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Příjezd pracovních migrantů
Omezení při vstupu z rizikové země („červené státy“ – pobyt nad
12 hodin ve 14 dnech):
Příjezdový e-formulář
Do 5 dnů test – výsledek dodat hygieně
Nástup do práce s negativním výsledkem
10 dní nosit roušku
10 dní omezení pohybu:
Ano X
Ne

Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty:
• Při osobní registrační návštěvě na OAMP
• Písemně na žádost cizince / zmocněnce / zaměstnavatele poštou nebo
do datové schránky

Činnost pracovišť OAMP
Provoz v běžných úředních hodinách
Povinné objednávání klientů
Bez objednání: neodkladné úkony vyžadující osobní přítomnost,
popříjezdová registrace, překlenovací štítky apod. (rozhodují vedoucí
pracovišť)
Během 10 dnů po příjezdu z rizikové země přístup klienta jen s negativním
testem
Delší objednací doby na některých pracovištích

U žádostí nevyžadujících osobní přítomnost (prodloužení pobytu, oznámení
změny zaměstnání): doporučeno podávat poštou (kolky) nebo datovou
schránkou (plná moc; konverze náležitostí)

Povolování pobytu
Přerušená řízení dokončována
• eventuální výjimky ve státech, kde vízový úsek zastupitelského úřadu
není v provozu
• vyjádření zaměstnavatele, že stále chce cizince zaměstnat
• potvrzení přijímajícího subjektu o závazcích (ubytování, lékařská péče,
návrat)
Rozhodování nově podaných žádostí
• pokračující omezení pracovní migrace zejména ve vztahu
k zaměstnaneckým kartám mimo vládní migrační programy
• slučování pouze nejbližších rodinných příslušníků účastníků vládních
migračních programů + manželů & nezletilých dětí cizinců s již povoleným
dlouhodobým / trvalým pobytem mimo programy (víza s rodinným účelem
i povolení k pobytu za účelem společného soužití)
• pozor na náležitosti starší 180 dnů !
Povolování D/VR jako vstupních víz cizincům s prošlým překlenovacím
štítkem / pobytovým oprávněním v zahraničí
Správní řízení: komunikace OAMP jen s žadatelem nebo zmocněncem !

Nové biometrické průkazy

Převzetí průkazu v době platnosti
• D/VR (60 dnů od vstupu)
• krátkého víza (bezvízového
pobytu) – bez pobytové fikce
po vypršení

Změna zaměstnání
Standardní před-koronavirový postup !
Změny obsahu žádostí o zaměstnaneckou kartu
• podmínka vážné újmy
Oznámení změny držitelem zaměstnanecké karty
• oznámení minimálně 30 dnů předem
• až po 6 měsících od vydání první zaměstnanecké karty
• standardní náležitosti, včetně dokladu o trvání / skončení předchozího
zaměstnání
• sdělení OAMP o splnění / nesplnění podmínek
• ochranná lhůta maximálně 60 dní
• změna + žádost o prodloužení karty = prodloužení na dobu nového
pracovněprávního vztahu

Odjezdy: usnesení vlády č. 875/2020
• Pracovní migranti s prošlými neprodloužitelnými vízy (a prodlouženými
povoleními k zaměstnání) – odjezd do 16. 11. 2020
• Zvláštní razítko do cestovního pasu pro účely odjezdu EXCEPTIONAL
SITUATION COVID-19 PANDEMIC

Děkuji za pozornost

