
 
 

investoři působící v ČR 1 rok s jednotkou v ČR a 
zahraničí (50 zaměstnanců v ČR, 250 celosvětově), 

výzkumné organizace na seznamu MŠMT, 
technologické společnosti, start-upy a nově 

založené společnosti

pro cizince v postavení statutárních orgánů, 
manažery a specialisty, vysoce kvalifikované 

profese CZ-ISCO 1-3 (vývojáři software, výzkumníci, 
stavební inženýři...)

neomezené teritoriální pokrytí (kvóty pro některé 
země stanoveny v nařízení vlády č. 220/2019 Sb., 

zbytek zemí bez početního omezení žádostí)

přednostní přístup k podání žádosti na ambasádu  
společně s rodinnými příslušníky, garance vyřízení 

žádosti do 30-ti dnů, nahrazení některých 
náležitostí žádosti o zaměstnaneckou kartu 

písemným prohlášením zaměstnavatele (doklad o 
ubytování, pracovní smlouva, doklad o vzdělání)

firmy působící v ČR 2 roky během nichž zaměstnaly 
alespoň 3 zaměstnance a řádně plní své zákonné 
povinnosti (ukládání závěrek, vyrovanné závazky 

vůči státu, "čistý štít" v oblasti nelegálního 
zaměstnávání)

pro vysoce kvalifikované profese CZ-ISCO 1-3 
(programátoři, analytici, stavební technici, lékaři, 

sestry...)

neomezené teritoriální pokrytí (kvóty pro některé 
země stanoveny v nařízení vlády č. 220/2019 Sb., 

zbytek zemí bez početního omezení)

přednostní přístup k požádní žádosti na ambasádu 
společně s rodinnými příslušníky, nahrazení 

některých náležitostí žádosti o zaměstnaneckou 
kartu písemným prohlášením zaměstnavatele 

(doklad o ubytování, pracovní smlouva)

firmy působící v ČR 2 roky, které zaměstnávají více 
než 6 zaměstnanců a řádně plní zákonné povinnosti 

(ukládání závěrek, vyrovnané závazky vůči státu, 
"čistý štít" v oblasti nelegálního zaměstnávání)

pro středně a nízko kvalifikované profese CZ-ISCO 
4-8 (klempíři, elektrikáři, zedníci, kuchaři, obsluha 

strojů...)

Ukrajina, Mongolsko, Srbsko, Filipíny, Černá hora, 
Moldavsko, Kazachstán, Bělorusko, Indie

zaručené podání žádosti o zaměstnaneckou kartu 
na ambasádě, vyřízení žádosti v zákonných lhůtách

 

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-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-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec--248246/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovany-zamestnanec--248247/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovany-zamestnanec--248247/


 
PRO 
 

zaručené podání žádosti o 
zaměstnaneckou k

 
 

  

Program je určený investorům působícím v ČR 1 rok s organizační složkou v ČR a zahraničí, kteří aktuálně zaměstnávají 50 zaměstnanců v ČR a 250 celosvětově. 
Dále je Program určený pro  výzkumné organizace na seznamu MŠMT, technologické společnosti, start-upy a nově založené společnosti.

Program je určený pro vnitropodnikově převedené specialisty, manažery a pracovníky v pozici statutárních orgánů a pro nově najaté zaměstnance, kteří dle 
platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání zařazené do hl. tříd 1 – 3  CZ-ISCO v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru (s výjimkou 

zdravotnických profesí, pro které je pouze určen Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec).  Jedná se např. o profese vývojáři SW, IT  specialisti, obchodní 
ředitele, aj.

Všechny třetí země. V případě žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a žádostí o zaměstnaneckou kartu je u vybraných zemí nařízením vlády č. 
220/2019 Sb. stanovena roční kvóta rozpadající se do jednotlivých měsíců.

Zaměstnavatel musí splňovat obecná kritéria (např. být daňovým rezidentem v ČR, plátcem zdravotního a sociálního pojištění, mít vyrovnané závazky vůči státu, 
v posledních 2 letech nedostal v oblasti nelegálního zaměstnávání pokutu vyšší než 100 000,- Kč nebo opakovaně pokutu vyšší než 100 000,- za porušení jiných 

povinností, volné pracovní místo musí projít testem trhu práce) + specifická kritéria (liší se dle typu společnosti) stanovená Programem.

Pracovní poměr musí být uzavřen na zákonem stanovenou pracovní dobu (plný úvazek) a v případě žadatelů o modrou kartu na dobu alespoň 1 roku. Po celou 
dobu trvání pracovního poměru zaměstnavatel garantuje mzdu/plat odpovídající alespoň minimální výši průměrného výdělku příslušné skupiny CZ-ISCO nebo v 

minimální výši pro modré karty (i v případě žadatelů o zaměstnanecké karty). 

Vždy mít vybraného alespoň 1 uchazeče.

Žádosti o zařazení do Programu vyřizují Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura CzechInvest. Ministerstvo zařazuje žádosti ze strany investorů, které 
můžete zasílat na emailovou adresu klicovypersonal@mpo.cz. Agentura CzechInvest zařazuje žádosti od výzkumných organizací, technologických společností, 

nově založených společností a start-upů, které můžete zasílat na emailovou adresu programklicovy@czechinvest.org.Postačí na příslušnou mailovou adresu zaslat 
řádně vyplněný formulář žádosti společně s povinnými přílohami.

Uchazeči mohou žádat o zaměstnaneckou kartu (duální, neduální), modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Přednostní přístup k podání žádosti na zastupitelský úřad ČR v zahraničí společně s rodinnými příslušníky a garance vyřízení žádosti do 30-ti dnů. Žadatelé o 
zaměstnaneckou kartu a kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance mohou nahradit doklad o ubytování, pracovní smlouvu, dok lad o vzdělání a vysílací 

dopis písemným prohlášením zaměstnavatele. Držitel zaměstnanecké karty je oprávněn změnit zaměstnavatele před uplynutím doby, na kterou byla karta 
vydána.

Bližší informace o Programu naleznete zde:  https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-klicovy-a-vedecky-personal--248245/
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Společnosti působící v ČR alespoň 2 roky, které zaměstnaly či zaměstnávají alespoň 3 osoby v období 2 let před podáním žádosti. 

Pro vysoce kvalifikované profese v třídách 1 -3 CZ-ISCO vč. zdravotnických profesí (řídící pracovníci, programátoři, vývojáři softwaru, grafici, projektanti, účetní, 
obchodní zástupci, analytici, stavební technici, lékaři, sestry…). Nejbližší rodinní příslušníci žadatele (manžel/ka a nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince 

nebo jeho manžele/ky).

Všechny třetí země.  V případě žádostí o zaměstnaneckou kartu je u vybraných zemí nařízením vlády č. 220/2019 Sb. stanovena roční kvóta rozpadající se do 
jednotlivých měsíců.

Zaměstnavatel musí splňovat kritéria pro zařazení do Programu (musí být daňovým rezidentem v ČR, plátcem zdravotního a sociálního pojištění, mít vyrovnané 
závazky vůči státu, v posledních 2 letech nedostal v oblasti nelegálního zaměstnávání pokutu vyšší než 100 000,- Kč nebo opakovaně pokutu vyšší než 100 000,- Kč 

za porušení jiných povinností, musí vkládat účetní závěrky do sbírky listin a volné pracovní místo musí projít testem trhu práce). 

Zároveň musí zaměstnavatel po celou dobu trvání pracovního poměru garantovat mzdu/plat odpovídající alespoň minimální výši průměrného výdělku příslušné 
skupiny CZ-ISCO (u zdravotnických profesí po odpočtu nenárokové složky mzdy/platu) nebo v minimální výši pro modré karty (i v případě žadatelů o 

zaměstnanecké karty). Pracovní poměr musí být uzavřen na zákonem stanovenou pracovní dobu (plný úvazek) a na dobu alespoň 1 roku. 

Vždy mít vybraného alespoň 1 uchazeče.

Žádosti o zařazení do Programu zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu a zasílají se na emailovou adresu vysocekvalifikovani@mpo.cz. V případě 
zdravotnického personálu žádosti zpracovává Ministerstvo zdravotnictví a zasílají se na emailovou adresu programzdravotnictvi@mzcr.cz. Postačí na příslušnou 

mailovou adresu zaslat řádně vyplněný formulář společně s povinnými přílohami.  

Uchazeči mohou žádat o zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu. Rodinní příslušníci žadatele o zaměstnaneckou kartu žádají o vízum k pobytu nad 90 dnů za 
účelem rodinným a rodinní příslušníci žadatele o modrou kartu žádají o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s držitelem modré 

karty.

Přednostní přístup k podání žádosti o modrou/zaměstnaneckou kartu na příslušném zastupitelském úřadě ČR společně s rodinnými příslušníky. Žadatelé o 
zaměstnaneckou kartu mohou nahradit doklad o ubytování a pracovní smlouvu písemným prohlášením zaměstnavatele.

Bližší informace  o Programu nalezente zde: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec--
248246/
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 Společnosti působící v ČR 2 roky, které podnikají v oblasti výroby, poskytování služeb, veřejném sektoru nebo v zemědělství, lesnictví či potravinářství, a aktuálně 
zaměstnávají 6 a a více zaměstnanců.

Pro středně a nízko kvalifikované profese v třídách 4 -8 CZ-ISCO (klempíři, elektrikáři, zedníci, kuchaři, číšníci a servírky, řidiči, montéři, švadleny, zahradníci, 
obsluha strojů, řemeslníci, pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství…).

Pro vybrané třetí země, přičemž v nařízení vlády č. 220/2019 Sb. je stanovena roční kvóta pro tyto země: Ukrajina (40 000), Mongolsko (1 000), Filipíny (1 000), 
Moldavsko (600), Kazachstán (300), Bělorusko (800), Indie (600), Srbsko a Černá hora (společná kvóta 2 500 v Bělehradě)

Zaměstnavatel musí splňovat kritéria pro zařazení do Programu (musí být daňovým rezidentem v ČR, plátcem zdravotního a sociálního pojištění, mít vyrovnané 
závazky vůči státu, v posledních 2 letech nedostal v oblasti nelegálního zaměstnávání pokutu vyšší než 100 000,- Kč nebo opakovaně pokutu vyšší než 100 000,- za 
porušení jiných povinností, musí vkládat účetní závěrky do sbírky listin a volné pracovní místo musí projít testem trhu práce) a zaváže se čestným prohlášením ke 

spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném kraji.

Pracovní poměr musí být uzavřen na zákoníkem práce stanovenou týdenní pracovní dobu (plný úvazek) a na dobu alespoň 1 roku. Zahraniční zaměstnanec musí 
po celou dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu/plat v minimální výši 1,2násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací dle příslušného 

nařízení vlády.

Vždy mít vybraného alespoň 1 uchazeče. V případě žádosti o 50 a více uchazečů se jedná o hromadnou žádost (mimo jiné je potřeba doložit vyjádření 
starosty/primátora obce, projednat záměr se zástupci zaměstnanců). 

Žádosti o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec zpracovávají garanti (podnikatelské reprezentace) Hospodářská komora ČR + KHK, Svaz průmyslu a 
dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Asociace malých a středních podniků, Agrární komora ČR, Potravinářská komora, 

Zemědělský svaz, Lesnicko - dřevařská komora, Asociace soukromého zemědělství nebo Agentura na podporu podnkání CzechInvest.

Uchazeči mohou žádat o zaměstnaneckou kartu.

Žadatelům zařazeným do Programu je zaručeno podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na  příslušném zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, vyřízení žádosti o 
zaměstnaeckou kartu v zákonných lhůtách.

Bližší informace o Programu naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovany-zamestnanec--248247/
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