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Jak na zaměstnání uprchlíků 

z Ukrajiny? 
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Jak na zaměstnání uprchlíků z Ukrajiny? 

Dne 21. 3. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 66/2022, který občanům Ukrajiny, jež uprchli do 

České republiky v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, přiznává volný vstup na trh práce. 

Co volný vstup na trh práce znamená? 

Volný vstup na trh práce znamená, že občané 

Ukrajiny a jejich rodinní příslušníci, kteří splňují 

dále popsané podmínky, mohou v České 

republice pracovat bez jakýchkoli formálních 

omezení, tj. aniž by předem získali povolení 

k zaměstnání či zaměstnavatel předem musel 

podávat hlášenku volného pracovního místa. 

Pracovat může občan Ukrajiny i jeho rodinný 

příslušník jak v pracovním poměru, tak na 

základě některých dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr. Samozřejmě musejí být 

dodrženy standardní zákonné podmínky, zejm. 

minimální a zaručené mzdy, délka a rozvržení 

pracovní doby atp. 

Platí volný vstup na trh práce pro 

všechny občany Ukrajiny? 

Nikoli. Volný vstup na trh práce je přiznán pouze 

těm občanům Ukrajiny, kteří do České republiky 

uprchli v souvislosti s vojenským konfliktem na 

Ukrajině a kterým byla udělena tzv. dočasná 

ochrana (resp. dříve speciální dlouhodobé 

vízum). Ty jsou obvykle vyznačeny štítkem či 

razítkem do cestovního pasu cizince. 

Volný vstup na trh práce se tak nevztahuje na 

občany Ukrajiny, kteří na území České republiky 

pobývají na základě jiného pobytového titulu 

(a např. do České republiky přišli již před 

konfliktem na Ukrajině, s výjimkou osob, jimž 

končí krátkodobé schengenské vízum, které není 

možné prodloužit) nebo kteří nemají přiznánu 

dočasnou ochranu v ČR, ale v jiném státě. 

Jaký je rozdíl mezi dočasnou 

ochranou a speciálním vízem? 

Do účinnosti výše uvedeného zákona bylo 

ukrajinským uprchlíkům udělováno tzv. speciální 

dlouhodobé vízum. Od účinnosti zákona už je 

udělováno pouze tzv. vízum za účelem dočasné 

ochrany. Dle informací Ministerstva vnitra však 

osoby, které získaly speciální dlouhodobé vízum 

před účinností zákona, budou automaticky, tedy 

aniž by musely činit jakékoli kroky, převedeny do 

systému dočasné ochrany. Není tedy potřeba 

cokoliv vyřizovat nebo o dočasnou ochranu 

žádat, stačí se prokázat původním vízovým 

štítkem nebo vízovým razítkem.  

Jak lze získat dočasnou ochranu? 

O udělení dočasné ochrany je třeba žádat 

osobně, a to v některém z Krajských asistenčních 

center na pomoc Ukrajině – seznam těchto center 

dle jednotlivých krajů ČR naleznete ZDE. Na 

Krajských asistenčních centrech mohou 

o dočasnou ochranu žádat pouze tito žadatelé: 

1. Ukrajinští občané, kteří přicestovali do ČR 
po 24. 2. 2022. 

2. Rodinní příslušníci, kteří cestují 
s ukrajinskými občany uvedenými 
v předešlém bodě, bez ohledu na jejich 
státní příslušnost. 

3. Ukrajinští občané, kteří vstoupili a pobývali 
v České republice ke dni 24. 2. 2022 
bezvízově nebo na krátkodobé 
schengenské vízum, jež nelze prodloužit 
a jehož platnost končí. 

Ukrajinským občanům, kteří nesplňují výše 

uvedené podmínky, je doporučeno řešit svou 

situaci individuálně na pracovišti OAMP 

Ministerstva vnitra (kontaktní místa ZDE).  

K žádosti o dočasnou ochranu je třeba doložit: 

▪ vyplněný tiskopis (dostupný v česko-
ukrajinské verzi např. ZDE), 

▪ platný cestovní pas (v případě, že jej 
nemáte, měl by postačovat ukrajinský 
občanský průkaz; není-li osoba schopna 

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22368652&doctype=ART&#Informace_pro_obcany_Ukrajiny_-_aktuality
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-krajskych-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22368652&doctype=ART&#Informace_pro_obcany_Ukrajiny_-_zakladni_informace
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svou totožnost prokázat, musí se obrátit na 
Ukrajinské velvyslanectví v ČR), 

▪ doporučuje se rovněž mít vlastní fotografii 
(formát 45 x 35 mm). 

Je volný vstup na trh práce nějak dále 

omezen? 

Volný vstup na trh práce je zákonem udělen 

pouze dočasně, aktuálně platí do 31. března 

2023. Pokud budou občané Ukrajiny chtít zůstat 

v České republice a pracovat i po tomto datu, 

budou si muset včas opatřit příslušné povolení. 

Nelze samozřejmě vyloučit, že účinnost výjimky 

bude na základě vývoje situace prodloužena. 

Omezení platnosti zákona neznamená, že by 

pracovní smlouva či dohoda musela být uzavřena 

na dobu určitou. Smlouva může být dle našeho 

názoru uzavřena i na dobu neurčitou. 

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele 

v souvislosti se zaměstnáním 

zaměstnanců z Ukrajiny? 

Zaměstnavatel má předně informační 

povinnost vůči příslušné pobočce Úřadu práce, 

a to při nástupu zaměstnance do práce 

(nejpozději v den nástupu), při změnách 

nahlášených údajů cizince a při ukončení 

pracovního poměru (v těchto dvou případech do 

10 dnů od uvedené okolnosti). 

Zaměstnavatel má dále povinnost vést evidenci 

zaměstnanců-cizinců v rozsahu stanoveném 

v zákoně o zaměstnanosti a také povinnost 

uchovávat kopie dokumentů prokazujících 

oprávněnost pobytu cizince v ČR. 

Musím se v ČR dále někde hlásit? 

Ano, stále platí povinná registrace na oddělení 

pobytu cizinců odboru cizinecké policie. Lhůta pro 

registraci je v současné době prodlužena 

krizovým opatřením na 30 dnů. 

V případě ubytování v hotelech nebo jiných 

ubytovacích zařízeních by měl tuto povinnost 

vyřídit ubytovatel, doporučuje se však ověřit, že 

se tak skutečně stalo. 

Mohu na základě českých povolení 

pracovat v jiném státě EU? 

Nikoli, každý členský stát EU si stanoví pro práci 

uprchlíků vlastní pravidla. Povolení vydaná v ČR 

se vztahují výlučně na výkon práce v České 

republice. 

Mohu být vyslán na pracovní cestu? 

V zásadě dočasná ochrana, která znamená 

i volný vstup na trh práce, platí pouze v ČR, tj. 

cizinec na jejím základě v zahraničí pracovat 

nemůže. 

Pokud je však cizinec vysílán v rámci Směrnice 

o vysílání pracovníků svým zaměstnavatelem 

k jinému subjektu za účelem vykonávání služeb, 

platí v ČR, že se na něj povinnost získat povolení 

k zaměstnání nevztahuje. Obdobná úprava by 

v rámci harmonizace měla platit v celé EU. 

Nicméně není vyloučeno, že některé státy EU 

využily možnosti aplikovat jednu z výjimek. Proto 

doporučujeme ověřit místní lokální úpravu, než 

cizince do jiného státu EU vyšlete. 

V rámci ČR mohou být samozřejmě cizinci 

vysíláni na pracovní cesty v podstatě bez 

omezení. 

Musím projít pracovnělékařskou 

vstupní prohlídkou před nástupem 

k výkonu práce? 

Ano, pracovnělékařská vstupní prohlídka musí 

být vykonána před zahájením výkonu práce. 

V případě, že není možno obdržet výpis ze 

zdravotnické dokumentace, je třeba vykonat 

rozšířenou lékařskou prohlídku.  
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Velmi rádi vám budeme v otázkách zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny nápomocni, neváhejte se na nás 

obrátit se svými dotazy. 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru 

bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve 

vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn 

v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění 

v newsletteru předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto změny 

nenese společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy 

ani za možné vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou 

stávající legislativy. 

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 

 

https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

O Accace  

Společnost Accace byla založena v roce 2006 v Bratislavě a hned o rok později vznikla kancelář v 

Praze, následována pobočkami v Brně a Ostravě. Od té doby jsme si na českém trhu vybudovali pozici 

významného poskytovatele poradenských a BPO služeb. Zaměstnáváme téměř 270 profesionálů a 

staráme se o více než 500 klientů různých velikostí, od lokálních podniků až po velké mezinárodní 

korporace. V rámci skupiny Accace máme již přes 600 odborníků, kteří poskytují komplexní služby více 

než 2 000 zákazníků. 

O Accace Circle 

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení profesionálních 

poradců a poskytovatelů BPO služeb. Spojuje nás zápal pro věc a důraz na špičkovou kvalitu 

poskytovaných služeb. Globální zastoupení máme téměř ve 40 zemích a sdružujeme přes 2 000 

profesionálů. Naše klientela čítá více než 10 000 zákazníků z různých oborů, převážně středně velkých 

firem a mezinárodních společnosti z žebříčku Fortune 500. Měsíčně zpracováváme zhruba 170 000 

výplatních pásek. 

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz a www.circle.accace.com.  
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Kontakt  

Andrea Drhová 

Senior Associate 

E-mail: andrea.drhova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

Veronika Tenorová 

Junior Associate 

E-mail: veronika.tenorova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 
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