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Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s očekávaným vyšším zájmem o vstupní lékař ské 

prohlídky uchazečů o zaměstnání z Ukrajiny vydalo doporučený postup pro poskytovatele 

pracovnělékařských služeb. Dokument naleznete ZDE. Resort zdravotnictví v souvislosti s 

poskytováním zdravotní péče, včetně lůžkové péče, vydává a bude vydávat další 

doporučení, která by měla navazovat na aktuální doporučení.  

 

Hospodář ská komora společně s dalšími zaměstnavatelskými svazy a agenturou 

CzechInvest finalizuje technické řešení platformy, která má propojit zaměstnavatele s 

uchazeči o zaměstnání z řad občanů Ukrajiny, kteř í př ichází do ČR z důvodu válečného 

konfliktu. Komora ve snaze rychle a účinně pomoci upřednostňuje zapojení do jednotné 

a centralizované platformy namísto potencionálního vzniku několika různých řešení.  

 

Hospodář ská komora adresovala ministru vnitra Vítu Rakušanovi nabídku k využití speciální 

digitální kartu, která by umožnila českým úřadům či humanitárním organizacím 

rozesílat na mobily uprchlíků důležitá upozornění, informace o dopravě, ubytování 

nebo telefonní čísla, kam se mohou obracet pro pomoc. Aplikaci vyvinula Nula advisory ve 

spolupráci s Hospodář skou komorou a společností Your Pass. Podrobně ZDE. 

 

Hospodářská komora př ináší členům pravidelné informace o současném dění na 

Ukrajině, nejenom s ohledem na jejich byznys, ale i na možnosti pomoci Ukrajincům, kteř í 

ze země utíkají před válkou. Vedle pravidelného mailového a newsletterového zpravodajství 

Komora shrnuje informace také na svém webu ZDE. 

 

Komora zprostředkovává pomoc Ukrajině 

Hospodářská komora zř ídila platformu pro podnikatele, kteř í se na ni mohou obracet 

s nabídkami pomoci pro ukrajinské občany i firmy, pokud to vyhrocená situace na 

Ukrajině umožní. Následné zprostředkování pomoci bude koordinováno s vládou a 

dalšími úřady. Nabídky lze posílat na mail ukrajina@komora.cz. Prosíme podnikatele o 

zasílání konkrétních a strukturovaných nabídek pomoci. 

 

Komora je ve spolupráci s partnery př ipravena v rámci svých možností a kompetencí 

zodpovídat dotazy prostřednictvím podnikatelské poradny zástupcům firem, kteř í mají 

dotazy k aktuálnímu vývoji na Ukrajině. Poradna je dostupná ZDE. 

 

Přes 50 % zaměstnavatelů nabízí pracovní př íležitosti pro ženy 

Více než polovina zaměstnavatelů nabízí pracovní př íležitosti také ženám. Největší 

potenciál najít práci mají v oblastech skladování, stravování a ve službách. Jednu třetinu 

pozic ve stavebnictví překvapivě můžou zastávat i ženy. Vyplývá to ze šetření Hospodářské 

komory mezi podniky, které již zaměstnávají pracovníky ze zahraničí. Pracovní př íležitosti 

pro Ukrajince př icházející do ČR nabízí mj. i Asociace bazénů a saun ČR. Jedná se o 

sezónní práce na koupalištích, kupř . na pozice plavčíků, pokladních nebo zaměstnanců 

úklidu. 

Podrobně ZDE. 
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