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Pravidla cestování v návaznosti na pandemii COVID-19 

Podmínky pro cestování do ČR upraveny v ochranném opatření ministra 
zdravotnictví.
Aktuální ochranné opatření ministra zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2020. 

Cestovatelský semafor změněn dle doporučení EU (sladění na úrovni EU).
Na základě vývoje epidemiologické situace dochází ke změnám v pravidlech pro 
cestování + k omezování/k obnovování činnosti ZÚ ČR v zahraničí.
Situace se neustále mění - doporučujeme sledovat webové stránky. Aktuální 
informace i na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-3-12-2020-do-odvolani.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-21-9-2020-do-odvolani.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/aktualni-pravidla-pro-cestovani-z-duvodu-vykonu-ekonomicke-cinnosti-_-castecne-spusteni-programu-ekonomicke-migrace!--254218/
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Vládní programy ekonomické migrace

Program klíčový a vědecký personál (nahrazuje Fast Track a Welcome Package) určený pro
investory, nově založené společnosti, start-upy a nově také výzkumné organizace a technologické
společnosti, jež mají zájem zaměstnat špičkové vysoce kvalifikované pracovníky z třetích zemí.

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec (nahrazuje Projekt Ukrajina a Indie) určený pro
společnosti zaměstnávající vysoce kvalifikované pracovníky z třetích zemí.

Program kvalifikovaný zaměstnanec (nahrazuje Režim Ukrajina a Režim ostatní státy + Režim
zemědělec) určený pro společnosti zaměstnávající středně až nízko kvalifikované zaměstnance z
Ukrajiny, Srbska, Mongolska, Filipín, Běloruska, Černé Hory, Moldávie, Kazachstánu a Indie.

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-klicovy-a-vedecky-personal--248245/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec--248246/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovany-zamestnanec--248247/
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Vládní programy ekonomické migrace – aktuální situace

Od 15. června – OBNOVENÍ FUNGOVÁNÍ VŠECH VLÁDNÍCH PROGRAMŮ V PLNÉM 
ROZSAHU (BEZ OMEZENÍ PROFESÍ).
Od 3. srpna - částečně obnoven provoz na většině ZÚ ČR - v současnosti spuštěny 

všechny vládní programy ekonomické migrace s působností na většinu zemí světa.

POZOR! Stále platí omezení pouze na země, v nichž situace umožňuje nábor 
žádostí na ZÚ (seznam zemí vede Ministerstvo zahraničních věcí).
Pokud žádost o zařazení do programu bude obsahovat jiné místo pro podání 
žádosti o pobytové oprávnění,  žádost bude vrácena, zařadit je možné jakmile se 
příslušný ZÚ či GK objeví na seznamu vedeném MZV).
Žádost o zařazení do programu může zaměstnavatel podat pouze za podmínky, 
že současně žádá i o zařazení alespoň 1 konkrétního cizince (platí rovněž pro 
prodloužení/obnovení ročního zařazení).

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html
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Vládní programy ekonomické migrace
PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

na straně zaměstnanců určen pro 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 určen pro 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.
uchazeč bude po celou dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu nebo plat v minimální výši
1,2násobku zaručené mzdy (kontrolováno ze strany ÚP ČR).
zveřejnění nabídky v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké
karty – ukončení testu trhu práce (od 10 – 30 dnů).
je vyžadována spolupráce zaměstnavatele s Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném kraji ČR –
zaměstnavatel doloží čestné prohlášení (od 1. 1. 2021 - čestné prohlášení o tom, že zaměstnavatel bude
poskytovat součinnost při plnění povinnosti cizince absolvovat adaptačně-integrační kurz).
50 a více uchazečů najednou - hromadná žádost (nutné předchozí schválení gestora a spolugestorů +
doložení vyjádření starosty či primátora obce a čestné prohlášení o projednání záměru získat zahraniční
zaměstnance se svými stávajícími zaměstnanci ).

POZOR! Žádosti se zasílají jednotlivým garantům. Ti v případě splnění podmínek zařadí zaměstnavatele do
Programu. V případě Ukrajiny funguje tzv. nekonečná řada. Pro ostatní země je určen přihlašovací systém MPO.

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovany-zamestnanec--248247/
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Podmínky pro zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec – co doložit?

Povinné přílohy:
Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků. Nesmí být starší než 3 měsíce.
Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. Nesmí být starší než 3 měsíce.
Čestné prohlášení (dokládají se na předepsaném vzoru):

o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění.
o tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat 
nejméně po dobu 1 roku . 
o tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném kraji ČR
o tom, že v období 2 let (podniká-li v ČR takovou dobu) před podáním žádosti o zařazení do Programu nebyla zaměstnavateli uložena:
a) pokuta vyšší než 100 000,- Kč za umožnění výkonu nelegální práce anebo,
b) opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů   kontrolovaných Úřadem práce   

ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

Od 1. 1. 2021  - Čestné prohlášení o tom, že zaměstnavatel bude poskytovat součinnost při plnění povinnosti cizince absolvovat adaptačně-
integrační kurz – vzor bude k dispozici během prosince 2020. 

Řádně vyplněný formulář žádosti                     
 vždy    

 excelová tabulka 

 alespoň 1 uchazeč

Povinné přílohy
 platnost 1 rok                                           
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Program kvalifikovaný zaměstnanec – formulář žádosti

Formulář žádosti – Program kvalifikovaný zaměstnanec

IČO Kontaktní osoba

E-mail garanta Datum  zařazení žádosti

Datum zařazení 

zaměstnavatele do 

Programu Typ pobytového titulu

Předpokládané 

místo podání žádosti 

o pobytový titul

Jméno Příjmení

Datum 

narození

Státní 

příslušnost Číslo pasu Telefon Adresa pro doručování CZ-ISCO Číslo volného prac. místa

Datum zveřejnění 

prac. místa na ÚP

Žádost o zařazení do Programu -vyberte program-

E-mailZaměstnavatel

Garant
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Program kvalifikovaný zaměstnanec - kvóty

Roční kvóty pro zaměstnanecké karty pro jednotlivé země stanovené nařízením vlády č. 
220/2019 Sb. v Programu kvalifikovaný zaměstnanec jsou následující:

Bělorusko – 800 pracovníků; od 1. 1. 2021 bude navýšeno na 1 900, 
Filipíny – 1 000 pracovníků; od 1. 1. 2021 bude navýšeno na 2000, 
Indie – 600 pracovníků, 
Kazachstán – 300 pracovníků, 
Moldavsko – 600 pracovníků, 
Mongolsko – 1000 pracovníků, 
Srbsko a Černá Hora – 2 500 pracovníků,
Ukrajina – 40 000 pracovníků.
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Program kvalifikovaný zaměstnanec - kapacity

Program kvalifikovaný zaměstnanec funguje v plné šíři na ZÚ s alespoň částečně obnovenou vízovou agendou 

V současné době se týká všech zemí, na které se Program vztahuje s výjimkou Mongolska, kde je dočasně 
pozastaven výkon vízové agendy (předpoklad do konce roku). 

Od 1. července 2020 jsou všem pracovníkům zařazeným do Programu, kterým byla schválena žádost o 
pobytové oprávnění, vylepována DV/R pro převzetí pobytového oprávnění.

Kvóty jsou rovnoměrně rozděleny do 12-ti měsíců. ZÚ nejsou oprávněny přijmout více žádostí, než je 
stanoveno nařízením vlády.

Přidání kapacity:

14. prosince 2020 v 9.00 hod. – pro Filipíny

ve výši pro jeden měsíc (84) - kapacita určena pro únor 2021 (vyčerpání termínů na ZÚ Manila).

Aktuální stav kapacity pro všechny země – lze ověřit na webu MPO

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovany-zamestnanec--248247/


Ministerstvo průmyslu a obchodu
prokes@mpo.cz 

10

Program kvalifikovaný zaměstnanec – nejčastější chyby

Dodržování pokynů k vyplnění žádosti - pokyny najdete na webu MPO u každého programu. 

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.

Je nutné vybrat správný formulář žádosti – vybrat správnou zemi a vyplnit příslušný ZÚ.

Chyby v doručovací adrese uchazečů - jedná se o kontakt na uchazeče, nikoliv na kontaktní osobu. 

Chyby v e-mailech kontaktních osob. Kontaktní osoba je kontaktována ZÚ ohledně stanovení termínu. 

Stav správního řízení o vydání pobytového oprávnění – MPO není účastníkem řízení, nemůže proto ani 
ověřovat stav řízení u MV nebo MZV.

Lze ověřit na webové stránce https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status pokud zadáte číslo žádosti 
přidělené ZÚ nebo číslo jednací přidělené MV.

Informaci je možné poskytnout zaměstnavateli pouze na základě plné moci, kterou uchazeč doloží při 
podání žádosti o pobytové opravení na příslušném ZÚ.

https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status
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Odkazy za webové stránky

Bližší informace a aktuality k vládním programům naleznete 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/

Aktuální informace k pravidlům pro cestování 
https://www.mpo.cz/nouzovystav-cestovanizapraci

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-klicovy-a-vedecky-personal--248245/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec--248246/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovany-zamestnanec--248247/
https://www.mpo.cz/nouzovystav-cestovanizapraci
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Otázky a odpovědi

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

migraceinfo@mpo.cz (MPO)

klicovypersonal@mpo.cz (MPO)

programklicovy@czechinvest.org (CI)

vysocekvalifikovani@mpo.cz (MPO)

programzdravotnictvi@mzcr.cz (MZDr)

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 Vám za pozornost


