Інформація для роботодавців та іноземців у зв’язку з конфліктом в Україні
Порядок дій на ринку праці
Іноземці, яким Міністерство внутрішніх справ видало спеціальну візу, можуть подати заяву на отримання
дозволу на роботу, а саме на крайове відділення Центру зайнятості за місцем виконання роботи. Можна
подавати заяву на строк до двох років з можливістю продовження ще на два роки, навіть багаторазово.
РОБОТОДАВЦІ

Перш за все, необхідно повідомити про вільне робоче місце крайове відділення Центру зайнятості Чеської
Республіки за місцем роботи і водночас висловити зацікавленість у працевлаштуванні іноземців на підставі
дозволу на роботу. Також необхідно з майбутнім працівником укласти трудовий договір. Договір є одним з
додатків до заяви на отримання дозволу на роботу.
ІНОЗЕМЦІ, ЩО ВЖЕ ПРАЦЮЮТЬ/ЗАЗАДАЛЕГІДЬ
УЗГОДЖЕНА РОБОТА В ЧР

ІНОЗЕМЦІ, ЯКІ ЩОЙНО ПРИЇХАЛИ/ БЕЗ
РОБОТИ В ЧР
Пропозиція роботи в ЧР тут

Дозвіл на роботу
Як іноземцю, для працевлаштування Вам знадобиться дозвіл від Центру зайнятості Чеської Республіки. Перш
ніж подати заяву на отримання дозволу на роботу, Ви повинні вже мати або знайти роботу та укласти
трудовий договір з роботодавцем. Договір є одним з додатків до заяви на отримання дозволу на роботу.
Наступним кроком є сама подача заяви, коли іноземець сам або через роботодавця звернеться з письмовою
заявою про видачу дозволу на роботу на крайове відділення Центру зайнятості відповідно до місця роботи.

Важливі посилання:
-

Контакти на крайові відділення - https://www.uradprace.cz/krajske-pobocky;

-

Інформація про вільне робоче місце (Центр зайнятості інформує роботодавець) https://www.mpsv.cz/web/cz//oznameni-volnych-pracovnich-mist-up-cr;

-

База вільних робочих місць Центру зайнятості Чеської Республіки ČR - Volná místa v ČR (uradprace.cz)

-

Інформація
Міністерства
внутрішніх
справ
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany- ukrajiny.aspx

для

громадян

України

Заява на отримання дозволу на роботу (подає іноземець сам або через роботодавця, який пред’являє
довіреність на подання заяви) - https://www.mpsv.cz/-/zadost-cizince-o-povoleni-k-zamestnani-o- prodlouzenipovoleni-zamestnani-na-uzemi-ceske-republiky.

Інформація щодо матеріальних пільг у важкій ситуації
Іноземці, яким Міністерство внутрішніх справ видало спеціальну візу, також можуть подати заяву на

отримання всіх видів грошової допомоги у важкій матеріальній ситуації, а саме на багатократну прожиткову
допомогу та на доплату на житло, а також на одноразову надзвичайну негайну допомогу.

Заяву на вищевказану грошову допомогу можна подати особисто у формі письмової заяви на друкованому
формулярі на відповідне відділення Центру зайнятості Чеської Республіки за місцем фактичного проживання
або в електронній формі (формою надсилання заповнених формулярів з електронним підписом через систему
електронного документообігу (датову схранку) або з використанням електронної ідентичності).
Важливі посилання:
Загальна інформація: www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-3
•

Прожиткова допомога:
✓ Заява та потрібні документи: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zivobyti
✓ Відео: www.youtube.com/watch?v=zjFvBfkKXJM

•

Доплата на житло:
✓ Заява та потрібні документи: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-doplatek-na-bydleni
✓ Відео: www.youtube.com/watch?v=mbqhCpJeXE8

•

Надзвичайна негайна допомога:
✓ Заява та потрібні документи: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc
✓ Відео: www.youtube.com/watch?v=h-aCUnNU4e8

