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A. Заявник 

Заява про реєстрацію шукача роботи 
§ 22 закону № 435/2004 Зб. «Про зайнятість», з поправками і доповненнями (далі тільки «закон про зайнятість») 

 

Прізвище: Ім’я: Особистий ідентифікаційний номер в 
ЧР1): 

Дівоче прізвищеí: Учений ступінь перед:     за: Громадянство: 

Місце народження2): 

Місце проживання3): Населений пункт:………………………………………………. Частина населеного пункту:………………… 

Вулиця:   № будинку:  № кв.:    Поштовий індекс   

Адреса для                  Населений пункт:………………….. Частина населеного пункту ................... 
надсилання пошти 
в ЧР4 ) 

Вулиця:  № будинку:……… № кв. Поштовий індекс………  

 

Телефон: E-mail: 

 

B. Медичні обмеження, пов’язані з працевлаштуванням: 

Закресліть один з варіантів. Якщо Ви вибрали другий варіант, уточніть його в інших пунктах. 

не маю медичних обмежень 

маю медичні обмеження – я: 

інвалід 3 групи (§ 39 п. 2 літера c) закону № 155/1995 Зб. «Про пенсійне страхування», з поправками і доповненнями)5) 

інвалід 3 групи і спроможний (а) виконувати прибуткову діяльність лише за надзвичайних умов (§ 39 п. 4 літера f) 
закону «Про пенсійне страхування»)5) 

інвалід 2 групи (§ 39 п. 2 літера  b) закону «Про пенсійне страхування»í)6)      

інвалід 1 групи (§ 39 п. 2 літера a) закону «Про пенсійне страхування»)6)     

особа з тривалим захворюванням7) 

особа, з якої інвалідність була знята протягом останніх 12 місяців 

маю інші медичні обмеження8) 

Тут вкажіть конкретне медичне обмеження (наприклад, не можу працювати на висоті тощо): 

 

 
1) Якщо іноземцю не був призначений особистий ідентифікаційний номер в ЧР, вказують у рядку «Особистий ідентифікаційний номер в 

ЧР» дату народження у вигляді: ден, місяць, рік і стать у вигляді : Ч або Ж  (чоловік або жінка). 

2) Заповніть, якщо Вам не був призначений особистий ідентифікаційний номер. 

3) Місцем проживання вважається: 

- у громадянина ЧР адреса місця постійного проживання на території ЧР, 

- у іноземця, який є громадянином ЄС або його родичем або родичем громадянина ЧР, адреса місця постійного проживання на території ЧР, 

а якщо в нього немає такого проживання, адреса, де він зазвичай перебуває на території ЧР, 

- у іноземця, який не є громадянином ЄС і не є його родичем і родичем громадянина ЧР, адреса місця постійного проживання в ЧР, якщо в нього 

є синя карта, адреса як місце перебування вказана в інформаційній системі обліку іноземців. 

4) Не заповнюйте, якщо адреса однакова з адресою місця постійного проживання. 

5) Доводиться підтвердженням або рішенням органу соціального забезпечення. Повна інвалідність, яка триває на день 31.12.2009 року, від 
1.1.2010 року  вважається інвалідністю 3 групи. Фізичною особою з інвалідністю 3 групи і спроможною виконувати прибуткову діяльність 
лише за надзвичайних умов, від 1.1.2010 року вважається також фізична особа, яка на день 31.12.2009 року мала повну інвалідність 
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відповідно до § 39 п. 1 літера b) закону № 155/1995 Зб. «Про пенсійне страхування».  
6) Доводиться оцінкою, підтвердженням або рішенням органу соціального забезпечення. Часткова інвалідність, яка триває на день 31. 12. 2009 

року, від 1. 1. 2010 року вважається інвалідністю 2 групи, якщо причиною інвалідності було зниження спроможності регулярної прибуткової 
діяльності не менше ніж на 50 %, та інвалідністю 1 групи в інших випадках. 

7) Доводиться підтвердженням або рішенням органу соціального забезпечення, рішенням Центру зайнятості ЧР про визнання статусу особи з 
тривалим захворюванням. 

8) Доводиться оцінкою лікуючого лікаря (§ 21 закону про зайнятість). 
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C. Дані щодо кваліфікації: 
Список закінчених освітніх закладів: 

Назва освітніх закладів (включаючи училища) Спеціальність 

  

  

  

Завершена перекваліфікація та її спрямованість (не вказуйте перекваліфікацію, яку надає регіональне відділення Центру зайнятості 
ЧР): 

 

Професійні навички9): 

  

  

  

  

Знання іноземних мов: 

Мова Рівень (активний/пасивний) Мова Рівень (активний/пасивний) 

    

    

D. Отриманий трудовий досвід: 

Вкажіть професію (назву), яку Ви виконували 
протягом 6 місяців і довше 

Тривалість роботи 

  

  

  

E. Вимоги до роботи: 
Професія (вкажіть професію, яка відповідає Вашім знанням, здібностям і кваліфікації): 

Назва 

 

 

 

Інші вимоги: 

Зміни: Режим роботи: 

Житло: Поза районом проживання: 

За кордоном: Інше: 

F. Згода з обробкою персональних даних: 
Я погоджуюсь з обробкою своїх персональних даних для цілей посередництва в працевлаштуванні та для надання інших 
послуг відповідно до закону про зайнятість.  

G. Інструкція для шукачів роботи: 
1. Для шукачів роботи контактне робоче місце регіонального відділення Центру зайнятості ЧР надає посередницькі 

послуги в пошуку придатної роботи та інформаційні послуги в області можливостей працевлаштування та може  
забезпечити його перекваліфікацію.  

2. Про реєстрацію шукачів роботи можна просити будь-яке контактне робоче місце регіонального відділення Центру зайнятості 
ЧР. 

3. Облік шукачів роботи можна закінчити на підставі заяви шукача роботи або якщо шукач роботи під час надання 
посередницьких послуг в області працевлаштування не співпрацює в достатньому обсязі або не виконує 
рекомендації.  

Формуляр я отримав(ла) на офіційному сайті Міністерства праці і соціальних справ, не змінив(ла) в ньому жодних надрукованих 
текстів, лише заповнив (ла) рядки, призначені для заповнення.  

 

 



 

 

Особа заявника була 
засвідчена згідно з 
документом: 

Дата 
Підпис працівника: 

 

Формуляри заяв, підтверджень та інших документів знайдете на https://www.mpsv.cz/web/cz/формуляри або візьміть їх в Центрі 
зайнятості ЧР. Звертайтеся туди, якщо у Вас будуть труднощі зі заповненням. 

 

9) Вкажіть, наприклад, водійське посвідчення, включаючи групу, уміння працювати на комп’ютері, робота з металами – різання, паяння, 
зварювання, в тому числі випробування, експлуатація технічного обладнання - посвідчення опалювача, експлуатація 
сільськогосподарської техніки, експлуатація будівельної техніки, надання послуг - рятувальник, тренер тощо, дозвіл згідно з постановою 
№ 50/1978 Зб. медична карта, збройний квиток тощо. 
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