomoc https://www.youtube.com/watch?v=h-aCUnNU4e8 

 

Neziskové organizace 

Sdružení pro integraci a migraci 

https://www.migrace.com/cs/podpora/kontakty 
https://www.migrace.com/cs/poradna/informace-pro-cizince 

 
META, o.p.s., Společnost pro příležitosti mladých migrantů 
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https://www.youtube.com/watch?v=mbqhCpJeXE8
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https://meta-ops.eu/kontakty/  
Sociální poradenství: poradenstvi@meta-ops.cz; Jan Heinrich (poradenství CZ, EN, 
vedoucí sociálních služeb), tel. +420 777 756 858 

● od 21. 3. 2022 otevřena dětská skupina pod UMPRUM, kapacita 25 dětí 
https://www.culturenet.cz/stalo-se/umprum-otevreno-kreativni-centrum-pro-
ukrajinske-deti/ 

SLUŽBY PSYCHOLOGICKÉ POMOCI 

● Sociální klinika - krátkodobá terapie, krizová intervence pouze česky či anglicky; 
kontakt 733 644 268; https://www.socialniklinika.cz/kontakty 

● Terapie.cz - terapie zdarma pro lidi dotčené situací na Ukrajině v ukrajinštině, ruštině 
nebo běloruštině; https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina 

● Terapeutická linka Sluchátko - 6 hovorů s psychoterapeutem zdarma 
anonymně  lidem postiženým konfliktem na Ukrajině, *platíte pouze běžné poplatky 
svému telefonnímu operátorovi, 212 812 540,  www.linkasluchatko.cz  

● Psychologická pomoc od NUDZ - pomoc lidem z Ukrajiny a jejich rodinným 
příslušníkům přednostně a bez předchozího doporučení, objednávky + 420 283 088 
139 (nebo na konci 140 či 244); e-mail: ambulance@nudz.cz 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 

● Základní informace k poskytování zdravotních služeb - 
https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-
poskytovani-zdravotnich-sluzeb/ 

 
● Linka 1221 - linka pro Ukrajince - otázky zdravotnictví (CZ, UA) 

Zdravotnické informace pro občany Ukrajiny. Volejte zdarma linku +420 226 20 1221, 
volte rovnou volbu číslo 8. 
Telefonickou první psychickou podporu lze zde využít také, operátor zajistí spojení 
konferenčního hovoru s pracovníkem podpůrné linky s asistencí tlumočníka 

● Nemocnice na Františku (Praha 1, Na Františku 847/8) zajistí kompletní zdravotní 
servis, tj. akutní ošetření nebo doléčení pro dospělé. 
Obdobně pak pomůže dětem a mládeži pracoviště Dětská klinika VFN (Praha 2, 
Ke Karlovu 455/2).Na Praze 4 se zdravotní péčí pomůže: 

● Poliklinika Medicon (Antala Staška 1670/80 - kontaktní osoba Žanna Ogriščenková, 
2. patro zelené budovy, zanna.ogriscenkova@incare.cz , tel.: 608 605 324) 

● Fakultní Thomayerova nemocnice (Vídeňská 800) uvádí, že bezodkladnou první 
pomoc poskytne kdykoliv, další služby po dohodě. 

● Síť poliklinik Medicon nabízí zdarma očkování proti nemoci Covid-19 všem lidem 
přijíždějícím z Ukrajiny, kteří o vakcinaci budou mít zájem. V rámci svých 
zdravotnických zařízení poskytne Medicon péči pro osoby přijíždějící z Ukrajiny podle 
potřeb českého imigračního systému. 

DOROZUMĚNÍ SE, MATERIÁLNÍ VÝPOMOC 

● Krátký seznam základních slovíček a frází (PDF) 
https://www.stojimezaukrajinou.cz/files/slovnicek.pdf 

● Nabídka pomoci na tlumočení, materiální výpomoc - 
https://www.pomahejukrajine.cz/nabidky 
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