
Důležité kontakty: 

Ministerstvo vnitra 

• Infolinka Ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny: +420 974 801 802 (provoz nonstop), email: 
ukrajina@mvcr.cz  

• Souhrn praktických informací pro občany Ukrajiny na území ČR 

• Přehled pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) na území ČR, včetně 
telefonních čísel a úředních hodin - zde 

• Psychologická pomoc - zde 

• Centra na podporu integrace cizinců a nestátní neziskové organizace 

• Rozcestník s důležitými informacemi – www.nasiukrajinci.cz  
 

Ministerstvo zdravotnictví 

• Zdravotnické informace v ukrajinštině: 1221 (+420 226 201 221) volba číslo 8. 

• Více zde. 

 

Ministerstvo zahraničních věcí 

• Informace pro české občany na Ukrajině a pro ukrajinské občany v ČR i na Ukrajině  

• Další informace MZV zde 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Podrobné informace k postupu na trhu práce pro zaměstnavatele a cizince najdete 
zde v češtině i ukrajinštině . 

• Na webu Úřadu práce ČR jsou k dispozici podrobnosti ohledně všech  dávek v hmotné 
nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou 
pomoc a příspěvek na bydlení). 

• Informaci o pomoci dětem, které přijíždějí z Ukrajiny samotné, tedy bez doprovodu 
rodičů, najdete na tomto místě. 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci krizové linky pro podnikatele 1212 poskytuje 
informace o konkrétních sankcích. 

• Více informací zde 
 

Úřad vlády  

• Souhrnné informace v souvislosti s invazí ruských vojsk na Ukrajinu najdete na 
stránkách Úřadu vlády. 

 

Neziskový sektor 

• https://www.pomahejukrajine.cz/ 

• https://www.stojimezaukrajinou.cz/ 
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Finanční sbírky na pomoc Ukrajině 

• Zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR zřídil účet na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny  - 

ČÍSLO ÚČTU: 304452700/0300 - http://supportukraine.cz 

• Člověk v tísni – č.ú. 93209320/0300 

• Český červený kříž – č. ú. 333999/2700, variabilní symbol 1502 

• ADRA – č- ú. 66888866/0300, variabilní symbol 500 

• Charita Česká republika – 55660022/0800, variabilní symbol 104 

 

 

 

http://supportukraine.cz/?fbclid=IwAR2t1Kd1PELh25tkxuPC5K_FexNdnJMZvO99OylBv6Y47sSywSnBVGmr5_8

