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1. Kdy se otevřou vízová centra a bude možné přivézt nové pracovníky z Ukrajiny na 
Schengenská krátkodobá víza a na dlouhodobá víza (např. kvalifikovaný pracovník)?  Jsou již 
stanoveny nějaké zvláštní podmínky vstupu do ČR (např. potvrzení o negativním PCR testu 
na Covid-19)? 
Otevření vízových center na (nejen) Ukrajině a zahájení přijímání žádostí o zaměstnaneckou 
kartu v rámci Programu kvalifikovaný pracovník a krátkodobé schengenské vízum za účelem 
zaměstnání bude možné poté, co příslušné orgány Ukrajiny uvolní opatření, která v tomto 
okamžiku znemožňují otevření vízového centra a současně poté, kdy vláda ČR uvolní omezení 
týkající se uvedených pobytových titulů. V tuto chvíli nelze předjímat, kdy se situace změní, 
bude záležet na epidemiologickém stavu na Ukrajině, který je jiný než v ČR (předpoklad je od 
22. 5.).  Zástupci české republiky na Ukrajině o možnosti otevření vízových center opakovaně 
jednají s představiteli Ukrajiny.  Aktuální informace o obnovení vízové agendy naleznete zde: 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_1
1_kvetna.html 
Pro vstup zaměstnanců z (nejen) Ukrajiny je v současné době stanovena povinnost prokázat 
se negativním testem na Covid-19 při vstupu na území. Test nesmí být starší než 4 dny. 
 
2. Kdy bude znovuspuštěn Program kvalifikovaný zaměstnanec v plném rozsahu? 
Jakmile to umožní epidemiologická situace v jednotlivých zemích, které jsou do tohoto 
Programu zařazeny, a Vláda ČR rozhodne o obnovení a rozsahu vízové agendy na dotyčných 
zastupitelských úřadech. 
 
3. Kdy bude obnoveno přijímání žádostí mimo vládní programy? 
Jakmile to umožní epidemiologická situace v jednotlivých zemích a Vláda ČR rozhodne o 
obnovení a rozsahu vízové agendy na dotyčných zastupitelských úřadech. V současné době již 
je na 27 vybraných úřadech v souladu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze 
dne 15.5.2020 obnovena vízová agenda v omezeném rozsahu. 
 
4. Máme uchazeče o zaměstnání, kteří již žádost o vízum a zaměstnaneckou kartu podali, 
byli na zastupitelský úřad pozváni k převzetí víza a nalepení víza do pasu, jenže z důvodu 
vyhlášení nouzového stavu jim schůzka byla zrušena. Jak máme postupovat? Máme 
kontaktovat zastupitelský úřad? 
Zrušené termíny budou přidělovány na základě seznamu, který platil před vyhlášením 
nouzového stavu. Podle toho, kdy příslušný zastupitelský úřad začne opětovně vyřizovat 
vízovou agendu, by měl uchazeče kontaktovat a přidělit jim nový termín. U žadatelů, kteří již 
žádost podali - převzetí schválených dlouhodobých víz a pobytů, tj. vylepení vízových štítků do 
pasu bude probíhat neprodleně po znovuzahájení výkonu vízové agendy na každém 
konkrétním úřadu. Konzuláty budou žadatele informovat o možnosti a datu dostavení se na 
úřad (není třeba žádat o nový termín). Vylepení těchto štítků je otázkou 1 - 2 dnů. 
 
5. Máme zaměstnané ukrajinské pracovníky na krátkodobé vízum, které jim skončilo 
11.4.2020. Vycestovat tedy musí do 17.7. s rezervou do 15.7.2020. S sebou přes hranice musí 
mít jen doklady o prodloužení pracovně právního vztahu v době Coronaviru. Je tak? Ideálně 
by bylo asi letecky, že?  
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Pokud je nám známo, policie při výjezdu z ČR doklady o prodlouženém pracovněprávním 
vztahu nevyžaduje. Při opuštění území od 4.5.2020 dostanou cizinci do cestovního dokladu 
razítko EXCEPTIONAL SITUATION COVID-19 PANDEMIC.  Co se týče dopravy - je možná i 
pozemní doprava, ale bohužel nejsme schopni zaručit, že jiný členský stát, přes který budou 
lidé tranzitovat, neudělí trest v podobě zákazu vstupu do Schengenu (stalo s v Maďarsku, MV 
bude ještě na maďarskou stranu apelovat, aby akceptovali příslušné razítko v pase a trest 
zákazu vstupu do Schengenu neudělovali, ale bohužel to pro ně není závazné, byť ČR oznámila 
své opatření o prodloužení pobytu od 60 dní z důvodu pandemie Evropské komisi a ostatním 
ČS), takže největší jistota je skutečně letecká doprava. Cizinci by měli být již 17. 7. mimo území 
ČR. 
 
6.  Pokud je zažádáno o ukrajinské pracovníky na ZK a my jich vzhledem k ekonomické situaci 
už "takové množství" nepotřebujeme, nemůžeme přece zrušit pracovní místo. Co by bylo s 
těmi ostatními?  
V tomto případě doporučujeme zredukovat prostřednictvím úřadu práce počet nahlášených 
pozic, ale volné místo úplně nerušit, zejména ne pokud je na část těch pozic třeba již zahájené 
řízení o vydání zaměstnanecké karty, to by byl problém. 
  
7. Pokud si ukrajinský pracovník vyzvedne ZK, kdy nejpozději může vycestovat z Ukrajiny? 
Pro vstup na území ČR z Ukrajiny slouží vízum typu D/VR, cizinec by proto měl přicestovat v 
době platnosti tohoto víza, které se vydává s platností na 6 měsíců a během této doby by 
cizinec měl přicestovat do ČR a v průběhu 2 měsíců absolvovat biometriku a převzít si průkaz 
zaměstnanecké karty. 
 
8. Pokud jsme vyřídili ZZ a ukrajinští pracovníci odjeli (stihli to) na Ukrajinu, když se budou 
vracet - po uvolnění - postačí tedy dělat testy na COVID - 19 u nás v ČR do 72 hodin? A už 
nemusí být, v případě negativního testu" u nás, v ČR v karanténě 14 dnů než nastoupí do 
zaměstnání?  
Pokud se jedná o zaměstnance, kteří již mají zaměstnaneckou kartu vyzvednutou – v tomto 
případě je návrat možný buď s testem anebo je možné test absolvovat do 72 hodin od příjezdu. 
Karanténa by byla pouze v případě, kdy by nebyl dodán test na vstupu anebo do 72 hodin na 
území. 
 
9. Ukrajinští pracovníci, kteří k nám přijedou za zaměstnáním, po uvolnění a ještě nebyli 
zaměstnáni v ČR, musí dělat testy na COVID - 19 na Ukrajině po stažení formulářů na 
stránkách MV. Je to tak?  
Ano, je to tak, ideálně na formuláře z webu MV. Ve zcela výjimečných a nezbytných případech 
je možné, aby tito lidé absolvovali test na území do 72 hodin, a to na výjimku příslušného 
resortního ministra. Žádost o takový postup musí být řádně odůvodněna, vč. vysvětlení 
nezbytnosti příjezdu a nemožnosti přijet s testem do ČR a prokázat se jím na vstupu. 
 
10. Bude nás - zaměstnavatele někdo informovat, že už jsou otevřena vízová centra na 
Ukrajině (vzhledem k tomu, že už máme požádáno - nevyřízeno) nebo budou informováni 
pouze žadatelé? Jinak asi na Vašich stránkách, že?  
Průběžně informujeme garanty, stejně tak MZV má aktuální informace na svých stránkách. 
Jakmile se vízové centrum na UA otevře, určitě se to okamžitě dozvíte. 
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11. Do kdy  musíme podat žádost o prodloužení zaměstnanecké karty, tak abychom stihli 
řádně prodloužit zaměstnanecký poměr a nedošlo k prodlevě mezi stávající smlouvou, jejíž 
platnost končí k 30.7.2020 a smlouvou novou? 
Žádost o prodloužení zaměstnanecké karty se podává nejdříve 120 dnů před koncem platnosti 
zaměstnanecké karty a nejpozději v poslední den její platnosti. Pokud tedy má kartu vydánu 
podle Vámi uvedené smlouvy do 30.7.2020, pak nejpozději 30.7.2020 musí být podána žádost 
o prodloužení, ale doporučujeme podat žádost dříve než v poslední den. 
 
12. Z důvodu poklesu zakázek plánujeme místo kurzarbeit z programu Antivirus celozávodní 
letní dovolenou v období 3.-14.8.2020 (2 týdny v kuse, jak stanoví zákoník práce). Je tedy 
možné, aby navazující pracovní smlouva pro zaměstnankyně z Režimu kvalifikovaný 
zaměstnanec byla platná až od pondělí 17.8.2020? Do té doby by mohly odjet na dva týdny 
na Ukrajinu, pokud to stav a legislativa v tu dobu umožní anebo zůstanou v Čechách, jako 
všichni ostatní na dovolené. Resp. bychom jim mohli nabídnout, že s nimi smlouva bude 
uzavřena až od 1.9.2020?  
Není možné, aby byla uzavřena nová pracovní smlouva, neboť měnit pracovní smlouvy lze 
dodatkem a musí na sebe navazovat, neboť zaměstnaneckou kartu nelze vydat s mezerou, 
takže nemůže mít pracovněprávní vztah do 30.7.2020 a následný až od poloviny srpna nebo 
od září, ale musí mít garantováno, že po 30.7.2020 je nadále Vaším zaměstnancem. Pokud 
bude mít dovolenou a pojede např. na Ukrajinu, to může, ale musí mít pracovněprávní vztah 
po 30.7.2020. 
 
13. Na jak dlouho minimálně tato navazující pracovní smlouva musí být platná?  
Délka pracovněprávního vztahu závisí na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 
Podle toho bude vydána zaměstnanecká karta, která lze vydat maximálně na dva roky, bude-
li pracovněprávní vztah prodloužen o 10 měsíců, bude i zaměstnanecká karta prodloužena o 
10 měsíců. 
 
14. Pokud budeme uzavírat již 4. smlouvu na dobu neurčitou dle ZP, nebude to v nesouladu 
s platností zaměstnanecké karty, která je platná pouze na dobu určitou? 
Zaměstnaneckou kartu lze opakovaně prodlužovat, a to vždy maximálně na dobu dvou let, 
takže v případě, že je pracovněprávní vztah uzavřen na dobu neurčitou a nedochází k žádným 
změnám (pracovní zařazení, místo výkonu…), lze každé dva roky prodlužovat zaměstnaneckou 
kartu. Je-li na dobu určitou, pak se prodlužuje o dobu uvedenou v pracovněprávním vztahu 
ale maximálně na 2 roky. 
 
15. Kam se máme obrátit ohledně prodloužení zaměstnanecké karty a co vše budou 
zaměstnankyně dokládat? Resp. můžeme to vůbec vyřizovat my za zaměstnankyně, anebo 
si to musí zařídit sami s případnou naší asistencí? 
Žádost o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty může podat žadatel, zmocněný 
zástupce na základě doložené plné moci, a to prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb. V současné době jsou pracoviště otevřena pro omezenou agendu, proto ať žadatel 
zašle doporučeně vyplněnou žádost se zaplacenými kolky a zákonem stanovenými náležitosti 
na své místně příslušné pracoviště podle místa svého pobytu. Veškeré náležitosti a podmínky 
prodloužení zaměstnanecké karty jsou k dispozici na webu: 
https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d 
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16. Máme zaměstnance z Ukrajiny. Dne 30.8.2020 jim končí pracovní smlouva na dobu 
určitou a zároveň platnost zaměstnanecké karty. Nyní nevíme, jestli budeme mít tolik 
zakázek, abychom mohli nabídnout zaměstnancům práci i nadále. Pro prodloužení platnosti 
zaměstnanecké karty je nutné předložit buď pracovní smlouvu anebo smlouvu o smlouvě 
budoucí. Se zaměstnanci jsme spokojeni a chtěli bychom s nimi uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí, ale ponechat si možnost odvolatelnosti této smlouvy v případě nízkého stavu 
zakázek a situaci kdy pro ně nebudeme mít práci. Je možné uzavřít takovou smlouvu, kde se 
zavážeme na prodloužení stávající smlouvy, pokud se objem zakázek zvedne opět na úroveň, 
kdy budeme obraty zakázek moci pokrýt jejich mzdy?  
K žádostí o prodloužení zaměstnanecké karty je nutno doložit prodlouženou pracovní 
smlouvu, ne smlouvu o budoucí pracovní smlouvě (§ 44a odst. 9 písm. b) zákona o pobytu 
cizinců). Pobyt za účelem zaměstnání můžeme cizinci prodloužit  jen za předpokladu, že cizinec 
prodlouženou smlouvou prokáže, že účel pobytu bude skutečně nadále reálně plnit; ne, že jej 
bude plnit pouze za určitých okolností (např. v závislosti na tom, zda zaměstnavatel bude mít 
zakázky). 
 
17. Uchazeč již má podanou žádost o zaměstnaneckou kartu na Ukrajině, co má v současnou 
dobu dělat dál? 
Je zapotřebí počkat, až se obnoví vízová agenda na Ukrajině, řízení budou následně standardně 
pokračovat. Předpoklad je od 22. 5.  
 
18. Jaké parametry má mít test na COVID – 19? Na našich hranicích nechtěli pustit 
zaměstnance, který do ČR cestoval přes Maďarsko a předložil negativní test, který mu byl 
proveden na Ukrajině, údajně proto, že nebyl dostatečně věrohodný.  
Testem na COVID -19 se rozumí lékařské potvrzení o absolvování testu vydaného příslušnou 
laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním 
výsledkem. Potvrzení nesmí být starší než 4 dny před vstupem na území České republiky. V 
daném případě měla nejspíše Policie ČR podezření, že se jedná o falzifikát. 
 
19. Oznámení o udělení víza přišlo, ale jsou uzavřené konzuláty na Ukrajině, jak má v 
současné době žadatel postupovat? 
Vyčkat do doby, než se na Ukrajině obnoví vízová agenda, a postupovat dle aktuálních 
informací uvedených na webových stránkách úřadu. Konzuláty na Ukrajině by měly začít 
informovat žadatele dnem 22. 5.  
 
20. Jak má postupovat žadatel o ZK, který při návštěvě GK ve Lvově neměl dostatečnou 
hotovost a nezaplatil správní poplatek? Dostal lhůtu na doplacení, která mu z důvodu 
koronavirových opatření vypršela. 
Doba přerušení výkonu vízové agendy na GK Lvov se žadateli nebude do lhůty započítávat. 
Doporučujeme doložit, jakmile se na GK Lvov obnoví provoz. 
 
21. Pokud si uchazeč o ZK převzal vízum na GK Lvov, ale nemohl přijet do ČR kvůli 
koronavirovým opatřením, bude jim platnost víza automaticky prodlužována? Jakým 
způsobem a do kdy? Musí pro to něco udělat? 
Pokud si žadatel již převzal vstupní dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k pobytu 
(typ D/VR), bude mu na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 
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15.5.2020 umožněn vstup na území České republiky po předložení potvrzení o absolvování 
testu na COVID-19. V případě, že by platnost takového víza již vypršela, bude žadateli po 
obnovení vízové agendy vydáno na jeho žádost na konzulátu ve Lvově či v Kyjevě vízum nové. 
 
22. Bude možnost prodloužení schengenského tříměsíčního víza zaměstnancům, kteří jej 
získali, ale nedostali se z důvodu opatření do ČR? 
Prodloužení vydaného, nevyužitého schengenského víza není možné, nicméně cizincům, 
kterým bylo vydáno vízum, a které následně nemohli k cestě do ČR využít, bude v případě 
podání nové žádosti a doložení existence předchozího nevyužitého víza odpuštěna úhrada 
vízového poplatku. 
 
23. Zaměstnanec původem z Ukrajiny, avšak s trvalým pobytem v ČR, se vrací z dovolené na 
UA, test na COVID – 19 si nedokáže sám zajistit, bude vpuštěn do ČR? Bude muset nastoupit 
do karantény? 
Osoby vstupující na území ČR mají nadále mimo vymezené výjimky povinnost buď předložit 
potvrzení o absolvování RT-PCR testu nebo nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici, která 
rozhodne o nezbytných karanténních opatřeních. Karanténa však nebude nařízena, pokud 
daná osoba potvrzení o absolvování testu krajské hygienické stanici předloží do 72 hodin od 
vstupu do ČR. 
 
24. Jaká je platnost testu COVID – 19? V rámci cestování do ČR je možné, že se uchazeč 
dostaví po vypršení platnosti. Jak postupovat? 
Testem na COVID -19 se rozumí lékařské potvrzení o absolvování testu vydaného příslušnou 
laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním 
výsledkem. Potvrzení nesmí být starší než 4 dny v okamžiku vstupu na území České republiky. 
Test si zajišťuje cizinec na vlastní náklady a musí jím disponovat při vstupu na území České 
republiky. V opačném případě bude cizinci vstup odepřen. 
 
25. Musí být u žádosti o tříměsíční schengenská víza doložen doklad o zajištění ubytování s 
úředně ověřeným podpisem poskytovatele ubytování nebo postačí orazítkovaný originál? 
Není zřejmé, co je myšleno pod slovy „orazítkovaný originál“, nicméně k žádosti o schengenské 
vízum není vyžadováno ověření podpisu ubytovatele. 
 
26. Budou žadatelé o ZK, kterým bude vystaven náhradní termín pro podání žádosti o získání 
zaměstnanecké karty ve Lvově potřebovat vystavit veškeré potřebné dokumenty s novými 
daty, staršími 3 měsíce? 
Náležitosti k žádosti o udělení zaměstnanecké karty nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou 
cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. V případě, že 
doložené dokumenty nebudou tuto podmínku splňovat, je zapotřebí doložit aktuální. 
 
27. Proč nelze podat žádost o ZK poštou nebo datovou schránkou? 
Jelikož to neumožňuje zákon o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb.  
 
28. Uchazeči přišla žádost o doložení vzdělání u Ukrajiny do 10 dní. Aktuálně není splnitelné. 
Jak postupovat? 
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Veškerá řízení jsou po dobu uzavření zastupitelských úřadů přerušena a lhůta na doložení tedy 
neběží. Doporučujeme sledovat aktuální informace na webových stránkách daného úřadu a 
doložit doklad, jakmile bude obnovena vízová agenda. 
 
29. Vylepování DVR se týká pouze ZK nebo např. i sloučení rodiny? 
D/VR, neboli vstupní vízum za účelem převzetí pobytového oprávnění na území ČR, vydává ZÚ 
v případě povolené žádosti o dlouhodobý či trvalý pobyt za jakýmkoliv účelem.  
 
30. Aktuální čekací doba na ZÚ v Manile je 61 dní, proč neposílíte personál na ZÚ v Manile? 
MZV ČR by rádo toto navýšení podpořilo, ale pracuje s limitovanou kapacitou pracovních míst 
v závislosti na stanovené systemizaci.  
 
31. Lze podat žádost o ZK pouze ve Lvově nebo lze i v Kyjevě? 
Žádosti o zaměstnanecké karty v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec Ukrajina se 
přijímají pouze ve vízovém centru ve Lvově. Žádosti o ZK mimo Program se podávají výlučně 
na GK Lvov po řádném objednání termínu předepsaným způsobem (zveřejněno na webu GK 
Lvov).  Na ZÚ Kyjev je možno podávat pouze žádosti pracovníků do zemědělství a hromadné 
žádosti větších skupin pracovníků. Podrobnější informace jsou na webových stránkách 
uvedených úřadů. 
 
32. Budou uchazeči, kteří již mají termín pro podání žádosti o ZK odbavováni přednostně?  
Žádosti budou po obnovení vízové agendy na daném úřadu přijímány v návaznosti na pořadí 
před přerušením činnosti zastupitelského úřadu. 
 
33. Chápu správně, že žádosti o ZK, které byly zařazeny do Programu kvalifikovaný 
zaměstnanec (Srbsko) před 12. 3., nejsou omezené na ISCO 5321, 5322, 5329 a 83223? 
Do Programu kvalifikovaný zaměstnanec Srbsko je možno zařadit pracovníky na jakékoliv 
pozice v rámci skupin CZ-ISCO 4 až 8. V současné době v rámci omezeného rozsahu vízové 
agendy na ZÚ Bělehrad lze s účinností od 11. 5. 2020 na základě Usnesení vlády ČR č. 511 
přijímat pouze žádosti pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách. Ostatní žádosti budou 
přijaty až po dalším uvolnění vízové agendy. 
 
34. Zaměstnanec zaměstnaný na základě zaměstnanecké karty odjel na Ukrajinu koncem 
března, má tento pracovník nárok na nějakou náhradu mzdy z důvodu uzavření hranic nebo 
má jen neplacené omluvené volno?  
V případě, že se pracovněprávní vztah bude řídit českým právem, bude se jednat o překážku v 
práci na straně zaměstnance, a to o jinou důležitou osobní překážku podle § 199 odst. 1 
zákoníku práce.  Zaměstnanec je omluven a nemůže z daného důvodu u něj nastat 
neomluvená absence. Je na zaměstnavateli, zda v daném případě zaměstnanci poskytne 
náhradu mzdy (zákon ani nařízení vlády č. 590/2006 Sb. to v tomto případě neukládají). Jiná 
situace by byla, pokud by se zaměstnanec nemohl dostat do zahraničního pracoviště z důvodu 
karantény, které by se musel podrobit.  
 
35. Pracovník z Ukrajiny odjel domů v březnu, došlo k uzavření hranic. Antivirus režim A na 
základě jakého čísla usnesení vlády a na základě jaké překážky mu není přidělovaná práce?  
V tomto konkrétním případě jde zřejmě o překážku na straně zaměstnance podle § 199 
zákoníku práce. Taková překážka v práci však není programem Antivirus kryta. 



7 
 

Na druhé straně, uzavře-li zaměstnavatel provoz pro absenci významné části zaměstnanců a z 
tohoto důvodu zaměstnancům, kteří jsou v ČR (tedy těm, kteří by se do práci dostat mohli), 
vyplácí náhradu mzdy z titulu vzniku jiné překážky v práci podle § 208 ZP, pak na takovéto 
zaměstnance, jedná-li se o zaměstnance v pracovním poměru, může žádat o poskytnutí 
příspěvku v rámci Programu Antivirus a to konkrétně v jeho režimu B.  
 
36. Jakým způsobem postupovat v případě, že zaměstnanec odcestoval před vyhlášením 
nouzového stavu na Ukrajinu, jedná se o jinou překážku na straně zaměstnance? V jaké výši 
se mu hradí náhrada mzdy? 
V případě, že se pracovněprávní vztah bude řídit českým právem, bude se jednat o překážku v 
práci na straně zaměstnance, a to o jinou důležitou osobní překážku podle § 199 odst. 1 
zákoníku práce.  Zaměstnanec je omluven a nemůže z daného důvodu u něj nastat 
neomluvená absence. Je na zaměstnavateli, zda v daném případě zaměstnanci poskytne 
náhradu mzdy (zákon ani nařízení vlády č. 590/2006 Sb. to v tomto případě neukládají). Jiná 
situace by byla, pokud by se zaměstnanec nemohl dostat do zahraničního pracoviště z důvodu 
karantény, které by se musel podrobit. 
 
37. Existuje možnost prodloužení povolení na 3 měsíce zaměstnancům, kteří povolení 
získali, ale nestihli přijet před uzavřením hranic?  
Pro účely vydání schengenského víza na 90 dnů je nutné podat novou žádost o vydání povolení 
k zaměstnání. Dle zákona o zaměstnanosti lze Povolení k zaměstnání prodloužit, nicméně by 
nebylo ze strany zastupitelského úřadu pro účely vydání schengenského víza akceptováno. 
Dále upozorňujeme na to, že povinné náležitosti by také pravděpodobně byly neaktuální 
(především pracovní smlouva).  
 
38. Bude se zvyšovat základní mzda? Pokud ano, bude možné změnit mzdu na integrovaném 
portálu jednoduchou cestou nebo zase je nutné vyhlásit nova pracovní místa?  
Pokud pojmem základní mzda míníte minimální mzdu, tuto výši minimální mzdy stanovuje 
vláda ČR svým nařízením (aktuálně nařízení vlády č. 347/2019 Sb. ze dne 9. prosince 2019). U 
volných pracovních míst, u kterých je výše mzdy/platu uvedena ve výši odpovídající minimální 
mzdě, probíhá po vyhlášení příslušného nařízení vlády automatická plošná změna iniciovaná 
Úřadem práce ČR a není nutné hlásit nová volná pracovní místa. V případě jakékoliv jiné 
změny, která je změnou charakteristiky volného pracovního místa, je nutné volné místo 
nahlásit znovu Úřadu práce. 
 
39. Do jakého data musejí opustit ČR zaměstnanci na Schengenská krátkodobá víza, kterým 
se s vyhlášením stavu nouze prodloužil pobyt?  
Z území ČR musí vycestovat nejpozději 16. 7. 2020.  
 
40 Jaká je hranice nezaměstnanosti od které se budou realizovat kroky k ochraně pracovního 
trhu? Máte již představu, o jaké procentuální číslo se může jednat?  
K ochraně pracovního trhu dochází stále.  
Prioritou ochrany pracovního trhu jsou občané ČR. Občané EU/EHP a Švýcarska mají volný 
vstup na trh práce, stejně jako občané třetích zemí s trvalým pobytem a další kategorie 
uvedené v §98 zákona o zaměstnanosti. Trh práce v ČR lze chránit před vstupem občanů 
třetích zemí, kteří nemají volný vstup na trh práce (jde o cca 18% ze všech cizinců).  
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V případě Zaměstnanecké karty a Modré karty se provádí test trhu práce v časovém rozmezí, 
které se přizpůsobuje aktuální situaci na pracovním trhu. Test trhu práce provádí ÚP a 
prověřuje, zda je místo možné obsadit uchazečem o zaměstnání. V případě Povolení k 
zaměstnání se přihlíží na situaci na trhu práce.  
V případě, že bude stoupat nezaměstnanost, kontaktní pracoviště ÚP budou zvyšovat délku 
testu trhu práce na 30 dní a obsazovat místa uchazeči o zaměstnání. V případě Povolení k 
zaměstnání je možné toto nevydat, pokud bude situace na trhu práce nepříznivá.  
Další opatření v případě vysoké nezaměstnanosti by mohla mít vliv na celé Programy pracovní 
migrace a jejich parametry.  
 
41. Pokud sem přiletí náš zaměstnanec z Ukrajiny, musí mít platný negativní test již z 
Ukrajiny nebo si ho může do 72 hod. nechat udělat v ČR, aby nemusel do 14denní karantény. 
Může pak pokračovat v práci řidiče mezinárodní kamionové dopravy po EU? 
Při vstupu jsou tito zaměstnanci povinni předložit lékařské potvrzení o absolvování PCR testu, 
doplněné o potvrzení z příslušné laboratoře, jinak nelze vstoupit na území + omezení volného 
pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR. Nelze tedy doložit do 72 hod. po 
vstupu na území.  
V nezbytných případech lze umožnit vstup i bez předložení potvrzení o absolvování testu a test 
absolvovat na území ČR. Osobám, jejichž vstup je považován za nezbytný, lze výjimečně 
umožnit vstup na území ČR i bez předložení potvrzení o absolvování testu. Nezbytnost 
potvrzuje pouze ministr gesčně příslušný za dané odvětví. Tyto osoby mají povinnost 
absolvovat test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 do 72 hodin po vstupu na území ČR a 
potvrzení předložit místně příslušné krajské hygienické stanici.  
Pracovníci v mezinárodní dopravě jsou oprávnění vstoupit na území ČR/EU (občan třetí země 
na i na pobytové oprávnění v jiném státě EU, schengenské vízum)   
Musí mít potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy (vzor MV na webu) nebo průkaz o 
profesní způsobilosti řidiče. 
 
42. Co dělat, když pracovní povoleni na 3 měsíce končí dne 20. 5. 2020. je možné využít ještě 
60 dní po skončení nouzového stavu a pokračovat v zaměstnání?  
Cizinci, kterým v době nouzového stavu skončila platnost jejich dosavadního povolení k 
zaměstnání a oprávnění k pobytu na území ČR, budou moci z území vycestovat v době 60 dnů 
od skončení nouzového stavu (tj. do 16. 7. 2020). Cizincům bude po tuto dobu tolerována jak 
práce, tak pobyt na území ČR.  
 
43. Mám hlášenku na již neplatný datum, je možné posunout datum na hlášence, aniž by 
procházel znovu testem trhu práce?  
Ano, je možné posunout datum na stávající hlášence, aniž by znovu proběhl test trhu práce. 
Stačí telefonicky nebo e-mailem upozornit dané kontaktní pracoviště ÚP. Pozor, nelze ale 
měnit délku pracovně-právního vztahu či další charakteristiky volného pracovního místa (např. 
druh práce, místo výkonu práce, pracovní a mzdové podmínky, požadavky, předpokládaná 
délka, navýšení počtu volných pracovních míst, smlouva na dobu určitou/neurčitou).   
 
44. Není test trhu práce trochu administrativní brzda v současné a nejbližší době? 
Během nouzového stavu volná pracovní místa do centrální evidence propadávala již druhý den 
po zadání. Po skončení nouzového stavu, tzn. od 17. 5. 2020, je opět nastaven test trhu práce. 
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Pobočka ÚP ČR má možnost nastavit dobu testu trhu práce v rozmezí 10 - 30 dnů s ohledem 
na situaci na trhu práce. 
 
45. Je možné u starých hlášenek zvýšit počet volných míst? 
Dojde-li u volného pracovního místa vhodného pro cizince k aktualizaci kteréhokoli z údajů 
(kromě data nástupu, resp. data na hlášence, viz otázka č. 16), který je součástí základní 
charakteristiky, případně k navýšení počtu volných pracovních míst, je nezbytné zadat NOVÉ 
volné pracovní místo. 
 
46. Proč nelze na hlášence volného pracovního místa z roku 2018 v některých případech 
upravit nebo např. vymazat i částečný pracovní poměr?  
Dojde-li u volného pracovního místa vhodného pro cizince k aktualizaci kteréhokoli z údajů, 
který je součástí základní charakteristiky, případně k navýšení počtu volných pracovních míst, 
je nezbytné zadat volné pracovní místo znovu jako nově nahlášené. 
 
47. Je potřeba hlásit volné pozice na ÚP v rámci Schengenského krátkodobého víza za 
účelem zaměstnání?  
Ano. Zaměstnavatel, který zamýšlí na území ČR zaměstnat cizince na základě jakéhokoliv 
pracovního oprávnění, je v souladu s ustanovením § 86 zákona o zaměstnanosti povinen 
oznámit volné pracovní místo, na kterém může být cizinec zaměstnán, KrP ÚP ČR, v jejímž 
územním obvodu má být zaměstnání vykonáváno, a to včetně základní charakteristiky tohoto 
pracovního místa (tj. určení druhu práce a místa výkonu práce, předpoklady a požadavky 
stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových 
podmínkách, zda jde o zaměstnání na dobu určitou a jeho předpokládanou délku, případně 
informace o možnostech ubytování, dojíždění do zaměstnání a další informace, které 
zaměstnavatel požaduje zveřejnit).  
 
48. Jak je to v současné době s 1,2 násobkem zaručené mzdy u zaměstnaneckých karet, 
pokud nyní máme pracovníky doma na překážkách kvůli koronavirové krizi? Musíme 
vyplácet celý 1,2 násobek vždy nebo jen % z něj jako ostatním pracovníkům na prostojích?   
V Programu kvalifikovaný zaměstnanec je stanoveno, že zahraniční zaměstnanec bude po 
celou dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu nebo plat alespoň ve výši 1,2 násobku 
zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací podle příslušného nařízení vlády. Nicméně 
v případě překážek bude vyplácena poměrná část (v %) dle typu překážky ze mzdy/platu 
cizince podle zákoníku práce. Zaměstnávání cizinců v ČR musí být v souladu se zákoníkem 
práce.  
Vyplácení mzdy se řídí zákoník práce – více informací naleznete v desateru MPSV – viz odkaz 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/pracovnepravni_desatero_boje_s_koron
avirem_2_4_2020+%281%29.pdf/.  
 
49. Jaká je aktuální výše mzdy na hlášenky na modré karty?  
Dle Sdělení MPSV č. 147/2020 Sb. výše průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR v roce 2019 ve výši 
34 125 Kč činí pro období od 1. května 2020 do 30. dubna 2021 průměrná hrubá roční mzda v 
ČR 409 500 Kč. 
34 125 *1,5 = 51 187,5 Kč (výše pro modré karty) 
https://www.mpsv.cz/web/cz/sdeleni-mpsv-c.-147/2020-sb 
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50. Jak postupovat, pokud by firma rušila některá volná pracovní místa z organizačních 
důvodů a má na nich i zaměstnanecké karty? Musí tedy zrušit i všechna ostatní místa pod 
tímto číslem volného místa z ÚP, která v evidenci zůstávají? 
Je na zaměstnavateli, která volná pracovní místa bude požadovat zrušit. Obsazená místa, na 
kterých už je vydaná zaměstnanecká karta, v systému zůstávají. V případě změn u volných 
pracovních míst je nutné kontaktovat příslušnou pobočku ÚP, na které jsou místa vedena.  
 
51. Uvažuje se nadále i o potřebě trhu na cizince nekvalifikované nebo nízko kvalifikované – 
kuchaře, úklidové a pomocné pracovníky, dělníky do výroby či stavebnictví?  
I do budoucna bude pokračovat realizace Programu kvalifikovaný zaměstnanec, který je určen 
pro zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-
ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném 
sektoru. Současně zahraniční pracovníci mohou krajskou pobočku Úřadu práce požádat o 
vydání povolení k zaměstnání (nejčastěji dle § 92 zák. č. 435/2004 Sb.), v takovém případě 
žádné omezení týkající se CZ-ISCO třídy pro zaměstnání cizince není uplatňováno. K 
uvedenému povolení k zaměstnání musí cizinec podat žádost o pobytové oprávnění na 
zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, což v současné situaci není možné.  
V obou případech se přihlíží k situaci na trhu práce. Při vysoké nezaměstnanosti mohou být 
přijata další opatření pro vyšší ochranu českého trhu práce.   
 


