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Činnost pracovišť OAMP
Omezení provozu: přístup umožněn pouze objednaným klientům.
Objednat se lze ke všem úkonům.
Objednání je možné online na https://frs.gov.cz, pokud je online objednání
na dané pracoviště k dispozici, nebo telefonicky.
Úkony, kde není nutná osobní účast podle zákona, doporučujeme podávat
poštou (např. prodloužení dlouhodobého pobytu).
Přístup na pracoviště dle ochranného opatření MZd! Nedodržení
registrační lhůty 3 dnů je akceptováno!

Ochranné opatření
Střední riziko – příjezdový formulář, před cestou antigen (nejvýše 24 hodin)
nebo RT-PCR (nejvýše 72 hodin)
Vysoké riziko – příjezdový formulář, před cestou antigen (nejvýše 24
hodin) nebo RT-PCR (nejvýše 72 hodin), po příjezdu do 5 dnů RT-PCR z
ČR
Velmi vysoké riziko – příjezdový formulář, RT-PCR před cestou nejvýše 72
hodin, po příjezdu nejdříve po 5 dnech RT-PCR z ČR
10 dnů po vstupu nosit respirátor nebo jednorázovou zdravotnickou
masku

Zamezení vstupu na pracoviště bez negativního testu RT-PCR (písemné
potvrzení akreditované laboratoře)
Omezený pohyb kromě výjimek – není zaměstnání

Pracovní migrace nad 90 dnů
Dlouhodobé vízum (+ povolení k zaměstnání)
• za účelem sezónního zaměstnání (max. 6 měsíců ve 12)
• mimořádné pracovní vízum (max. 1 rok)

Povolení k dlouhodobému pobytu (max. 2 roky, opakovaně
prodloužitelné)
• zaměstnanecká karta
Procesní odlišnosti: povolení k pobytu – správní řízení X vízum – na proces
se nevztahují obecná a zvláštní ustanovení správního řádu
Nepřijatelnost nekompletní žádosti o vízum, nevyzývá se k odstranění vad
žádosti
Správní řízení: komunikace OAMP jen s žadatelem nebo zmocněncem !

Časté chyby žádostí o vízum
Doklad o zajištění ubytování (potvrzení / smlouva)
o objekt nezkolaudovaný pro bydlení !
o nedoložení nájemní smlouvy spolu s podnájmem
o neověřený podpis na potvrzení o zajištění ubytování
o potvrzení starší než 180 dnů
o chybějící podpisy obou stran (u smluv)
[Sezónní zaměstnání: pokud ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává
zaměstnavatel – údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno
bezúplatně; výše úplaty za ubytování nesmí být nadměrná ve srovnání s
dohodnutou výší mzdy/platu]
Rejstřík trestů: chybí výpis ze zemí, kde pobýval 6 měsíců v uplynulých
3 letech

Časté chyby u zaměstnaneckých karet
Volné pracovní místo
o požadavky stanovené pro pracovní místo, které cizinec nesplní:
úroveň vzdělání, požadavek odborné praxe
o zrušení volného pracovního místa zaměstnavatelem
Doklad prokazující účel pobytu cizince
o nesoulad charakteristiky volného pracovního místa a pracovní
smlouvy: výše mzdy, místo práce, doba zaměstnání
o chybějící podpisy obou stran
o datum nástupu cizince do zaměstnání není dostatečně určeno
o ve smlouvě o smlouvě budoucí chybí datum, kdy bude uzavřena
pracovní smlouva
o chybějící mzdový výměr
Doklad prokazující odbornou způsobilost pro výkon zaměstnání
o neschopnost cizince doložit
o chybí apostilla či superlegalizace

Děkuji za pozornost

