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Pravidla cestování v návaznosti na pandemii COVID-19
S koncem nouzového stavu podmínky pro cestování do ČR upraveny v
ochranném opatřením ministra zdravotnictví.
Aktuální ochranné opatření ministra zdravotnictví ze dne 18. září 2020.
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.
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Pravidla cestování v návaznosti na pandemii COVID-19
Informace o možnostech vycestování z ČR naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních
věcí (informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici ZÚ).
Rozcestník informací k cestování do ostatních států – přehled podmínek ke vstupu do
jednotlivých zemí - průběžně aktualizován.
Interaktivní Mapa cestovatele - informace o podmínkách cestování do konkrétních zemí i o
podmínkách návratu zpět do ČR.
Podmínky vstupu do ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.
Ochranná opatření, karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost
SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.
Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.
Aktualizované informace o situaci na hranicích a dostupných dopravních prostředcích a
službách cestovního ruchu v členských státech EU poskytuje platforma „Re-Open EU“, kterou
spustila Evropská komise.
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Cestování do ČR
Pokud někdo přijíždí ze země s nízkým rizikem nákazy, jeho vstup na území ČR není limitován
nad běžné zákonné požadavky.
V případě příjezdu ze zemí, které nejsou vedeny na seznamu s nízkým rizikem nákazy, platí
omezení dle ochranného opatření:
Novinka od 21.9.!!! pobyt delší než 12 hodin v posledních 14 dnech - před vstupem na
území ČR nutno vyplnit elektronický formulář + předložit doklad o vyplnění elektronického
formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole + do 5 dnů od vstupu na území
ČR podrobit se testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2
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Cestování do ČR
Občané třetích zemí, které nejsou na seznamu mohou přicestovat pouze v případech vymezených ochranným
opatřením ministra zdravotnictví ze den 18.9. 2020 jak na krátkodobá víza, tak na dlouhodobá víza:
Krátkodobá víza (Schengenská víza) a pobyty – např.:
sezonní zaměstnanci, pracovníci v potravinářské výrobě, zdravotnictví a sociálních službách,
vědečtí, klíčoví a vysoce kvalifikovaní pracovníci, pokud jsou splněny podmínky uvedené v Programech
státní příslušníci Ukrajiny pokud podají žádost na Ukrajině a nepřesáhnou maximální počet žádostí

Dlouhodobá víza a pobyty – např.:
mimořádná pracovní víza, pracovníci do potravinářské výroby a sezónní zaměstnanci
pracovníci a jejich rodinní příslušníci zařazení do Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce
kvalifikovaný zaměstnanec
pracovníci zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec
držitelé dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu (v rámci Programu kvalifikovaný
zaměstnanec se týká všech profesí).
24. srpna 2020 vláda schválila prodloužení doby pobytu pro držitele krátkodobých pracovních víz do 16. 11. 2020.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
prokes@mpo.cz

5

Povinnosti zaměstnavatele
Zaměstnavatel přijímající cizince za účelem ekon. činnosti či vzděl. aktivit musí:
zamezit po dobu 10 dnů od příjezdu vstup na všechny provozovny a pracoviště v případě,
že pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území státu, které nejsou na
seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19. Je-li předložen negativní výsledek testu
vstup lze umožnit.
zajistit ubytování po celou dobu jejich pobytu na území ČR,
zajistit lékařskou péči nebo registrujícího poskytovatele lékařských služeb po celou dobu
jejich pobytu na území ČR, včetně úhrady lékařské péče, není-li zajištěna jinak,
zajistit návrat zpět do země původu v případě ztráty zaměstnání na území ČR.
tyto závazky budou muset být nově obsaženy v dokladu podle §31 odst. 3 písm. b) zák. č.
326/1999 Sb., který cizinec ze 3. země přiloží k žádosti nejpozději před vyznačením víza na
ZÚ.
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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.
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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 své zařazení do programu může zaměstnavatel podat pouze za
podmínky, že současně žádá i o zařazení alespoň 1 konkrétního cizince.
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Program kvalifikovaný zaměstnanec - kapacity
Program kvalifikovaný zaměstnanec v plné šíři na ZÚ s částečně obnovenou vízovou agendou
Týká se: ZÚ Bělehrad, ZÚ Kišiněv, GK Lvov, ZÚ Minsk, ZÚ Nur-Sultan a ZÚ Ulánbátar.
Na ZÚ, GK či vízová centra jsou zváni uchazeči o pobytová oprávnění, kteří byli zařazeni do Programu
před vyhlášením nouzového stavu a zastavením příjmu žádostí, po nich následují nově zařazené žádosti.
Od 1. července 2020 jsou všem pracovníkům zařazeným do Programu a kterým byla schválena žádost o
pobytové oprávnění, vylepována DVR pro převzetí pobytového oprávnění.
7. září 2020 v 9.00 hod.- přidána kapacita pro Kazachstán, Moldavsko a Bělorusko na 2 měsíce dopředu (říjen
a listopad):
Kazachstán – 50
Moldavsko – 100
Bělorusko -- kvóta ponížena o 15 míst z důvodu omezení provozu ZÚ v Minsku v souvislosti
s epidemiologickou situací na 119.
21. září 2020 v 9.00 hod. – přidána kapacita pro Indii - 100 míst (listopad a prosinec)
12. října 2020 v 9.00 hod. - bude přidána dvouměsíční kapacita pro Filipíny (167 míst)
Aktuální stav kapacity – lze ověřit na webu MPO.
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Vládní programy ekonomické migrace – aktuální situace
Termín podání žádosti na ZÚ (závazný a neměnný) - s ohledem na současnou situaci, kdy většině uchazečů
vypršela platnost některých dokumentů – možnost změny po dohodě se ZÚ – platí pouze pro Program klíčový
a vědecký personál a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Změnu termínu oznámí ZÚ kontaktní osoba
prostřednictvím emailové adresy (nelze řešit přes MPO nebo MZV).
Předpokládané místo pro podání žádosti (formulář žádosti) - výběr správného ZÚ pro podání žádosti +
dodržování místní příslušnosti daného ZÚ (např. Rusko).
Dodržování pokynů k vyplnění žádosti - pokyny najdete na webu MPO u každého programu.
Chyby v doručovací adresa 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.
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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).
je vyžadována spolupráce zaměstnavatele s Centrem na podporu integrace cizinců v
příslušném kraji ČR – zaměstnavatel doloží čestné prohlášení.

POZOR! Stále platí, že 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.
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Vládní programy ekonomické migrace
PROGRAM KLÍČOVÝ A VĚDECKÝ PERSONÁL – TOP PROGRAM
nejrychlejší program - vyřízení žádosti o pobytové oprávnění do 30 dnů od jejího podání
neomezené teritoriální pokrytí (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.
Na straně zaměstnanců určen pro vysoce kvalifikované profese v CZ ISCO 1-3, cizinci v postavení statutárních orgánů,
vnitropodnikově převedení či vyslaní manažeři a specialisté.
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Vládní programy ekonomické migrace
PROGRAM VYSOCE KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC
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, který 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.
Zahraniční zaměstnanec bude po celou dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu nebo plat
odpovídající alespoň minimální výši průměrného výdělku podle příslušné podskupiny CZ-ISCO (v
případě pracovníků ve zdravotnictví po odpočtu nenárokové složky mzdy/platu) nebo v minimální
výši stanovené pro modré karty, a to i v případě žadatelů o zaměstnanecké karty.
Pro období od 1.5.2020 do 30.4.2021 byla stanovena na 51.188 Kč/měsíc (hrubá měsíční nebo
roční mzda odpovídající alespoň výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením
MPSV) – platí i pro Program klíčový a vědecký personál.
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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-vedeckypersonal--248245/
Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-vysoce-kvalifikovanyzamestnanec--248246/
Program kvalifikovaný zaměstnanec
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovanyzamestnanec--248247/
Aktuální informace k pravidlům pro cestování
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)
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Děkuji Vám za pozornost
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