
OTÁZKY na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 

Odpovědi jsou aktuální k 20. 5. 2020 

1. Kdy se obnoví program kvalifikovaný zaměstnanec v plném objemu všichni CZ-ISCO? 

Bohužel jsme omezeni celoevropským lockdownem a situací v konkrétních zemích (viz např. 

Ukrajina). Prozatím, v souladu s lockdownem a rozhodnutím vlády se program realizuje ve 

vztahu k profesím ve zdravotnictví a sociálních službách a na Zastupitelských úřadech, kde to 

epidemiologická situace umožňuje. Za MPO bychom byli rádi, pokud by se program mohl 

spustit v polovině června, kdy by měla skončit platnost prodlouženého celoevropského 

lockdownu, a to v těch zemích, kde náběr žádostí bude možný  

 

2. Kdy předpokládáte, že se obnoví přijímání žádostí o klasické zaměstnanecké a modré karty 

mimo vládní programy? Závisí to na EU lockdownu? 

Ano, EU lockdownu je pro toto rozhodnutí klíčový, stejně tak situace v konkrétních třetích 

zemích, klíčové pak je také stanovisko epidemiologů. V optimistickém případě se domníváme, 

že by k obnovení příjmu žádostí, tam kde to bude možné, mohlo dojít cca v červenci 

 

3. Kdy předpokládáte, že se obnoví přijímání žádostí o klasické zaměstnanecké a modré karty 

mimo vládní programy? Děkuji 

viz odpověď na otázku č. 2 

 

4. Prosím, jak máme postupovat v případě, že už byla žádost o zaměstnaneckou kartu podána, 

ale my nyní asi již nebudeme schopni pro tyto pracovníky garantovat práci?Je zde možnost 

řízení nějak zastavit? 

Je třeba to ohlásit na úřadu práce, zrušit volné pracovní místo anebo upravit počet volných 

pozic na nahlášenou pracovní pozici, řízení by se pak mělo automaticky zastavit – ale toto je 

spíše otázka na MV a MPSV, takže prosím s nimi ověřte 

 

5. Uvažuje se nadále i o potřebě trhu na cizince nekvalifikované nebo nízko kvalifikované - 

kuchaře, úklidové a pomocné pracovníky, dělníky do výroby či stavebnictví? 

O tom se samozřejmě uvažuje, avšak je třeba vnímat současnou situaci, kdy platí zákaz vstup 

pro třetizemce do EU a ve zdrojových zemích (zejm. Ukrajina) epidemiologická situace není 

příznivá, snažíme se postupně rozbíhat programy ekonomické migrace v souladu s EU 

lockdownem a s přihlédnutím ke stanovisku epidemiologů, které je v této souvislosti klíčové 

 

6. Kde si mohou na Ukrajině žadatelé udělat test na COVID, aby byl akceptovaný našimi úřady? 

Tuto informaci nemáme. Na webu MVCR je formulář potvrzení, který je tam k dispozici i 

v ukrajinštině. Ve smyslu usnesení vlády č. 511 se potvrzením o absolvování testu rozumí 

lékařské potvrzení o absolvování testu vydané lékařem nebo orgánem ochrany veřejného 

zdraví o tom, že byl proveden test RT-PCR spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o 

tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který 

není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady; potvrzení musí obsahovat údaje, 

na základě kterých je možné jednoznačně zjistit a ověřit údaje o typu testu, jeho stáří, o 

laboratoři, která test provedla, a skutečnost, že potvrzení skutečně vydala; 

 

 



7. Kdy je možné žádat o dlouhodobé pracovní povolení? Týká se CZ-ISCO 93130, Dělníci v 
oblasti výstavby budov 
V současné době těžko předvídat. Tato pozice nespadá pod žádný z vládních programů ek. 

migrace, které by měly být spouštěny přednostně. Domníváme se, že zde se budeme bavit o 

počátku prázdnin v závislosti na aktuální situaci. 

 
8. Budou nějaké kvóty pro cizince mimo vládní programy? 

Kvóty stanovené v nařízení vlády č. 220/2019 stále platí – zde jsou uvedeny kvóty pro 

jednotlivé programy ekonomické migrace a tzv. zbytková kvóta pak platí pro žádosti mimo 

programy. 

 

9. Uvažujete o nějakém zvláštním režimu pro profesionální sportovce? Dost z nich bylo v ČR na 
základě SV, ale sezóna byla pozastavena. Teď je zde kluby budou potřebovat a nevědí, co 
s nimi. 
to bude otázka spíše na MV, víme, že o uvolnění ve vztahu k profesionálním sportovcům se 

uvažuje zhruba v horizontu spuštění program kvalifikovaný zaměstnanec (viz otázka č. 1) 

 
10. V rámci PKVP byla schválena MK (podáno na ZÚ v Moskvě), kdy si bude moci převzít D-VR 

vízum, když je nyní program opět spuštěn? 
Jakmile to epidemiologická situace v Rusku umožní – na webu MZV je seznam ZÚ, kde je možné 
provádět správní úkony v rámci řízení o MK. 


