
 

Ринок праці в Чехії 

У Чехії діє вільний ринок праці, на якому кожен має право вільно обирати професію та право 

заробляти собі на життя. Вільний ринок праці означає, що кожен зацікавлений, може шукати 

роботу відповідно до своїх інтересів, освіти, навичок та знань. Він може це робити самостійно 

(Спробую впоратись сам) або скористатися допомогою Центру зайнятості Чеської Республіки 

(Мені потрібна допомога), яка є державною організацією для допомоги у пошуку роботи. Кожен 

може вирішити, який варіант обрати або поєднати їх.  

 

Спробую впоратись сам 
Існує велика кількість оголошень, які пропонують 
вакансії в Чехії. Більшість із них написані чеською 
мовою, для їх перекладу можна скористатися, 
наприклад, перекладачем Google 
(https://translate.google.cz/?hl=uk&sl=cs&tl=uk). 
 
Вільні вакансії можна знайти, наприклад, на  веб-
сайтах:  
Центр зайнятості  
https://www.mpsv.cz/web/cz/hledani-volnych-mist-2 
práce.cz 
https://www.prace.cz/nabidky/pro-uprchliky/ 
jobs.cz 
https://www.jobs.cz/prace/?suitable-
for=ukraine_refugees 
 
В оголошеннях є можливість безпосередньо зв’язатися 
з роботодавцем, з яким можна домовитися про 
роботу. Згодом разом з роботодавцем ви подате заяву 
на отримання дозволу на працевлаштування до 
регіонального відділення Центру зайнятості за місцем 
виконання роботи (viz Postup na trhu práce). 

Мені потрібна допомога 
За допомогою у пошуку роботи можна звернутися до 
Центру зайнятості за місцем проживання. Після 
заповнення форми працевлаштування працівник 
центру  може запропонувати вам вакансії відповідно 
до ваших можливостей. У рамках реєстрації в Центрі 
зайнятості вам також можуть запропонувати різні 
курси навчання. Після реєстрації в Центрі зайнятості 
про вас подбають конкретні співробітники, які 
підберуть для вас відповідні пропозиції роботи. Ви 
можете отримати пропозиції вакансій на електронну 
пошту або забрати їх особисто в офісі центру за місцем 
проживання. 
 
Ви отримаєте пропозиції роботи з контактом на 
роботодавця, з яким ви зможете домовитися про 
роботу. Згодом разом з роботодавцем ви подате заяву 
на отримання дозволу на працевлаштування до 
регіонального відділення Центру зайнятості за місцем 
виконання роботи (viz Postup na trhu práce). 

  
Зараз у Чехії великий попит на працівників, люди мають можливість шукати роботу в 

багатьох сферах. Компанії готові навчати бажаючих. Незнання чеської мови часто може стати 

перешкодою під час пошуку роботи; ви також можете звернутися до найближчого Центру 

зайнятості, щоб отримати інформацію про можливість курсів чеської мови, де робітники з 

радістю проконсультують вас. Можливо, через незнання чеської мови ваша перша робота буде 

низько кваліфікованою, але це може допомогти вам покращитися, і навіть протягом виконання 

цієї роботи ви можете продовжувати пошук нової вакансії, яка краще відповідатиме вашим 

вимогам, здібностям , навички та отриманій в Україні кваліфікації.   

 

Контактне відділення за місцем проживання: 

 

Úřad práce ČR 

www.uradprace.cz 
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