
Poradenství v oblasti zaměstnání 

Pokud jste přišli do České republiky v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině a bylo Vám Ministerstvem vnitra 

uděleno pobytové vízum za účelem strpění (speciální vízum s kódem D/VS/U) nebo dočasné ochrany (váš vízový štítek 

má v poznámce kódy D/DO/667, D/DO/668 nebo D/DO/669), máte tzv. volný přístup na trh práce a nemusíte Úřad 

práce žádat o povolení k zaměstnání. 

I bez toho, abyste se na Úřadu práce evidovali jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání, jsou vám pracovníci 

Kontaktního pracoviště Opava připraveni pomoci s vyhledáním vhodného zaměstnání či poradit v otázkách týkajících 

se zaměstnanosti a rekvalifikací. 

Kontakty na zaměstnance Úřadu práce ČR – volná místa: 

Adresa: Bochenkova 2717/4, 746 01 Opava 

Kontaktní osoby: 

Kateřina Aronová, tel.: + 420 950 142 470 

Veronika Dudašíková, tel.: + 420 950 142 406 

Lukáš Vítek, tel. +420 950 142 404 

Lucie Gilíková, tel.: +420 950 142 405 

Věra Lišková, tel.:  +420 950 142 446 

Taťána Mičolová, tel.: +420 950 142 423 

 

Volná pracovní místa v okrese Opava, která zaměstnavatelé aktuálně nabízejí držitelům speciálního víza za účelem 

strpění/dočasné ochrany, naleznete v tomto dokumentu.  

(slovo tomto by fungovalo jako odkaz na soubor vygenerovaný z OK práce – VPM s příznaky par. 97 d) a 

„zveřejňovat“, který by byl jednou týdně aktualizován) 

V případě zájmu o další volná pracovní místa na pracovištích v okrese Opava postupujte následujícím způsobem: 

1. Klikněte na následující odkaz Rozšířené hledání (mpsv.cz) 

2. V roletce „Hledat v okrese“ vyberte „Opava“  

3. Následně klikněte na „Hledat“ a zobrazí se Vám seznam aktuálních volných míst v okrese Opava 

  

Nabídku všech volných pracovních míst evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce v celé ČR naleznete 

zde. 

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir/
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir


Nedaří se Vám najít zaměstnání vlastními silami, můžete požádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa 

pobytu v České republice o: 

 zařazení do evidence zájemců o zaměstnání  

 zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání 

Úřad práce Vám následně může pomoci s: 

 hledáním zaměstnání, 

 s rekvalifikací na profesi, po které je poptávka u zaměstnavatelů. 

Adresa Kontaktního pracoviště Opava – zprostředkování zaměstnání: 

Bochenkova 2717/4, 746 01 Opava 

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zarazeni-do-evidence-zajemcu-o-zamestnani
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zprostredkovani-zamestnani

