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Od 24. 2. 2022 dosud využilo možnosti pracovat v ČR, podle informací 

od zaměstnavatelů, které podali Úřadu práce ČR, celkem 50 712 občanů 

Ukrajiny pod dočasnou ochranou. Nastupují na pozice ve výrobě, v oblasti 

těžby a stavebnictví nebo třeba v dopravě. Zpravidla se jedná o dlouhodobě 

neobsazená pracovní místa.  

 

Občané Ukrajiny prchající před válkou, kteří mají pobytové vízum za účelem 

dočasné ochrany, nepotřebují aktuálně povolení k zaměstnání ani zaměstnanecké 

karty. A nemusí se spoléhat na žádné zprostředkovatele. Mohou si najít sami 

zaměstnání u každého zaměstnavatele, který hledá nové zaměstnance.  

Nejvíce občanů Ukrajiny momentálně pracuje v Plzeňském (7 715 osob), 

Středočeském (7 169 osob) a Jihomoravském kraji (5 265 osob). Nejčastěji jako 

montážní dělníci výrobků a zařízení, pomocní pracovníci v oblasti těžby a 

stavebnictví, dále ve výrobě, v dopravě nebo jako uklízeči.  

„Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných 

profesí je jazyková bariéra. Proto nabízíme zaměstnavatelům pomoc s 

financováním kurzů českého jazyka i tehdy, když daný občan Ukrajiny už 

pracuje. A to prostřednictvím příspěvku v rámci projektu POVEZ II,“ shrnuje 

generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.  

Podrobnosti k projektu zájemci najdou na webových stránkách ÚP ČR - 

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/povez. 

Momentálně ÚP ČR eviduje v celé ČR celkem 7 808 občanů Ukrajiny pod 

dočasnou ochranou, kteří podali žádosti o zavedení jako zájemci (7 623 osob) nebo 

uchazeči (185 osob) o zaměstnání. Přibližně 32,5 % z nich uvádí maximálně 

základní vzdělání nebo praktickou školu, 28,5 % vysokoškolské vzdělání, 22,5 % má 

úplné střední odborné vzdělání s maturitou a 16,5 % jsou lidé vyučení. Úřad práce 

ČR využívá údaje o dosaženém vzdělání a požadovaném zaměstnání - a to nejen u 

občanů Ukrajiny, které vede ve svých evidencích, ale stejně pracuje s údaji ostatních 

uchazečů a zájemců o zaměstnání - k párování nabídky pracovní síly s poptávkou 

ze strany zaměstnavatelů (vyhledávání vhodného volného pracovního místa) a 

případně k návrhu zařazení do vzdělávacích aktivit. Tak, aby vzdělání, dovednosti, 
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znalosti daného uchazeče odpovídaly požadavkům a potřebám zaměstnavatelů. 

Tedy byly přizpůsobeny potřebám trhu. 

„Naši zaměstnanci jsou v pravidelném kontaktu se zaměstnavateli, kteří 

nabízejí volná pracovní místa nebo je v minulosti prostřednictvím ÚP ČR 

poptávali. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že zaměstnavatel musí podle 

platné legislativy nahlásit Úřadu práce ČR nástup cizince do pracovního 

poměru. V opačném případě se může zbytečně dostat do potíží,“ upozorňuje 

generální ředitel ÚP ČR. 

Pokud se občan Ukrajiny pod dočasnou ochranou zaeviduje na ÚP ČR jako 

uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, může požádat o financování kurzu 

českého jazyka. ÚP ČR může poskytnout prostředky z projektu Vzdělávání a 

dovednosti pro trh práce II (VDTP II). V jeho rámci mohou klienti využívat také 

doprovodná opatření. Jedná se např. o proplácení prokázaných cestovních výdajů, 

poplatků za lékařské prohlídky, resp. za vyšetření nutná ke vstupu do rekvalifikací 

zabezpečovaných ÚP ČR, rekvalifikací zvolených či do zaměstnání. V 

odůvodněných případech budou moci rovněž využít služeb hlídání dětí a jiných 

závislých členů rodiny. 

Kurz českého jazyka pro účely rekvalifikace mohla dosud realizovat škola 

v rámci oboru vzdělání, který má zapsán v rejstříku škol a školských zařízení, nebo 

vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního předpisu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že školy mají omezené kapacity dostupných kurzů, 

umožnilo MŠMT, akreditovat kurz výuky ČJ pro cizince. Nyní tedy mohou o 

akreditaci požádat i jiná vzdělávací zařízení a rozšířit tak nabídku tohoto typu. 

Během 1. čtvrtletí letošního roku se uskutečnily cca čtyři desítky 

takových kurzů, s jejichž financováním ÚP ČR pomohl. Od dubna se rozbíhají nebo 

právě běží další kurzy nejen v Praze, ale třeba i v Olomouci. 
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