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ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO OBČANY Z UKRAJINY 

VÍTEJTE V PEČKÁCH :-) 

 

REGISTRACE  A  VÍZUM 

Registrace osob z UKR probíhá v Kontaktních asistenčních centrech pomoci Ukrajině 

(KACPU). Povinnost registrovat se je do 30 dní od příchodu do ČR. Sebou mějte pas, rodné 

listy dětí a další dostupné dokumenty. 

➔ Kongresové centrum Galerie Středočeského kraje, Kremnická 239/7, Kutná Hora 

(vzhledem k vytíženosti center, doporučujeme toto centrum) 

➔ Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, adresa: 17. 

listopadu 1325, Mladá Boleslav 

➔ Kulturní dům, Legionářů 400, Příbram 

➔ Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 

KACPU zajišťuje: 

- Vízum (údajně na 1 rok) – nutno požádat osobně, za děti do 15 let mohou registraci 

provést rodiče. 

- Zdravotní pojištění. Na místě je také lékař, který vás může ošetřit a předepsat nutné 

léky. 

- Registraci pro Úřad práce (pouze do 18 hodin). Pokud toto nestihnete, navštivte Úřad 

práce, viz informace dále v textu. 

- Na místě lze požádat také o dávku mimořádné okamžité pomoci. Pokud toto 

nestihnete, navštivte Úřad práce, viz informace dále v textu. 

- Asistenci při řešení dalšího pobytu v České republice a tlumočnické služby. 

Základní informace v českém a ukrajinském jazyce: 

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-

ukrajiny.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d nebo www.helpukraine.cz 

 

Bezplatné informační linky:      +420 974 801 802 

                                              +420 1221 (následuje volba č. 8)  

E-mail: ukrajina@mvcr.cz 

Jakoukoliv změnu pobytu nebo chyby při registraci je nutné hlásit na Odbor azylové a 

migrační politiky (OAMP). Pro okresy Kutná Hora, Nymburk a Kolín (Pečky a okolí) sídlí 

zde: Hornická 642, v Kutné Hoře, tel: +420 974 801 801. Změnu je nutné nahlásit osobně.  

Na OAMP je možné se telefonicky objednat. 

 

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx?q=Y2hudW09MQ%3D%3D&fbclid=IwAR3AlYfacYc8nyQIkfBTSFkDkEJVzRbdmeJRpqqX3rNesekONx5hYdDxxIk
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx?q=Y2hudW09MQ%3D%3D&fbclid=IwAR3AlYfacYc8nyQIkfBTSFkDkEJVzRbdmeJRpqqX3rNesekONx5hYdDxxIk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.helpukraine.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR3AlYfacYc8nyQIkfBTSFkDkEJVzRbdmeJRpqqX3rNesekONx5hYdDxxIk&h=AT3eSJxS72746_oJoANk4-SiUrsVehPsWXC11JZbA3UzBmUKf2AJQdHAJJDZWVLqp5PTlzBK0l2hs414oNdhm3r6ZeQrSKRtM_r0Oac-V7lTNGW1Twe1kWnmIIYWkzq2x-Vv&__tn__=-U-UK-R&c%5b0%5d=AT2SwAh7lmzyYO0xcGaXlAK3lM8Kp1tU7ozU0pddOgRI_T6OKb_vaeixGwX_mhZ5wdnxF63EmywzRJFWVPaUdy1D-9ZfOP1zm4iXD_u3AQHzRufsOrQ6VYtjEYqHAMvUK0F9pjb-t_2gT_6Aamunx6dmGbxr0-bD3R-1zqFyC2-NuQbonrLsA-F7cmuVPVUcyiZATWtJLg4a9Y6guA
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ZAMĚSTNÁNÍ 

Chcete pracovat?  

1) Podejte si žádost o vydání/prodloužení pracovního povolení. Žádost lze podat až s 

pracovní smlouvou nebo smlouvou o smlouvě budoucí, a to na Úřadě práce v 

okresním městě dle budoucího pracoviště. (Pro podání žádosti už musíte mít vyřízené 

vízum). 

Formulář pro pracovní povolení: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-cizince-o-povoleni-k-

zamestnanio-prodlouzeni-povoleni-zamestnani-na-uzemi-ceske-republiky 

 

Pokud budete pracovat v Pečkách a okolí, navštivte Úřad práce, Dělnická 402, v 

Nymburce nebo Úřad práce, Kutnohorská 39, v Kolíně. O povolení lze požádat až na 

dva roky s možností prodloužení na další dva roky, a to i opakovaně. 

2) Žadatel, který hledá práci, a ještě nemá sjednanou práci a uzavřenou pracovní 

smlouvu, požádá Úřad práce o zavedení do evidence zájemců o zaměstnání. K tomu 

slouží tento formulář:  www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zarazeni-do-

evidencezajemcu-o-zamestnani 

3) Pokud jste získali nabídku zaměstnání dříve, že požádali Úřad práce o pracovní 

povolení, zaměstnavatel Vám s vyřízením žádosti může pomoct. 

 

4) Sami můžete hledat práci na portálech, které aktuálně reagují na příchod 

ukrajinských občanů: 

            Pracovní nabídky na Pečecku: https://www.opletalova.net/tri-sloupce/ 

            (v textu níže je uveden jednoduchý formulář k zaslání reakce na pracovní nabídku) 

            Volná pracovní místa (Randstad - personální agentura):   

            https://www.randstad.cz/hledam-praci/robota-dlya-ukrainciv/ 

 

            Volná pracovní místa (Grafton):  

            Предложение работы 

 

            Volná pracovní místa (JOBS - největší pracovní portál v ČR):  

            https://www.jobs.cz/prace/?suitable-for=ukraine_refugees 

 

            Volná pracovní místa (MPSV):  

            https://www.mpsv.cz/web/cz/prace-pro-cizince 

 

VIZ pracovní nabídky na webu https://www.opletalova.net/tri-sloupce/ 

http://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-cizince-o-povoleni-k-zamestnanio-prodlouzeni-povoleni-zamestnani-na-uzemi-ceske-republiky
http://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-cizince-o-povoleni-k-zamestnanio-prodlouzeni-povoleni-zamestnani-na-uzemi-ceske-republiky
http://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zarazeni-do-evidencezajemcu-o-zamestnani
http://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zarazeni-do-evidencezajemcu-o-zamestnani
https://www.opletalova.net/tri-sloupce/
https://www.randstad.cz/hledam-praci/robota-dlya-ukrainciv/
https://www.grafton.cz/en/job-search-ukraine
https://www.jobs.cz/prace/?suitable-for=ukraine_refugees
https://www.jobs.cz/prace/?suitable-for=ukraine_refugees
https://www.jobs.cz/prace/?suitable-for=ukraine_refugees
https://www.jobs.cz/prace/?suitable-for=ukraine_refugees
http://www.mpsv.cz/web/cz/hledani-volnych-mist-2
https://www.mpsv.cz/web/cz/prace-pro-cizince
https://www.opletalova.net/tri-sloupce/
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Zájemci o práci zasílejte na email sarka@opletalova.net informace v této podobě:  

INFO UKR občana – hledá práci / Інформація про громадянина України – пошук роботи 

Kontakt (email, telefon, bydliště v ČR, kontakt na 

spolubydlícího): Ваші контакти (email, 

телефон, адреса проживання в ЧР, контакти 

Вашого співмешканця):  
  

Jméno a příjmení (zůstane v anonymitě, pro naši 

potřebu): Ім’я та прізвище (залишаться 

анонімними для нашої потреби):   

Profese, o které mám zájem: Де б Ви хотіли 

працювати, в якій сфері, ким:    

Dosažené vzdělání, obor: Ваша освіта, 

кваліфікація:   

Poslední pracovní profese – pozice: Останнє 

місце роботи - посада   

Pracovní časový fond: Скільки годин на день 

Ви можете працювати:   

Řidičský průkaz sk.? Aktivní řidič?  Чи є Ви 

активним водієм. Якщо так, водійські права 

якої категорії Ви маєте:   

Zdravotní stav: Стан здоров’я: 
  

Jazyková znalost: Володіння мовами: 
  

Nástup – termín: Коли Ви можете приступити 

до роботи:  

Lokalita, kam až můžete dojíždět za prací: Чи 

маєте змогу працювати за межами Вашого 

місця проживання:  

Něco o sobě v 5 větách: Трішечки про себе:  

 

 

5) Aktuální informace k tématu zaměstnanost naleznete také zde: 

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

http://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
http://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
http://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
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 FINANČNÍ POMOC 

Potřebujete peníze? 

Požádejte si na Úřadu práce o dávku mimořádné okamžité pomoci. Dávka je určena pouze 

občanům Ukrajiny, kteří opouští svou zemi z důvodu válečného konfliktu. K tomu slouží 

formulář: https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-ujma-na-

zdravi-ukrajina 

Jak postupovat při získání mimořádné okamžité pomoci (MOP): 

- Do formuláře uveďte, že se jedná o mimořádnou okamžitou pomoc při vážné újmě 

na zdraví.  

- Dostavte se s vízem a pasem na Úřad práce, Karlovo náměstí 45, v Kolíně nebo Úřad 

práce, Dělnická 402, v Nymburce nebo Úřad práce, Sportovní 501, v Českém Brodě. 

- Dospělé osoby se musí dostavit osobně, děti nemusí - stačí jejich pas. 

- MOP je vyplácena na všechny členy rodiny (dospělí mají nárok na 2 490,- Kč, částky 

pro děti jsou odstupňované dle věku). 

- O finanční dávku je možné žádat každý měsíc.  

- Finanční dávka se vyplácí v hotovosti.  

 

ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Potřebujete ošetřit? 

Na území ČR musí každý zdravotník poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, 

bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut. Může však požadovat úhradu. 

Seznam lékařů z celé ČR, kteří nabízejí bezplatnou péči pro děti, dorost a dospělé: 

www.lekariproukrajinu.cz 

V Pečkách a okolí ordinují: 

1) Lékařka pro dospělé, MUDr. Kateřina Pokorná, tel: +420 321 785 016 

https://www.mediclinic.cz/lekar/pecky-jandova 

Poskytuje akutní pomoc pondělí-pátek, od 8:00-12:00 h. Zatím bez registrace. 

V. B. Třebízského 292, Pečky 

 

2) Lékařka pro děti a dorost, MUDr. Věra Schürzová, tel: +420 734 433 153. 

Registrace a běžné ošetření dle provozní doby: 

https://www.mediclinic.cz/lekar/pecky-schurzova.  

Pokud je dítě infekční, dostavte se do ordinace mezi 9.30 a 11.00 h.  

V. B. Třebízského 292, Pečky 

 

 

https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-ujma-na-zdravi-ukrajina
https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-ujma-na-zdravi-ukrajina
http://www.lekariproukrajinu.cz/?fbclid=IwAR3hfyYyjsWYe6b1Qg3JWhMBrGnXQUOENKVl7lIWySBxTYucfxc0RVHkqs0
https://www.mediclinic.cz/lekar/pecky-jandova?fbclid=IwAR3V4XXijzzFppZ4F2Yu0PtgtYg4iNdWZ9joL3aFzuqiN7zVFeerGYUjh9I
https://www.mediclinic.cz/lekar/pecky-jandova?fbclid=IwAR3V4XXijzzFppZ4F2Yu0PtgtYg4iNdWZ9joL3aFzuqiN7zVFeerGYUjh9I
https://www.mediclinic.cz/lekar/pecky-jandova?fbclid=IwAR3V4XXijzzFppZ4F2Yu0PtgtYg4iNdWZ9joL3aFzuqiN7zVFeerGYUjh9I
https://www.mediclinic.cz/lekar/pecky-jandova?fbclid=IwAR3V4XXijzzFppZ4F2Yu0PtgtYg4iNdWZ9joL3aFzuqiN7zVFeerGYUjh9I
https://www.mediclinic.cz/lekar/pecky-jandova
https://www.mediclinic.cz/lekar/pecky-schurzova?fbclid=IwAR2Lu6yw4pdp375nX9TyRoY6NwdPWT2sucdttBKqxS4oVq4tMYxCcAd8lvs
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3) Stomatologie MUDr. Michal Souček, +420 321 785 097 

V. B. Třebízského 292, Pečky 

https://www.pecky.cz/redakce/index.php?clanek=107768&lanG=cs&slozka=107358

&detaildb=6488& 

 

4) Gynekologie MUDr. Jiří Klumpar, +420 778 955 155 

pondělí 8.00-15.00, čtvrtek 8.00-16.00 

https://www.gynekologie-klumpar.cz/ordinace-pecky/ 

 

PSYCHOLOGICKÁ POMOC 

Potřebujete psychologickou podporu? 

1) Bezplatná terapie pro osoby dotčené válkou na Ukrajině 

https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina 

 

2) Krizová linka psychologické pomoci pro Ukrajinské studenty, akademiky a 

ukrajinské občany nacházející se na území města Brna a Jihomoravského kraje 

(Masarykova univerzita)  

https://psych.phil.muni.cz/aktuality/aktualne/krizova-

linka?fbclid=IwAR2NzqKAMDpYOHunvFAECs3m_RnPPy2Omn8-

opq1QEflROpqfuc7PBEouT 

 

Tel: +420 771 234 434 

PO 16.00-18.00, UT 18.30-20.30, ST 16.00-18.00, ČT 16.00-18.00, PÁ 18.00-20.00 

SO15.00-17.00 

 

INFORMACE  PRO  ŽIVOT  V  ČECHÁCH 

● Pitná voda - voda, která teče z kohoutků v domácnostech je voda pitná, tedy 

bezpečná pro pití a přípravu jídla. Není nutné kupovat v obchodech balenou vodu. 

● Ve Středočeském kraji (Pečky a široké okolí) je veřejná doprava pro ukrajinské 

občany zdarma. Je nutné prokázat se pasem.  

● Jízdní řády pro vlaky, autobusy, metro, tramvaj jsou v mobilní aplikaci www.idos.cz 

 

● Důležitá telefonní čísla: 

 

https://www.pecky.cz/redakce/index.php?clanek=107768&lanG=cs&slozka=107358&detaildb=6488&
https://www.pecky.cz/redakce/index.php?clanek=107768&lanG=cs&slozka=107358&detaildb=6488&
https://www.gynekologie-klumpar.cz/ordinace-pecky/
https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina
https://psych.phil.muni.cz/aktuality/aktualne/krizova-linka?fbclid=IwAR2NzqKAMDpYOHunvFAECs3m_RnPPy2Omn8-opq1QEflROpqfuc7PBEouT
https://psych.phil.muni.cz/aktuality/aktualne/krizova-linka?fbclid=IwAR2NzqKAMDpYOHunvFAECs3m_RnPPy2Omn8-opq1QEflROpqfuc7PBEouT
https://psych.phil.muni.cz/aktuality/aktualne/krizova-linka?fbclid=IwAR2NzqKAMDpYOHunvFAECs3m_RnPPy2Omn8-opq1QEflROpqfuc7PBEouT
http://www.idos.cz/
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● V ČR po sobě třídíme odpad. Znamená to, že po celém městě jsou barevně označené 

popelnice, které určují druh odpadu. Žlutá-plasty, modrá-papír, zelená nebo bílá-sklo, 

šedá-kovy, červená-elektro nebo nepotřebný textil, hnědá-odpad z kuchyně nebo ze 

zahrady. 

● Telefonování a sms na Ukrajinu jsou u T-Mobilu a Vodafonu zdarma.  

 

● Ukrajinským občanům ČSOB nově nabízí otevření běžného účtu s několika 

výhodami, včetně finanční pomoci ve výši 2 500 Kč na nově založený účet, a to 

pouze na základě předložení cestovního pasu. 

 

INFORMACE  PRO  ŽIVOT  V  PEČKÁCH 

● Potřebujete se obléknout, vybavit se dekami, drogerií, dětským kočárkem, 

základními potravinami a vašim dětem chybí hračky?  

Toto vše nabízí v rámci sbírky pro Ukrajinu Sociální šatník - potřebné věci si můžete 

vyzvednout na adrese V. B. Třebízského 81, Pečky (hnědá plechová vrata). 

 

Otevírací doba:   

PO 13.00-16.00 h 

ÚT 08.00-11.00 h 

ST 09.00-12.00 h 

ČT 13.00-17.00 h 

 

Dotazy směřujte na koordinátorku Míšu Brčákovou, tel: +420 777 296 131 

 

● Potřebujete si vyprat prádlo? 

Praní a sušení prádla je zajištěno v Sociálním šatníku, kontaktuje sociální pracovnici 

Šárku Velkou, tel: +420 321 785 051, sarka.velka@pecky.cz  

 

Otevírací doba:  

ÚT 8.00-13.00 h  

PÁ 8.00-12.00 h 

 

● Kde si vybrat peníze? 

Bankomat České spořitelny - Třída 5. května 148, Pečky 

Bankomat MONETA Money Bank - J.A.Komenského 184, Pečky 

 

● Potřebujete své dítě umístit do základní školy, mateřské školy nebo zájmových 

kroužků v Pečkách? 

 Kontaktujte paní Lenku Krištoufkovou, kristoufkova@zspecky.cz, +420 606 111 736 

https://www.zspecky.cz/ 

https://www.msmasinkapecky.cz/ 

 

 

 

mailto:sarka.velka@pecky.cz
https://www.zspecky.cz/
https://www.msmasinkapecky.cz/
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● Potřebujete, aby vaše děti navštěvovaly odpolední zájmové kroužky? 

Kontaktujte paní Lenku Krištoufkovou, kristoufkova@zspecky.cz, +420 606 111 736 

 

➢ kurzy a odpolední zájmové kroužky nabízí Vzdělávací středisko Pečecka, 

Mateřské centrum Pramínek, Sokol Pečky, Fara evangelického kostela a další.. 

 

● Potřebujete mimořádně pohlídat dítě? 

Kontaktujte paní Míšu Brčákovou, tel: +420 777 296 131 

 

● Dětská hřiště v Pečkách a blízkém okolí: 

➢ Sokoliště, Sokolská ul., Pečky 

➢ Dětské hřiště v parku, Barákova ul., Pečky 

➢ Dětské hřiště, Dobřichov 

➢ Dětské hřiště, ul. Na Kopečku, Poděbrady 

➢ Dětské hřiště u Labe, Labské nábřeží, Poděbrady 

 

 

● Chybí Vám křesťanské bohoslužby? 

 

➢ V kostele svatého Václava se koná katolická mše každé úterý, středu, pátek 

od  17:00 h a nedělní mše v 8:30 h. 

Adresa: Masarykovo náměstí, Pečky 

 

➢ V chrámu Mistra Jana Husa se koná evangelická bohoslužba každou neděli 

v 10:00 h. 

Adresa: Husovo náměstí 480, Pečky 

 

 

Budeme Vás informovat zde https://www.pecky.cz/cs/informace/pro-ukrajinske-

spoluobcany/ 

https://www.pecky.cz/cs/informace/pro-ukrajinske-spoluobcany/
https://www.pecky.cz/cs/informace/pro-ukrajinske-spoluobcany/

