
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
prokes@mpo.cz  

1 
 
 1 

Představení nových vládních programů 
ekonomické migrace a jejich využití v praxi 

 
 

 

 

 



Ministerstvo průmyslu a obchodu 
prokes@mpo.cz  

2 
 
 

Nové vládní programy ekonomické migrace 

Od roku 2012 do roku 2018 bylo postupně realizováno 6 migračních projektů a režimů 
zvláštního zacházení pro zaměstnance ze třetích států a zvláštní projekt Zácvik. 

 

 
Nyní pouze 3 typy vládních programů ekonomické migrace:  

         Program klíčový a vědecký personál  
         Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec  
         Program kvalifikovaný zaměstnanec 
 

Ke spuštění nových vládních programů ekonomické migrace došlo 1. září 2019  - provázáno 
s aktuální novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.  
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Vládní programy - nejdůležitější změny 
 
Širší teritoriální pokrytí 
Snížení kritéria počtu zaměstnanců (Program klíčový a vědecký personál) 
Zjednodušení a zpřehlednění podmínek a kritérií (sjednocení podmínek, žádost – excelová 
tabulka, čestná prohlášení – předepsaný vzor) 
Vypuštění některých dokumentů uvedených v seznamu povinných příloh 
Zjednodušení administrativy spojené s žádostí o zaměstnaneckou kartu (např. nahrazení 
některých dokumentů písemným potvrzením zaměstnavatele) – pro účastníky Programu vysoce 
kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál  
Roční kvóty poměrně rozdělené do jednotlivých měsíců (viz. nařízení vlády (č. 220/2019 Sb.). Pro 
vybrané typy pobytových oprávnění (modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného 
zaměstnance) kvóty stanoveny nejsou 
Specifická výše mzdy (zejm. Program kvalifikovaný zaměstnanec – 1,2 násobek zaručené mzdy) 
O termínu pro podání žádosti o pobytové oprávnění jsou zastupitelským úřadem informováni 
zaměstnavatelé 
Zkrácení testu trhu práce až na 10 dní – plyne z novely zák. o zaměstnanosti 
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Program klíčový a vědecký personál – pro koho? 
Na straně zaměstnanců: 

vysoce kvalifikované profese v CZ ISCO 1-3, cizinci v postavení statutárních orgánů, vnitropodnikově 
převedení či vyslaní manažeři a specialisté; 
teritoriální pokrytí – neomezené (kvóty pouze u  vybraných ZÚ, platí pouze pro zaměstnanecké karty a 
vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání). 

 

Na straně zaměstnavatelů: 
Investor - působí v ČR alespoň 1 rok a zaměstnává ke dni podání žádosti alespoň 50 osob v ČR a 250 osob 
celosvětově. 
Výzkumná organizace – organizace je zapsaná v seznamu výzkumných organizací vedeným MŠMT.  
Technologická společnost – společnost se smlouvou o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu s výzkumnou 
organizací zapsanou v seznamu výzkumných organizací. 
Nově založená společnost – nová společnost, která se zaváže, že zaměstná do dvou let od zápisu do 
obchodního rejstříku minimálně 20 zaměstnanců; v případě společnosti působící v oblasti „IT/SW 
development“ minimálně 10 zaměstnanců. Požádá o investiční pobídku nebo doloží smlouvu o zajištění 
prostor pro podnikání. 
Start-up -  nová společnost se smlouvu o inkubaci s inkubátorem zařazeným do seznamu vybraných 
inkubátorů, nebo je kapitálově propojen s technologickým investorem zařazeným do seznamu vybraných 
start-upů. 
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Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec – pro koho? 

Na straně zaměstnanců: 
vysoce kvalifikované profese v CZ-ISCO 1-3 včetně zdravotnických profesí; 
teritoriální pokrytí: neomezené (kvóty pouze u  vybraných ZÚ, platí pouze pro 
zaměstnanecké karty). 

 
Na straně zaměstnavatelů: 
Subjekt -  podniká v oblasti výroby nebo poskytování služeb nebo působí ve veřejném 
sektoru nebo je státním zdravotnickým zařízením nebo registrovaným nestátním 
zdravotnickým zařízením; 
               -  působí alespoň 2 roky v ČR, má vypořádané závazky vůči státu (platba zdravotního 
a sociálního pojištění, daně), zaměstnal či zaměstnává alespoň 3 osoby v období 2 let před 
podáním žádosti. 
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Program kvalifikovaný zaměstnanec – pro koho? 

Na straně zaměstnanců: 
středně/nízko kvalifikované profese v CZ-ISCO 4-8 
teritoriální pokrytí: Bělorusko, Černá Hora, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, 
Srbsko a Ukrajina. 

Na straně zaměstnavatelů: 
subjekty působící alespoň 2 roky v ČR, s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního 
a sociálního pojištění, daně), ukládající účetní závěrky a zaměstnávající alespoň 6 
zaměstnanců ke dni podání žádosti. 

 
Specifická výše mzdy - uchazeč bude po celou dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu 
nebo plat v minimální výši 1,2násobku zaručené mzdy (kontrolováno ze strany ÚP ČR).  
Je vyžadována spolupráce zaměstnavatele s Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném 
kraji ČR – zaměstnavatel doloží čestné prohlášení. 
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Program kvalifikovaný zaměstnanec – jak žádat?  
O zařazení zaměstnavatele do programu rozhodují garanti.  

Žádosti o zařazení do Programu včetně povinných příloh se zasílají některému z níže uvedených garantů. 

 

Přehled garantů: 

 Hospodářská komora ČR + krajské pobočky (KHK) 

 Svaz průmyslu a dopravy  ČR 

 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

 Agrární komora ČR 

 Potravinářská komora ČR 

 Zemědělský svaz ČR 

 Lesnicko-dřevařská komora ČR (pro zaměstnavatele podnikající v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu) 

 Asociace soukromého zemědělství ČR 

 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest  
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Program kvalifikovaný zaměstnanec – kvóty 

Maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu 

 Země Roční kvóta Měsíční kvóta 2 měsíční kvóta 

Ukrajina                                       40000     

Srbsko a Černá Hora                2500 208,3 417 

Indie                                          600 50 100 

Moldávie                                   600 50 100 

Filipíny                                       1000 83,3 167 

Mongolsko                                   1000 83,3 167 

Kazachstán                                 300 25 50 

Bělorusko                                         800 66,6 134 
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Přehled nejčastějších chyb 
Formulář žádosti: 

Má podobu excelové tabulky. Zasílá se pouze ve formátu Excel, prosíme neskenovat. 
Žádost se zasílá na předepsaném formuláři žádosti, u kterého žadatel nesmí volně pohybovat s pojezdy a volně slučovat buňky v 
tabulce. 
V případě, že zaměstnavatel žádá o zařazení uchazečů různých národností, je nutné uchazeče rozdělit do skupin podle národnosti a 
podle příslušného ZÚ, na kterém budou o pobytový titul žádat a každé skupině uchazečů přidělit samostatný formulář. 
Musí být vždy uvedena adresa společnosti. 
Často chybí typ pobytového titulu u rodinných příslušníků a také místo podání žádosti o pobytový titul (příslušný ZÚ ČR v zahraničí). 
Adresa pro doručování a telefonní číslo uchazeče  - jedná se o adresu a kontakt na uchazeče v zahraničí, nejedná se o kontakt na 
kontaktní osobu nebo zaměstnavatele. Tento údaj slouží pro potřeby zastupitelského úřadu. 

 
Výše garantované mzdy neodpovídá výši průměrné hrubé mzdy dle Informačního systému o průměrném výdělku nebo neodpovídá údajům 
v nabídce volných pracovnicích míst.  

  
Vybraný pobytový titul uvedený ve formuláři žádosti neodpovídá údajům, které obsahuje volné pracovní místo vyvěšené na portále 
volných pracovních míst ÚPČR. 

 
Čestné prohlášení o garanci mzdy – dokládá se vždy, ke každé žádosti. 

Vzor čestného prohlášení: v případě, že zaměstnavatel garantuje minimální výši mzdy/platu stanovenou pro modré karty (možnost č. 3) 
nebo stejnou výši i v případě žadatelů o zaměstnaneckou kartu (možnost č. 4) nevyplňuje se podskupina CZ-ISCO (toto se vyplňuje 
pouze pro možnost č. 1). To samé platí pro výši průměrné mzdy (platí pouze pro možnost č. 1 nebo 2). 

  
Účetní závěrky – vkládání účetních závěrek do sbírky listin (často chybí)  
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Odkazy za webové stránky 

Aktuální informace k jednotlivým programům najdete na webu MPO: 
 
 

Program klíčový a vědecký personál 
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-klicovy-a-vedecky-
personal--248245/ 
 

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec 
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-vysoce-kvalifikovany-
zamestnanec--248246/ 
 

Program kvalifikovaný zaměstnanec 
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovany-
zamestnanec--248247/ 
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Otázky a odpovědi 

 

Na níže uvedených e-mailových adresách Vám rádi odpovíme na otázky spojené s 
programy ekonomické migrace: 

migraceinfo@mpo.cz  

klicovypersonal@mpo.cz  

programklicovy@czechinvest.org - CzechInvest 

vysocekvalifikovani@mpo.cz 

programzdravotnictvi@mzcr.cz - Ministerstvo zdravotnictví  

mailto:projektukrajina@mpo.cz
mailto:migraceinfo@mpo.cz
mailto:klicovypersonal@mpo.cz
mailto:programklicovy@czechinvest.org
mailto:vysocekvalifikovani@mpo.cz
mailto:programzdravotnictvi@mzcr.cz
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Děkuji za pozornost 
 
 


