
Trh práce ČR 

V České republice funguje svobodný trh práce, na kterém má každý člověk právo na svobodnou 

volbu povolání a právo získat si prostředky na živobytí prací.  Svobodný trh práce znamená, že si každý, 

kdo má zájem, může hledat práci podle svého zájmu, vzdělání, dovedností a znalostí. Může tak činit 

sám (Zkusím to sám) anebo využít pomoci Úřadu práce České republiky (Potřebuji pomoc), který je 

státní organizací pro pomoc při hledání zaměstnání. Každý se tak může rozhodnout, kterou možnost 

využije, případně se rozhodnout pro jejich vzájemnou kombinaci. 

 

Zkusím to sám 
 
Existuje velké množství seznamů nabízejících volná místa 
v České republice. Většina inzerátů je psaná v českém 
jazyce, k jejich překladu jde využít Google překladač 
(https://translate.google.cz/?hl=uk&sl=cs&tl=uk). 
 
Hledat volná místa můžete například na stránkách: 
Úřadu práce ČR 
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 
 
V inzerátech je možnost kontaktovat přímo 
zaměstnavatele, se kterým se můžete na práci domluvit. 
Následně společně se zaměstnavatelem požádáte o 
povolení k zaměstnávání krajskou pobočku Úřadu práce 
podle místa, kde bude práce vykonávána (viz Postup na 
trhu práce). 

Potřebuji pomoc 
 

Se žádostí o pomoc při hledání práce se můžete obrátit 
přímo na Úřad práce v blízkosti vašeho bydliště. Po 
vyplnění formuláře o zařazení mezi o zaměstnávání Vám 
může úřad nabízet volné pozice podle vašich schopností. 
V rámci registrace na Úřadu práce vám také mohou být 
nabízené různé vzdělávací kurzy. Po zaregistrování na ÚP 
se vám budou věnovat konkrétní zaměstnanci, kteří pro 
vás budou vybírat vhodné nabídky práce.  Nabídky volných 
míst můžete dostávat na váš e-mail nebo si je osobně 
vyzvedávat na úřadu blízko vašeho bydliště.  
 
Od ÚP obdržíte nabídky zaměstnání s kontaktem na 
zaměstnavatele, se kterým se můžete na práci domluvit. 
Následně společně se zaměstnavatelem požádáte o 
povolení k zaměstnávání krajskou pobočku Úřadu práce 
podle místa, kde bude práce vykonávána (viz Postup na 
trhu práce). 

  
 

V České republice je aktuálně velká poptávka po zaměstnancích, lidé si mohou hledat práci 

v mnoha oborech. Firmy jsou ochotné zájemce zaučit. Při hledání zaměstnání může být často 

překážkou neznalost českého jazyka, s informacemi ohledně možnosti kurzů českého jazyka se můžete 

obrátit také na nejbližší Úřad práce, kde vám rádi poradí. Je možné, že vaše první práce bude díky 

neznalosti českého jazyka nízko kvalifikovaná, může vám však pomoci ke zlepšení se, a i během této 

práce si můžete dále hledat práci, která bude více odpovídat vašim požadavkům, schopnostem, 

dovednostem a kvalifikaci, kterou jste již dříve dosáhli na Ukrajině.  

 

Kontaktní pobočka dle místa bydliště: 
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