
Důležité informace 
pro uprchlíky  
z Ukrajiny 

Z důvodu nedostatku míst v tuto chvíli  
nejsme schopni zajistit dočasné ubytování  
v Praze.

 kKrajské asistenční centrum pomoci Ukrajině - KACPU  
od 16. 6. 2022 PROVOZ UKONČEN.

Seznam Krajských asistenčních center pomoci 
Ukrajině
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-krajskych-asistenc-
nich-center-pomoci-ukrajine.aspx

Doprava: 
Městská hromadná doprava je pro občany Ukrajiny zdarma 
po dobu 5 dní po předložení:

 k cestovního pasu Ukrajiny s dočasnou ochranou nebo

 khraniční průvodky s vlepeným vízovým štítkem  
s vízem dočasné ochrany.

Více informací: pid.cz/ukrajina-2/
P+R parkoviště, ZDARMA NONSTOP 
Praha 9, Chlumecká ulice pro vozidla s ukrajinskou státní 
poznávací značkou.

Co je doporučeno mít s sebou:
 kosobní doklady;

 kv případě, že máte možnost tisku, vyplněný formulář  
Žádost o poskytnutí dočasné ochrany  
(k dispozici na: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-
-pro-obcany-ukrajiny.aspx).

Informace k registraci a vyřízení potřebných dokumentů  
(prodloužení víza, speciální dlouhodobé vízum):
Informační linka Ministerstva vnitra ČR nonstop:  
+420 974 801 802
Informační web Ministerstva vnitra ČR:  
www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx 
e-mail: ukrajina@mvcr.cz

Zdravotní POJIŠTĚNÍ
Co zde vyřeším

 k zařazení do veřejného zdravotního pojištění.
Nutné se dostavit s vyřízeným pobytovým povolením 
(vízem). Není nutná přítomnost celé rodiny, postačí jeden 
zástupce, který doloží pas s vyznačeným povolením k 
pobytu, adresu ubytování a kontakt na další členy rodiny 
(telefon, e-mail).

Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP  
(k dispozici 6 pracovišť)
Praha 1, Na Florenci 2116/15 - POZOR pouze do 23. 6.,  
pak bude pracoviště v rekonstrukci
Praha 1, Na Perštýně 6
Praha 2, Škrétova 490/12
Praha 4, Antala Staška 80
Praha 5, Na Bělidle 198/21
Praha 8, Sokolovská 662/136b

 kProvozní doba

 Po, St  8:00–17:00

 Út, Čt  8:00–15:00 

 Pá 8:00–14:00

 So, Ne zavřeno

 kNa klientských pracovištích nedisponujeme kolegy, kteří 
hovoří ukrajinsky.

 k Informační centrum: +420 952 222 222

 kwww.vzp.cz

Oborová zdravotní pojišťovna
 kProvozní doba

Praha 1, Na Příkopě 24, pasáž ČNB
 Po–Čt  8:30–17:30 

 Pá 8:30–14:00 

 So–Ne  zavřeno 

Praha 4, Roškotova 1225/1
 Po–Čt 8:00–16:00 

 Pá 8:00–14:00 

 So–Ne  zavřeno 

Praha 7, Tusarova 36
 Po, Út, Čt 08:00–16:00 

 St 08:00–18:00

 Pá 08:00–14:00 

 So–Ne  zavřeno 

 k Informační centrum: +420 261 105 555











Informace k registraci a vyřízení potřebných dokumentů  
(prodloužení víza, speciální dlouhodobé vízum):
Informační linka Ministerstva vnitra ČR nonstop: +420 974 801 802
Informační web Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx 
e-mail: ukrajina@mvcr.cz

pomocukrajine.praha.eu



Platnost informací ke dni 16. 6. 2022

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Anglická 82/26, Praha 2 – Vinohrady
 Po, St  8:00–12:00 13:00–17:00

 Út, Čt  8:00–12:00  13:00–15:30

 Pá 8:00–12:00

 So–Ne Zavřeno

 k Informační linka: +420 261 387 112

Úřad práce ČR
Co zde vyřeším

 k je nutné mít udělené pobytové vízum za účelem strpění/
dočasné ochrany;

 k zavedení do evidence zájemců/uchazečů o zaměstnání;

 k žádost o humanitární dávku;

 kpomoc se zařazením do kurzů českého jazyka;

 kpomoc s rekvalifikací na profesi, po které je poptávka u 
zaměstnavatelů;

 ko humanitární dávku žádejte elektronicky prostřednic-
tvím aplikace: davkyuk.mpsv.cz/jazyk, nebo na  kontakt-
ním pracovišti Úřadu práce ČR. 

 kPřed první výplatou humanitární dávky si zřiďte bankov-
ní účet v ČR. Pokud účet u české banky máte a zároveň 
máte elektronickou Identitu občana, nemusíte ve většině 
případů chodit osobně na kontaktní pracoviště Úřadu 
práce ČR. Vyhnete se tak čekání ve frontě. Naopak v 
případě 1. žádosti o humanitární dávku na Úřad práce 
ČR musíte, pokud žádáte o humanitární dávku pro děti. 
Důvodem je potřeba prokázání jejich totožnosti;

 kmůžete si také nechat zřídit na nejbližším pracovišti 
Czech POINTu mobilní klíč eGovernmentu (k usnadnění 
elektronické komunikace s veřejnou správou).

Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306, Hala číslo 29,  
Praha 7 – Holešovice

 kProvozní doba

 Po–St 8:00–17:00

 Út, Čt, Pá 8:00–13:00 

 So–Ne Zavřeno

 kKontaktní linka pro informace v ukrajinském jazyce:  
+420 950 180 100

 k Informace v CZ

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

 k Informace v UKR

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

Sociální služby
Co zde vyřeším

 kporadenství a pomoc jak dětem, tak dospělým osobám, 
seniorům, osobám se zdravotním postižením.

Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306, Hala číslo 29,  
Praha 7 – Holešovice

 kKontaktní linka: +420 771 237 956

 ke-mail: ua.socialni@gmail.com

Bankovní služby
Zřízení bankovního účtu 

 kv případě zájmu o zřízení bankovního účtu za účelem 
zjednodušení výplaty dávek můžete využít jakoukoliv 
banku v ČR.

Velvyslanectví Ukrajiny v České republice
Charlese de Gaulla 29, Praha 6

 kKancelář velvyslanectví: +420 227 020 200

 kKonzultace na konzulátu: +420 227 020 212

 ke-mail:  
ukremb.prague@gmail.com  
konzulat@volny.cz

 kúřední hodiny pro veřejnost

 Po–Ne  8:00–20.00

Veškerou potřebnou informaci najdete na oficiální webové 
stránce velvyslanectví: www.czechia.mfa.gov.ua, oficiální 
stránce na Facebooku:  
www.facebook.com/ukrainembassyinczechia/ a také na 
speciálním portálu MZV Ukrajiny Tripadvisor: TripAdvisor.
mfa.ua.


