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POTÝKÁ SE TAKÉ VAŠE SPOLEČNOST 
S DLOUHODOBÝM NEDOSTATKEM 

PRACOVNÍKŮ? 
 

Program kvalifikovaný zaměstnanec nabízí řešení!  
(Ukrajina, Černá Hora, Srbsko, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko) 

 

Jihočeská hospodářská komora se v rámci svého působení pečuje o své členy a stará se především o 
rozvoj regionálního podnikatelského prostředí. Protože dlouhodobým největším problémem zaměstnavatelů 
je nedostatek pracovníků, zapojili jsme se jako garanti a administrátoři do vládního projektu PROGRAM 
KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC. Tento program je určený pro středně a nízko kvalifikované profese 
(vysoce kvalifikované zaměstnance má v gesci MPO). Do programů jsou zaměstnavatelé zařazeni pouze 
na základě splnění stanovených transparentních kritérií. Zahraničním zaměstnancům těchto 
zaměstnavatelům je poté garantován přednostní přístup na zastupitelském úřadu v přiděleném termínu za 
účelem podání žádosti o pobytové oprávnění ke vstupu na území ČR. 
 
Roční kvóty Programu kvalifikovaný zaměstnanec: 

 Ukrajina 40 000 osob; garant Jhk  
 Černá Hora/Srbsko 2000 osob; garant HKČR 
 Filipíny 1000osob; garant HKČR 
 Indie 600 osob; garant HKČR 
 Kazachstán 300 osob; garant HKČR 
 Moldavsko 600 osob; garant HKČR 
 Bělorusko 800 osob; garant HKČR 
 Mongolsko 1000 osob; garant HKČR 

 

Do Programu kvalifikovaný zaměstnanec se MOHOU ZAPOJIT: 

- společnosti, které působí na trhu minimálně 2 roky 

- společnosti, které prokazatelně (Sbírka listin, ČSSZ, ZP apod.) zaměstnávají po dobu 2 let 
minimálně 6 zaměstnanců 

- společnosti, jejichž poptávané pozice jsou středně a nízkokvalifikované, tedy v rozsahu 
klasifikace CZ ISCO 4-8  

- zaměstnavatelé, kteří do Sbírky listin pravidelně vkládají účetní závěrky (min. 2 roky) 

- zaměstnavatelé, kteří garantují mzdu nejméně 1,2 násobku zaručené mzdy  
- zaměstnavatelé, kteří nevykonávají činnost zprostředkování zaměstnání (stačí 

pochybnost garanta o zastřeném zprostředkování zaměstnání) + zaměstnavatelé, jejichž 
statutární orgán nepůsobí zároveň v jiné společnosti zabývající se agenturním 
zaměstnáváním 

 
Pokud výše uvedené splňujete, pokračujte dál  

 
 

ZAJISTÍTE VY: 
1) Úřad práce: 

a. nahlásit volné pracovní místo (VPM) → průzkum trhu práce 30 dní (od cca podzimu 
10 dní) 

b. na hlášence zaškrtnout/vyplnit 

 souhlas s nabízením VPM cizincům 

 souhlas s pracovním oprávněním – zaměstnanecká karta 

 Program kvalifikovaný zaměstnanec 

 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající skupině prací podle nařízení vlády 
č.567/2006 Sb. 
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2) zahraničního pracovníka (ky) na Vámi požadovanou profesi (pouze 4-8 klasifikace CZ- ISCO, 

nikoli na profese skupiny 1-3 nebo 9) 
3) při splnění výše uvedeného doručte emailem nebo datovou schránkou na JHK: 

a. žádost zaměstnavatele o zařazení do programu s uvedením již konkrétního 
zahraničního pracovníka (pracovníků) 

b. průvodní kartu – rozlišuje se typ dle státu 
c. povinné přílohy zaměstnavatele – vše v originále, ne starší než 3 měsíce: 

- výpis z OR, ŽR… 
- výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES o počtu zaměstnanců 
- potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků 
- potvrzení ČSSZ o neexistenci nedoplatků pojistného na soc. zab. a příspěvku na SPZ 
- čestná prohlášení – viz formulář  

 
 
 

ZAJISTÍME NA JHK: 
- zašleme Vám potvrzení o přijetí Vaší žádosti k řešení  
- zkontrolujeme všechny požadované dokumenty a případně Vás vyzveme k doplnění 
- v případě, že vše splňujete: 

 zašleme Vám potvrzení o zařazení Vaší společnosti do Programu kvalifikovaný 
zaměstnanec 

 zašleme Vaši žádost na všechna dotčená ministerstva  
 zašleme Vám fakturu za provedené služby  

(bez DPH: 2500,-Kč žádost + 200,- Kč za každou pozici) 

 
 
 

 

ZAJISTÍ GENERÁLNÍ KONZULÁT VE LVOVĚ: 
Generální  konzulát  ve Lvově  Vám cca  do 20 dnů od podání  žádosti  zašle  prostřednictvím emailu pevný  

termín  pro  podání  žádosti  o  zaměstnaneckou  kartu. Žádost se podává  na    VÍZOVÉM   
CENTRU  VFS  GLOBAL,  ul.  Džerelna  18,  Lvov (info.czech@vfshelpline.com  

+380501179071, +380445949659).   
 
Doporučujeme,  aby  žadatelé  ve stanoveném termínu přicházeli v časovém rozmezí 8.30-13.00hod. 
 
 
 

ZAJISTÍTE VY: 
Předání tohoto pevného termínu ukrajinskému uchazeči a jeho účast na pohovoru, kdy ho s velikou 
pečlivostí vybavíte všemi požadovanými dokumenty: 
 
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/dlouhodoby_pobyt/dlou
hodoby_pobyt_zamestnanecka_karta.html  
 
Pokud budou při podání žádosti veškeré dokumenty v pořádku, a to jak ze strany Vaší společnosti, tak ze 
strany uchazeče, bude do 60ti dnů od pohovoru rozhodnuto o udělení víza. Uchazeč poté do 3dnů po 
příjezdu do ČR poskytne na OAMP (ČB, Písek, JH) své biometrické údaje, obdrží potvrzení o splnění 
podmínek pro vydání zaměstnanecké karty (ZK), na základě kterého může již začít pracovat. OAMP 
následně vydá ZK.  
 
POZOR – uchazeč je při první návštěvě OAMPu povinen mimo jiné doložit také potvrzení zaměstnavatele o 
tom, že k němu nastupuje do pracovního poměru (možno využít formulář, ale i volnou formu potvrzení). 

mailto:info.czech@vfshelpline.com
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/dlouhodoby_pobyt/dlouhodoby_pobyt_zamestnanecka_karta.html
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/dlouhodoby_pobyt/dlouhodoby_pobyt_zamestnanecka_karta.html
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OBECNÉ INFORMACE: 
 

 zrychlený režim spočívá v obejití VISAPOINTU 
 Program kvalifikovaný zaměstnanec zavazuje obě strany k minimálně 6měsíční 

fixaci pracovního poměru 
 Vaše zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec je poplatné 1 rok, během 

kterého můžete podávat Žádosti o dalšího uchazeče, a to za snížený poplatek a 
bez dodání příloh 

 po uplynutí 1 roku žádáte jako poprvé se všemi povinnými přílohami 
 požadované dokumenty pro JHK nevyžadují úřední ověření (pro Lvov již ano!!) 
 požadované přílohy mají 3měsíční platnost 
 na žádosti je nutný správný telefonní a emailový kontakt na zaměstnavatele 
 na zařazení do projektu není právní nárok, rozhoduje garant 
 veškeré změny v pracovním poměru nutno hlásit ÚP + pokud možno v kopii 

zaslat také na OAMP (pobyty.cb@mvcr.cz) 
 Vaši žádost zpracujeme na Jhk, mimo období dovolených, bez prodlení:  

 

    rezimukrajina@jhk.cz 

 
 

mailto:rezimukrajina@jhk.cz

