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Aktuální fungování ZÚ ČR v zahraničí

- zrušení všech ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví 

ČR  týkajících se vstupu do ČR

- vykonávání úplné vízové agendy na všech zastupitelských 
úřadech ČR v zahraničí (kromě Ukrajiny, Ruska a Běloruska)

- není zapotřebí dodávat speciální potvrzení zaměstnavatele 
(vyplývalo z ochranných opatření, která byla zrušena) 



Ukrajina – aktuální situace

• otázka znovuotevření obou zastupitelských úřadů (Lvov, Kyjev)

• nepřijímání nových žádostí  o víza a pobytová oprávnění:

– Usnesení vlády - krizové opatření č. 254, možnost dočasné 

ochrany a volného vstupu na trh práce pro ukrajinské 

žadatele

– bezpečnostní důvody

– branná povinnost na Ukrajině (muži 18 – 60 let, výjimky 

např. otec aspoň tří dětí)

• již zařazení uchazeči, kteří „nestihli“ podat žádost: prozatím 

zachováno pořadí 



Ukrajina – aktuální situace

• již podané žádosti 

– žádosti o schengenská víza – všechny vyřízeny

– ostatní žádosti „dozpracovávány“ ve spolupráci s MV ČR

– stav žádosti lze zjistit na webu MV ČR:

https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status

– dlouhodobá víza: 

– ZÚ Kyjev – řešit přes vo4@mzv.cz

– GK Lvov – zpracovává již započatá řízení

https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status


Ukrajina – aktuální situace

• již podané žádosti 

– dlouhodobé pobyty včetně zaměstnaneckých karet: možnost dokončení řízení na území 

ČR (místní pracoviště OAMP)

– chybějící náležitosti - GK Lvov – doručit přímo na úřad

- ZÚ Kyjev – obrátit se na vo4@mzv.cz

– Aktuální informace ohledně způsobu vyřizování již podaných žádostí – web MZV ČR:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/vraceni_pasu_ukrajinsky

m_zadatelum_o.html

– cestovní doklady: vráceny žadatelům, menší počty ve vízových centrech  ( je třeba 

kontaktovat  GK Lvov či vo4@mzv.cz)

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/vraceni_pasu_ukrajinskym_zadatelum_o.html


Rusko a Bělorusko

Usnesení vlády ČR ze dne 30. března 2022 č. 254                                
o přijetí krizového opatření

- nepřijímání žádostí občanů Ruska a Běloruska na 
zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (pouze na území ČR)

- výjimky:

- blízcí rodinní příslušníci občanů ČR/EU 

- zájem ČR: pouze krajané a humanitární důvody (pronásledování, 
ohrožení života, potvrzeno důvěryhodným zdrojem a dostatečně 
prokázáno – vyplývá z předkládací zprávy) 

- již podané žádosti – pokud nebylo vylepeno vízum, tak zastavení 
řízení (nevyhovění žádosti)

- zrušení GK Skt.Petěrburg a GK Jekatěrinburg 



Zaměstnání – víza/pobyty

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál

Mimořádná pracovní víza (omezen pouze na UKR, nyní pozastaven)

Žádosti o dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání

Žádosti o modré karty

Žádosti o ZK mimo Programy – na některých ZÚ nulová kvóta

Krátkodobá schengenská víza 

➢ Žádosti za účelem sezónního zaměstnání

➢ Žádosti za účelem zaměstnání

➢ Určené ke krytí krátkodobých potřeb zaměstnavatelů x Program kvalifikovaný
zaměstnanec a další dlouhodobé pobytové tituly za účelem zaměstnání



Program kvalifikovaný zaměstnanec

Kde : Mongolsko, Srbsko, Filipíny, Indie, Bělorusko, Moldavsko,

Černá Hora a Kazachstán

Základní podmínky:
– Pracovní pozice CZ-ISCO 4 – 8

– Plat minimálně 1,2 násobku min. mzdy

– Úvazek na dobu minimálně 1 roku

Gestor:  Ministerstvo průmyslu a obchodu (viz web MPaO)

Žadatel zařazován garanty (Hospodářská komora, Svaz průmyslu  a dopravy, 
Agrární komora, Potravinářská komora aj.)

• Je garantována možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na
zastupitelském úřadu ČR v zahraničí mimo standardní registraci



UKRAJINA - pozastaven

- Roční kvóta 40 000 GK Lvov a ZÚ Kyjev

- https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/zvyseni_poctu_prijimanych_zadosti_o.
html

SRBSKO, ČERNÁ HORA

- Roční kvóta 1900

- ZÚ Bělehrad

- https://www.mzv.cz/belgrade/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/dlouhodoba_viza_a_pov
oleni_k_pobytu/vladni_program_rezim_srbsko.html

MOLDAVSKO

- Roční kvóta 1000

- ZÚ Kišiněv

- https://www.mzv.cz/chisinau/cz/informace_pro_cesty_a_pobyt_konzularni/vladni_program_kvalifikovany_
zamestnanec/index.html

MONGOLSKO

- Roční kvóta 1000

- ZÚ Ulánbátar

- https://www.mzv.cz/ulaanbaatar/cz/konzularni_informace/vizove_informace_pro_cizince_1/dlouhodoby_
pobyt/zavedeni_kvot_pro_zamestnanecke_karty_a.html

https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/zvyseni_poctu_prijimanych_zadosti_o.html
https://www.mzv.cz/belgrade/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/dlouhodoba_viza_a_povoleni_k_pobytu/vladni_program_rezim_srbsko.html
https://www.mzv.cz/chisinau/cz/informace_pro_cesty_a_pobyt_konzularni/vladni_program_kvalifikovany_zamestnanec/index.html
https://www.mzv.cz/ulaanbaatar/cz/konzularni_informace/vizove_informace_pro_cizince_1/dlouhodoby_pobyt/zavedeni_kvot_pro_zamestnanecke_karty_a.html


BĚLORUSKO - pozastaven

- Roční kvóta 1900

- ZÚ Minsk

- https://www.mzv.cz/minsk/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_obcany_beloruska/dlouhodob
a_viza/rezim_belorusko.html

FILIPÍNY

- Roční kvóta 2000

- ZÚ Manila

- https://www.mzv.cz/manila/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cizince/dlouhodoba_viza_a_p
ovoleni_k_pobytu_nad/zamestnanecka_karta/rezim_filipiny.html

KAZACHSTÁN

- Roční kvóta 500

- ZÚ Nur-Sultan

- https://www.mzv.cz/nur-
sultan/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/vladni_program_kvalifikovany_zamestnanec.html

INDIE

- Roční kvóta 600

- ZÚ Dillí

- https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/vizove_a_konzularni_informace_1/aktuality/vladni_program_kvalifikovan
y_zamestnanec.html

https://www.mzv.cz/minsk/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_obcany_beloruska/dlouhodoba_viza/rezim_belorusko.html
https://www.mzv.cz/manila/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cizince/dlouhodoba_viza_a_povoleni_k_pobytu_nad/zamestnanecka_karta/rezim_filipiny.html
https://www.mzv.cz/nur-sultan/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/vladni_program_kvalifikovany_zamestnanec.html
https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/vizove_a_konzularni_informace_1/aktuality/vladni_program_kvalifikovany_zamestnanec.html


Program kvalifikovaný zaměstnanec k 22.6. 2022

Aktuální lhůty (od přijetí na MZV ČR do termínu podání na ZÚ):

Moldavsko: 4-5 týdnů

Filipíny: 7-8 týdnů

Kazachstán: 4-6 týdnů

Mongolsko: 7-8 týdnů

Indie: 3-4 týdny

Srbsko: 4 týdny



Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

• Cílem je poskytnutí podpory přímým zaměstnavatelům, kteří potřebují vysoce
kvalifikované pracovníky

• s výjimkou občanů Ruska, Běloruska a Ukrajiny beze změn

• Program není teritoriálně omezen, u některých zemí stanovena kvóta

• Pracovní pozice CZ-ISCO 1 – 3 (specialisti, manažeři, odborníci apod.)

• Plat minimálně alespoň v minimální výši průměr. výdělku podle příslušné
podskupiny CZ-ISCO nebo v minim. výši stanovené pro modré karty

• Úvazek na dobu minimálně 1 roku

• Gestor a zařazení - Ministerstvo průmyslu a obchodu (viz web MPaO)

• Je garantována možnost podání žádosti o zaměstnaneckou/modrou kartu a zároveň 
i o vízum/pobyt pro rodinné příslušníky na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí 
mimo standardní registraci



Účastníci programu budou žádat o následující typy pobytových oprávnění.

Zahraniční zaměstnanec Zaměstnanecká karta

Modrá karta

Vyslaný zaměstnanec Zaměstnanecká karta (neduální) + povolení k zaměstnání 

Vnitropodnikově převedený zaměstnanec Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Rodinný příslušník žadatele o zaměstnaneckou kartu Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným 

Rodinný příslušník žadatele o modrou kartu nebo kartu 

vnitropodnikového převodu 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného 

soužití rodiny



Program klíčový a vědecký personál

• Cílem je poskytnutí podpory významným českým a zahraničním investorům,
výzkumným organizacím, technol. společnostem apod.

• s výjimkou občanů Ruska, Běloruska a Ukrajiny beze změn

• Program není teritoriálně omezen, u některých zemí stanovena kvóta

• Pracovní pozice CZ-ISCO 1 – 3 (výzkumníci, manažeři, statut. orgán apod.)

• Plat minimálně alespoň v minimální výši průměr. výdělku podle příslušné
podskupiny CZ-ISCO nebo v minim. výši stanovené pro modré karty

• Úvazek na dobu minimálně 1 roku

• Gestor a zařazení Ministerstvo průmyslu a obchodu, zařazení taktéž Czech Invest   

• Je garantována možnost podání žádosti o zaměstnaneckou/modrou kartu, DV za 
účelem podnikání a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, zároveň i o 
vízum/pobyt pro rodinné příslušníky na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí mimo 
standardní registraci





Výhody Programů

-

PROGRAM

KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

PROGRAM VYSOCE

KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

PROGRAM KLÍČOVÝ

A VĚDECKÝ 

PERSONÁL

Zaručená možnost podání 

žádosti na zastupitelském 

úřadu

Ano Ano Ano

Podání žádosti společně s 

nejbližšími rodinnými 

příslušníky

Ne Ano Ano

Vyřízení žádosti do 30 dnů Ne Ne Ano

Písemné potvrzení nahrazující:

- doklad o zajištění ubytování Ne Ano Ano

- pracovní smlouvu, vysílací 

dopis
Ne Ano Ano

- doklad o odborné 

způsobilosti, další doklady 

související s vnitropodnikovým 

převodem

Ne Ne Ano



Žádosti o zaměstnanecké karty, které nesplňují  
podmínky zařazení do některého z projektů

• Termíny pro příjem žádostí objednávány prostřednictvím e-mailového
objednávání či slosování

• Počet vždy na základě stanovených kvót

• s ohledem na nastavené kvóty na některých ZÚ značný převis poptávky
nad kvótou



Kvóty

• Nařízení vlády č. 220/2019 Sb., s účinností od 1.9.2019

• stanovuje maximální počet žádostí o zaměstnanecké karty a o dlouhodobá víza za 
účelem podnikání na vybraných ZÚ/GK

• kvóty nejsou na žádosti o modrou kartu ani o DP vnitropodnikově převedený 
zaměstnanec ani o jiná pobytová oprávnění

• kvóta je pro ZÚ/GK závazná za všech okolností, nelze dělat výjimky

• kvóta stanovuje počet žádostí pro jednotlivé ZÚ/GK, nikoliv pro žadatele určené 
státní příslušnosti (časté obcházení kvót)

• na úřadech s nulovou kvótou je příjem žádostí zastaven (např. ZÚ Hanoj, GK Lvov, 
ZÚ Bratislava)



Nejčastější problémy při podávání žádostí

• Funkční kontakt na zaměstnavatele/kontaktní osobu

• Doklad o ubytování – nutný souhlas vlastníka (originál)

• Rejstřík trestů – s náležitým ověřením a ze zemí, v nichž žadatel 
pobýval déle než 6 měsíců v posledních třech letech (výjimka –
Ukrajina)

• Funkční číslo volného pracovního místa

• PKZ - mzda ve výši 1.2 násobku minimální mzdy (od 1.1.2022 –
16.200,- Kč)

• Dodání chybějících dokumentů je vždy nutné nechat si od ZÚ 
potvrdit



Děkuji za pozornost.

Kontakt:

PhDr. Jiří Kvasnička, PhDr. Ing. Olga Horáková

Vízový odbor MZV ČR

vo@mzv.cz

• )


