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Энэ мэдээлэлийн бүрдэл нь ЧМҮЭХ 2019 оны төслийн хүрээнд
хэрэгжүүлэгдсэн „ХХ II § 320 - ЧМҮЭХ ба ажлын зах дээрх соёлын
хоорондох харилцаа “, ЧУ улсын төсвөөс ХНХЯ аар дамжуулан
санхүүжүүлсэн.
Прага 2019 дөрөвдүгээр сар

ü

ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БАЙЖ БОЛОХ
ХУВИЛБАРУУДЫН МАЯГТ

Гэр бүл нэгдэх

Танай гэр бүл нэгдэх тохиолдолд удаан хугацаахы виз ба гэр
бүлийн зорилгоор удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл авах
ба нутаг дэвсгэр дээр гэр бүл хамтран амьдрах зорилгоор удаан
хугацааны оршин суух зөвшөөрөл авахыг ялгах хэрэгтэй.
Гэр бүлийн зорилгоор удаан хугацааны визтэй тохиолдолд
ажлын зах руу чөлөөтэй орж болохгүй ба ажиллахын тулд ЧУ
Хөдөлмөрийн товчооны зөвшөөрөлтэй байх буюу ажлын карттай
байх хэрэгтэй. Хэрэв та гэр бүлийн зорилгоор удаан хугацааны
орших суух зөвшөөрлийн эзэмшигч ба ажиллахыг хүсч байгаа
тохиолдолд, ажлын карт авах өргөдөл гаргах шаардлагатай.
Гэр бүл нутаг дэвсгэр дээр хамтран амьдрах зорилгоор
удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөлтэй тохиолдолд гадаадын
иргэний хувьд Ажлын тухай хуулийн 98 р зүйлийн дагуу болно
ажлын зах руу чөлөөтэй орж болно.
ü

Таны сургалт

Ажлын захд чөлөөтэй орох зорилгоор шийдвэрлэх санал
ялангуяа, хүлээн зөвшөөрөгдсөн дуунд сургуулийн сургалт, дуу
хөгмийн сургууль, мэргэжлийн дунд сургууль буюу дээд
сургуульд, бүгдийг „ирээдүйн мэргэжилдээ тогтмол бэлтгэх“ гэж
үзэж болох. Энэ тохиолдуудад Ажлын хуулийн 98 зүйлийн дагуу
ажлын зах руу чөлөөтэй орж болно.

АЖЛЫН КАРТ АВАХ ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

ü

Таны оршин суух зөвшөөрлийн бусад хувилбарууд

Энэ ангид бусад (дээр дурьдаагүй) оршин суух
зөвшөөрлийн зорилгууд орно, зарим нэг нь өөрийн кодын
тодорхойлттой označení (жишээ нь. Соёлын, спортын буюу
эрүүл мэндийн зорилго). Гэвч үүнээс гадна бас өөр зорилгууд,
нийтэд нь „бусад“ оршин суух зорилго гэгч, практик дээр
ихэнхдээ хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй сургалтын програмд
суралцах буюу өөр төрлийн боловсролын идэвхүүд (хэлний
курс адил).
ЧУ нутаг дэвсгэр дээр ажил гүйцэтгэхэд удаан хугацааны
визийн эзэмшигчээс ажиллах зөвшөөрөл буюу ажлын карт
шаардана, удаан хугацаар оршин суух зөвшөөрлийн
эзэмшигч ажлын карт олгохыг хүсэх ёстой.
ü

Байнгын оршин суух зөвшөөрөл

Таньд гадаадын иргэний хувьд хамгийн их хэмжээний
оршин суух эрх хүлээлгэдэг зөвшөөрөл нь байнгын оршин суух
зөвшөөрөл. Байнгын оршин суух зөвшөөрөлтэй тохиолдолд
тэр эзэмшигчийн хувьд Хөдөлмөрийн хуулийн § 98 дагуу
ажлын зах руу чөлөөтэй орж болно. Энэ бүлэгт Чех улсаас
хорогдох буюу нэмэгдэл хамгаалал олгосон хүмүүс орно.

ЧУ ДОТООД ЯАМНЫ АЖЛЫН БАЙРУУД- ТҮР ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ

ЧМҮЭХ зорилго нь Чех улсын нутаг дэвсгэр дээр гадаадын
ажилчдыг хөдөлмөрэрхийн харьцаанд оролцуулахыг сайжруулахад
оршино. ЧМҮЭХ харилцан соёлын харьцаа ажиллуулагчийн талаас
ялгаварлахыг онцгойлон тэмдэглэж багасгах , юуны өмнө цалингийн
ба нийгмийн хямд ажлын хүч ашиглах байдлыг анхааралдаа авна.
Үндсэн үйлдвэрчний байгууллага ба тэдний нийгмийн харилцан
ярилцхыг удирдах хуулийн боломжууд – тусгай газрууд ба байгууллагуудын хамтын хэлэлцээ ажиллуулагчийн талаас шудрага биш
хандахыг багасгах чухал зэмсэг болно. Байгуулагдсан хамтын гэрээ нь
бүрэн хэмжээнд хөдөлмөрэрхийн, нийгмийн, цалингийн ба нилээд
хэдэн цааших нөхцөлүүдийг гадаадын иргэдийг оруулан бүх
ажилчиддаа баталгаа гаргаж өгсөн.
Гадаадын иргэд Чех улсад үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн болж
болно, ба тэгснээр үйлдвэрчний эвлэлийн бусад гишүүдийн хамт ЧУ
ажиллаж байгаа өөрийн ажлын орчин ба нөхцөлд идэвхтэйгээр
нөлөөлөнө. Битгий мартаарай: бүгд үйлдвэрчний эвлэлээр
зохицуулагдах эрхтэй!

ГЭР БҮЛ НЭГДЭХ, ТАНЫ СУРГАЛТ, ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУВИЛБАРУУД, ӨРГӨДЛҮҮДИЙН МАЯГТУУД

ЧЕХМОРАВЫН ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ХОЛБОО
ТАНЫ ТӨЛӨӨ

Түр оршин суух зөвшөөрлийн өргөдөл
гаргаж болох Дотоод яамны
ажлын байрууд

Plzeňský муж
Ажлын байр Plzeň (хаяг: Slovanská alej
2046/26, Tel.: 974 320 800, 974 320 810)
Ажлын байр Klatovy (хаяг: Dragounská 130,
Tel.: 974 320 800, 974 320 890)

Jihočeský муж
Ажлын байр České Budějovice (хаяг: Pražská
1257/23, Tel.: 974 226 851, 859)
Ажлын байр Písek (хаяг: Na Výstavišti 377,
Tel.: 974 235 851, 859)
Ажлын байр Jindřichův Hradec (хаяг:
Janderova 147/II, Tel.: 974 233 851, 2, 5, 7, 9)

Praha
Ажлын байр Praha (хаяг: Žukovského 888/2,
Praha 6, Tel.: 974 820 680)
Ажлын байр Praha (хаяг: Cigánkova 1861/2,
Praha 4, Tel.: 974 820 680)

Jihomoravský муж

Ажлын байр Praha (хаяг: Hládkov 682/9,
Praha 6, Tel.: 974 820 680)

Ажлын байр Brno (хаяг: Hněvkovského
30/65, Tel.: 543 213 313, 543 214 316)

Ажлын байр Praha (хаяг: Nad Štolou 936/3,
Praha 7)

Karlovarský муж

Středočeský муж

Ажлын байр Karlovy Vary (хаяг: Krymská 47,
Tel.: 974 360 360, 974 360 391)

Ажлын байр Benešov (хаяг: Jiráskova 801,
Tel.: 974 820 680)

Královéhradecký муж

Ажлын байр Kladno (хаяг: Severní 2952,
Tel.: 974 820 680)

Ажлын байр Hradec Králové (хаяг: Ulrichovo
nám. 810/4, Tel.: 974 520 791)
Ажлын байр Trutnov (хаяг: Horská 78,
Tel.: 974 539 813)

Ажлын байр Kutná Hora (хаяг: Hornická 642,
Tel.: 974 820 680)

Liberecký муж

Ажлын байр Mladá Boleslav (хаяг:
Štefánikova 1304, Tel.: 974 820 680)

Ажлын байр Liberec (хаяг: Voroněžská
144/20, Tel.: 974 460 850)

Ажлын байр Příbram (хаяг: Žežická 498,
Tel.: 974 820 680)

Moravskoslezský муж

Ústecký муж

Ажлын байр Ostrava (хаяг: Výstavní 55,
Tel.: 974 725 897, 974 725 899)

Ажлын байр Ústí nad Labem (хаяг: Berní
2261/1, Tel.: 974 420 361)

Ажлын байр Frýdek-Místek (хаяг: Beskydská
2061, Tel.: 974 732 899)

Ажлын байр Chomutov (хаяг: Jiráskova 5338,
Tel.: 974 443 158, 974 443 156)

Olomoucký муж

Vysočina муж

Ажлын байр Přerov (хаяг: U Výstaviště
3183/18, Tel.: 974 760 399)

Ажлын байр Jihlava (хаяг: Tolstého 1914/15,
Tel.: 974 260 399)

Pardubický муж

Zlínský муж

Ажлын байр Pardubice (хаяг: Pernerova 168,
Tel.: 974 560 781)

Ажлын байр Zlín (хаяг: Pod Vrškem 5360,
Tel.: 974 660 399, 577 210 874)

Шуурхай мэдээг „www.mvcr.cz” орж авна уу

# ХамтдааХүчирхэг

ЧЕХ УЛСАД ГАДААДЫН
ИРГЭД АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ
Энэ мэдээлэлийн бүрдэл нь Таньд үндсэн
мэдээлэл олгох ба гадаадын иргэдийн байдлын
талаар чухал мэдлэгүүд хүргэх, зохих ёсоор
гадаадын ажилчид дотоодын ажиллуулагчтай
ажиллах харилцааг харуулсан.
Энэ мэдээлэлийн бүрдэлийн үндсэн
зорилго нь Чех улсад гадаадын иргэд ажиллуулах нэгдсэн ажиллагаанд Чех улсын
хуулийн журмаар тогтоосон бүх үүргүүдийг
биелүүлсэнээр нэгдсэн ойлголт оруулах.
Ажиллуулах ажиллагаа нь мөн хамтын
хэлэлцээний удирдлагын үндсэн нөхцөл
агуулсан байх шаардлагатай, гагцхүү тэр нь
үйлдвэрчний холбоо ба үйлдвэчний байгууллагууд.

www.cmkos.cz

ü

ü

ЧМҮЭХ нь Чех улсад олонхи албан газар хямд
ажлын байр байгуулахыг хойшлуулах оролдлого ба зориулалттай хямд ажлын хүч
ашиглахын эсэргүүцэнэ.
ЧМҮЭХ чехийн цагаачдын бодлого нь чехийн
ажлын зах дээр үндэсний гарал харгалзахгүйгээр бүгд хуулиаар зөвшөөрөгдсөн ажилчидтай ижил харьцах баталгааны нөхцөл
оруулсан байхыг шаардаж байна.
Ямар нэгэн ялгаварлалыг хорих нь үндсэн
хуулийн хэмжээнд тогтоогдсон, тодорхойлвол хүний эрх чөлөөний Тунхаг, 3 зүйл, 1 р
доголын дагуу үндсэн эрх ба эрх чөлөө бүгдэд
хүүс, арьс, хэл, шүтлэг ба шашин, улс төрийн
буюу бусад үзлэг, үндэсний ба нийгмийн
гарал, бага үндэстэнд хамаарагдах, эд хөрөнгө, омог буюу бусад байдал ялгахгүйгээр
бүгдэд ижил хариуцагдсан.

Гадаадын иргэний хувьд
хөдөлмөрэрхийн харьцаанд
орохоос өмнөх Таны үүргүүд
Таныг гадаадын иргэний хувьд 2004 оны
435 тоот хөдөлмөрийн тухай хуулийн эмхтгэл,
хожмын журмуудын дагуу ажилд зөвхөн, энэ
хуультай нийцсэн хүчин төгөлдөр ажлын
зөвшөөрөл ба оршин суух зөвшөөрөлтэй бол
Чех улсын нутаг дэвсгэрт ажиллаж болно. Энэ
нөхцөлийг ажлын ба цэнхэр карттай эзэмшигч
автомаатаар хангана.
Цаашид гадаадын иргэний хувьд зохих
ажил гүйцэтгэх гэрээ, буюу бичгээр ажил хийх
гэрээтэй байх шаардлагатай.
Чех улсад Таны ажлын ба цалингийн
нөхцөлүүд нь Чех улсын иргэнтэй ижил ажлын
байранд тавих ёстой ба хүчин төгөлдөр
хуулийн журмын дагуу ижил байх ёстой. Мөн
ажлын харьцаа ба цалингийн нөхцөлүүдийг
тус бүрийн зөвшөөрлүүдээр (ажлын ба
цэнхэр картаар) бодож үзэх хэрэгтэй.

Чех улсын Хөдөлмөрийн
товчооны мужийн салбарууд

ü

Таныг гадаадын иргэний хувьд ажиллуулах саналтай
ажиллуулагчийн тодорхойлолт бичгээр;

Jihočeský муж
České Budějovice (хаяг: Klavíkova 1570/7,
České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4)
Jihomоravský муж
Brno (хаяг: Polní 1011/37, Štýřice, 639 00 Brno 39)
Karlovarský муж
Karlovy Vary (хаяг: Závodní 385/98,
360 01 Karlovy Vary 1)
Královéhradecký муж
Hradec Králové (хаяг: Wonkova 1142/1,
500 02 Hradec Králové 2)
Liberecký муж
Liberec (хаяг: Dr. Milady Horákové 580/7,
Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1)
Moravskoslezský муж
Ostrava (хаяг: Zahradní 368/12,
701 60 Ostrava - Moravská Ostrava)
Olomoucký муж
Olomouc (хаяг: Vejdovského 988/4, Hodolany,
779 00 Olomouc 9)
Pardubický муж
Pardubice (хаяг: Boženy Vikové-Kunětické 2011, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice 2)
Plzeňský муж
Plzeň (хаяг: Kaplířova 2731/7, Jižní Předměstí,
320 73 Plzeň 1)
Praha
Praha (хаяг: Domažlická 1139/11, Žižkov,
130 00 Praha 3)
Středočeský муж
Příbram (хаяг: náměstí T. G. Masaryka 145,
261 01 Příbram 1)
Ústecký муж
Ústí nad Labem (хаяг: Dvořákova 1609/18, Ústí
nad Labem-centrum, 400 21 Ústí nad Labem)
Vysočina муж
Jihlava (хаяг: Brtnická 2531/21, 586 01 Jihlava 1)
Zlínský муж
Zlín (хаяг: Čiperova 5182, 760 42 Zlín 1)

ü

тодорхой ажлын төрөлд холбоотой бусад баримтууд .

Шуурхай мэдээг „www.mpsv.cz” орж авна уу

Өргөдөл ба ажиллах зөвшөөрөл авах
Ажиллах зөвшөөрөл олгох өргөдлөө Хөдөлмөрийн
товчооны мужийн салбараар дамжуулан Та ердийнээр
Чех улсын нутаг дэвсгэрт ирэхээсээ өмнө гаргана. Энэ
ажиллагаанд Таныг гадаадын иргэний хувьд бүрэн эрхийн
бичгийн үндсэн дээр Таны ажиллуулагч төлөөлж болох
эсвэл өөр бүрэн эрхтэй төлөөлөгч байж болно.
Ажиллах зөвшөөрлийн өргөдлөө хэний тойрогт
өөрийн ажлын үйл ажиллагаагаа гүйцэтгэх Хөдөлмөрийн
товчооны мужийн салбарт гаргана.
Энэ үндсэн зөвшөөрөлийн төрөл нь өөрөө ажил хийх
эрхийг олгохгүй, гэвч ажил хийх зорилгоор оршин суух
зөвшөөрөл шийдэх чухал баримтуудын нэг болно. Энд
ажилчнаас тусгай мэргэжил шаардлагууд хэрэггүй , гэвч
ажиллуулагч Таныг ажилуулна гэдгээ урьдчилан мэдэгдэх
шаардлагатай.
Оршин суух зөвшөөрөл нь хоёр жилээс хэтрэхгүй
хүчин төгөлдөр болно, гэвч түүнийг давтан хоёр жил
хэтрэхгүй сунгаж болно. Таньд Чех улсад ажил олгох
зорилгоор , ажил хийх зөвшөөрөл олгох өргөдөл Таны
нарийн тодорхойлолт агуулсан байх хэрэгтэй:
ü

таны гадаад паспортын тодорхойлт, харъялал,
регистр, оршин суух газар бусад.;

ü

шуудан хүргэх хаяг ба өөрийн оронд оршин суух хаяг;

ü

гадаад паспортын тодорхойлолт (олгосон байгууллага, баримтын дугаар бусад .);

ü

ирээдүйн ажиллуулагчийн тодорхойлолт (түүний нэр,
байр, байгууллагын бүргэлийн дугаар БТД бусад.);

ü

тусгай ажил, ажлын газар ба гүйцэтгэх ажлын хугацааг
оруулан.

Өргөдөлд мөн хулбараар зохих хавсралтуудыг
хавсаргах ёстой:
ü

таны гадаад паспорт,

ü

Таныг олгосон ажлыг хийх чадвартайг харуулсан
баримтууд (дээд сургуулийн диплом, дунд сургууль
төгссөн гэрчилгээ эсвэл мэргэжлийн үнэмлэх , өөр .);

Таны түр оршин суух зөвшөөрөл авах өргөдөл
Түр оршин суух зөвшөөрлийн өргөдлөө Чех улсын Дотоод яамны
аль ч ажлын байрт гаргаж болно, хамгийн сайн тохиолдолд Таны
амьдардаг газарт ойрхон, хойшид уулзан шийдвэрлэх шалтганаар
сонгоно. Өргөдлийг үйл ажиллагаа эхэлсэнээс хойш гуч хоногийн дотор
шийдвэрлэнэ. Өргөдлийг нааштайгаар шийдсэн тохиолдолд „Түр оршин
суух зөвшөөрлийн гэрчилгээг“ ирж авахаар дуудана.
Түр оршин суух зөвшөөрлийн бүх зохих баримтууд нь төрсний
гэрчилгээ ба тодорхойлох үнэмлэхээс гадна 180 хоногооос дээшгүй
хугацаатаатай байж болохгүй.
Чех улсын нутаг дэвсгэр дээр дараахи үндсэн дээр оршин сууж
болно:
ü визгүй зөвшөөрөл – гуравдагч улсуудын иргэд;
ü богинохугацааны виз – гуравдагч улсуудын иргэд ;
ü урт хугацааны виз– гуравдагч улсуудын иргэд ;
ü урт хугацаагаар оршин суух зөвшөөрөлтэй – гуравдагч улсуудын
иргэд гуравдагч;
ü нутаг дэвсгэр дээр түр оршин суух үнэмлэх – ЕХ, ЕЭЗБ ба Швейцар
улсын иргэдүүд ;
ü түр оршин суух зөвшөөрөл– ЕХ, ЕЭЗБ ба Швейцар улсын иргэд ба ам
бүлийн хүмүүс;
ü байнга оршин суух зөвшөөрөл – гуравдагч улсын иргэд, ЕХ , ЕЭЗБ,
Швейцар улсын иргэд ба ам бүлийн хүмүүс.
Гадаадын иргэний хувьд ЧУ нутаг дэвсгэр дээр оршин суух явцад
өөрийн оршин суух зөвшөөрлийн зорилго өөрчилж болно. Хэрэв та
удаан хугацааны визний эзэмшигч бол, зөвшөөрлийн зорилгыг өөрчилж
болохгүй.

Цаашид гадаадын иргэний хувьд Таньд удаан хугацааны
зөвшөөрөл нь хэд хэдэн янзын зорилгоор нэг зэрэг олгож болно.
Гадаадын иргэний хувьд оршин суух зөвшөөрлөөс гадна бодитоор
цааших зөвшөөрлийн зорилгыг биелүүлж болно (жишээ нь гэр бүл
нэгтгэх зорилгоор оршин суух, мөн суралцаж болно). Хэрэв Таньд
гадаадын иргэний хувьд хэд хэдэн зорилгоор удаан хугацааны
зөвшөөрөл олгосон бол, үргэлж нэг үнэмлэхтэй байна.

Улирлын чанартай ажлын удаан хугацааны виз хамгийн дээдээр
6 сарын хугацаатай олгох ба ЧУ Хөдөлмөрийн товчооны ажиллах
зөвшөөрөл хэрэгтэй. Энэ оршин суух зөвшөөрлөөр хязгаартай
хүрээтэй тохиолдлоос гадна, ЧУ нутаг дэвсгэр дээр өөр зорилгоор
удаан хугацаагаар оршин суух өргөдөл гаргаж болохгүй.
Ажлын карт нь гадаадын иргэний хувьд Таны оршин суух
зөвшөөрлийн хамгийн дэлгэрэнгүй хэлбэр.
Тэр нь duální буюу duální биш гэж олгодог.Duální ажлын картын
хувьд сул ажлын орон тооны төв бүртгэлээс ажлын сул байгаа ажлын
карт эзэмшигчидэд олгож болох ажлын орон тоотой байх ёстой,
түүнийг Хөдөлмөр ба нийгэм хангамжийн яам ЧУ Хөдөлмөрийн
товчооны салбаруудаар дамжуулан удирддаг.
Duální биш ажлын кaртын хувьд Ажлын хуулийн § 98 зүйлийн
дагуу ажлын захад чөлөөтөй орж болох гадаадын иргэдийг хэлэх эсвэл
Хөдөлмөрийн товчооноос ажиллах зөвшөөрөл олгосон (томилсон
ажилтан).

Гэвч өөр зорилгоор олгосон удаан хугацаанны визний эзэмшигчийн
хувьд тогтоосон тохиолдолд ЧУ нутаг дэвсгэр дээр жишээ нь ажилчны
карт, цэнхэр карт буюу өөр удаан хугацааны зөвшөөрөл гаргаж болно.
Хэрэв удаан хугацааны зөвшөөрөлтэй бол, оршин суух зөвшөөрлийн
зорилгыг өөрчилөхөд дараагийн янз бүрийн хязгаарлал хүчинтэй
(жишээ нь өөрөө эрхэлсэн үйлдвэрлэл явуулах зорилгод 5 жилийн дараа
шилжих, хүлцэлийн оршин суухаас ажичны карт авахад 3 жилийн дараа).
Удаан хугацааны визний эзэзшигч улирлын ажил хийх зорилгоор оршин
суух зөвшөөрлөө өөрчилж болохгүй.

Ажлын карт нь Танд ажиллуулагчид энэ картаар тогтоож олгосон
ажлын байрлал ба гүйцэтгэх газар ажиллах эрхийг олгоно. Кодоор
тэмдэглэсэн тохиолдолд duální буюу duální биш ажлын картыг
ялгадаггүй .
Цэнхэр карт нь дээд сургууль буюу тусгай мэргэжлийн сургууль
(хэрэв сургалт нь ядахдаа 3 жил үргэлжилсэн), ба тэдний цалин нь
хамгийн багаар бохир жилийн жилийн цалингийн 1,5 үржүүлсэнтэй
тэнцэх гадаадын иргэдэд зориулсан (ХНХЯ аас тогтоосон жил бүрийн
мэдээгээр).

ТҮР ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ, АЖИЛЧНЫ КАРТ, ЦЭНХЭР КАРТ, БУСАД ЗӨВШӨӨРӨЛ

ü

Энэ бүрдэлд орших мэдээлэл нь юуны
өмнө Европын холбооны гишүүн бус орны
гадаадын иргэдэд чиглэгдсэн (гуравдагч
орон нэртэй).
Материал нь зөвхөн байнгын оршин суух
зөвшөөрөлгүй хүмүүст хамааралтай, байнгын оршин суух зөвшөөрөлтэй хүмүүсийн
нөхцөлүүд нь Чех улсын иргэдтэй бараг ижил
байдлаар тавигдсан.

Та гадаадын иргэний хувьд Чех улсад ажиллахад
зөвхөн дараахи баримттай байх:
ü ажлын карт,
ü цэнхэр карт,
ü эсвэл ажиллах зөшөөрөлтэй.

АЖЛЫН ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ЧЕХ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТОВЧООНЫ МУЖИЙН САЛБАРУУД

ЧМҮЭХ нь гадаадын иргэдийг удаан
хугацаагаар ажиллуулах асуудлуудыг эрхэлдэг ба
хэзээч мэргэжилтэй гадаадын иргэдийг
ажиллуулахыг эсэргүүцэж байгаагүй гэдгийг
онцлон тэмдэглэх хэрэгтэй. Эсрэгээр үргэлж ганц
зорилго нь чехийн ажлын зах зээл дээр гадаадын
ажиллагчдийн (гуравдагч орон нэртэй) бодит сул
байдалыг ашиглах нийгмийн туршлагуудыг
эсэргүүцэж ирсэн. Нийгмийнd хямд ажлын хүч
ашиглах нь цалингийн ба хөдөлмөрэрхийн
түвшинг бууруулах ба түүний үр дүн нь Чех улсад
ажиллагч бүх ажилчдад найдваргүй ажлын
нөхцөлийг байгуулахад хүргэнэ.

АЖИЛЭРХИЙН ХАРЬЦААНД ОРОХООС ӨМНӨХ ГАДААДЫН ИРГЭДИЙН ҮҮРГҮҮД

ЧМҮЭХ ба гадаадын иргэд
ажиллуулах

