
ТърсиТе рабоТа 
в република 
Чехия?
информирайТе 
се добре!

Живот 
и работа



Конкретна информация ще намерите лично 
в канцелариите на трудовата борса или на 
Интернет на адрес: 
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam 
В посочените рубрики ще намерите: 

Законни положения 
Законни положения от областта на 
чуждестранното трудоустрояване 

ТрудоусТрояване на чужденци 
• Определение на понятията • Влизане на 
чужденците на трудовия пазар • Подход 
на работодателя • Подход на чужденеца 
• Специални случаи • Изпращане 
на чужденец в Република Чехия 
• Международни договори • Командировки 
• Продължаване на разрешително за работа 
• Валидност на разрешителното за работа 
• Административни нарушения 

ТрудоусТрояване на граждани 
на ес 
Трудоустрояване на граждани на ЕС/ЕИЗ, 
Швейцария и членове на семейството им

• Правен статус • Влизане на пазара на труда 
• Задължения на работодателя 

Зелени карТи 
Разрешение за дългосрочно пребиваване 
с цел трудоустрояване на територията на 
страната в специални случаи – зелена карта 
– обединява в един документ разрешение 
за работа и разрешение за дългосрочно 
пребиваване. 

• Търсене на свободни места • За чужденци 
• За работодатели • Често задавани 
въпроси • Молба формуляр • Канцелария 
на Министерството на вътрешните работи 
• Предложение за работа и автобиография 

сини карТи 
Разрешение за дългосрочно пребиваване 
с цел работа изискваща висока 
квалификация – синя карта – обединява 
в един документ разрешение за дългосрочно 
пребиваване и разрешение за работа.  

• Търсене на свободни места • За чужденци 
• За работодатели • Често задавани 
въпроси • Молба формуляр • Канцелария 
на Министерството на вътрешните работи 
• Предложение за работа и автобиография

рабоТа За чужденци 
База данни за свободните работни места 
в Република Чехия за всички чужденци. 
On-line регистрация на предложения 
и запитвания безплатно. 

• Търсене на свободни места • Регистрация 
на търсещите работа • Търсене на 
интересуващи се • Регистрация на 
работодателите 

регисТрация на чужденциТе и ес 
Регистрация на чужденци, граждани на 
ЕС/ЕИЗ, Швейцария и членове на техните 
семейства 

Формуляри За иЗТегляне 
Формуляри за изтегляне от областта на 
чуждестранното трудоустрояване 



Разработено в рамките на проекта финансиран от 
Министерството на труда и социалната политика 
„Отстраняване на бариерите и повишаване на нивото на 
BOZP /безопасност и охрана на труда/ на чуждестранните 
работници“


