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Отримати роботу в Празі та в інших містах Чехії
стало простіше

Для того, щоб отримати роботу в Празі або іншому місті Чехії тепер замість
двох документів, потрібно один, спрощується процедура оформлення на
роботу, проте правила залишаються колишніми. Тепер іноземцям з так званих
третіх країн (тобто крім країн Євросоюзу) стало простіше влаштуватися на
роботу в Празі [1] або в будь-якому іншому місті Чехії. Дозвіл на роботу і
дозвіл до проживання замінив один документ - так звана картка працівника
(zaměstnanecka karta)
. Дане нововведення спростило процес оформлення українців на роботу в
Празі [2], як і всієї Чехії. Рішення про видачу документів тепер знаходиться в
юрисдикції лише одного органу влади. Іноземцям, таким чином, не доводиться
чекати протягом тривалого часу необхідних документів, адже тепер їм
достатньо однієї пластикової картки. Зміна процедури оформлення на роботу
в Празі [3] та Чехії спростило життя і роботодавцям, які вже не зобов'язані
заздалегідь ставити до відома міністерство праці про те, що мають намір
взяти на роботу іноземців. Правила при яких іноземець може бути прийнятий
на роботу, будь то Прага чи інше чеське місто, залишаються колишніми. Як і
раніше, іноземець може отримати картку працівника тільки на ті робочі місця,
на які протягом 30 днів фірмі не вдалося знайти співробітника з Чехії або з
країн Євросоюзу
та які внесені в базу даних міністерства праці. Картку працівника видає
міністерство внутрішніх справ на термін тривалості роботи, але не більше двох
років, з можливістю продовження. Картка працівника являє собою пластикову
картку з біометричними даними, її можуть отримати іноземці з країн за
межами Євросоюзу і члени їх сімей. Щоб подати документи на отримання
картки для роботи в Празі, необхідно звернутися в чеське посольство в своїй
країні. Крім заяви про отримання картки, необхідно також подати трудовий
договір
. Можна змінити посаду або, наприклад, місце роботи - Прагу на Брно, але
власникові картки доведеться погоджувати з МВС всі зміни своїх трудових
відносин.
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