
Otázky na Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) 

Odpovědi jsou aktuální k 20. 5. 2020 

1. 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.  

 

2. Kdy bude možné znovu podávat žádosti o krátkodobá schengenská víza? 

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 28 vybraných úřadech v souladu s Usnesením vlády ČR č. 511 obnovena vízová agenda 

v omezeném rozsahu. Současně je postupováno harmonizovaně v rámci členských států 

schengenského společenství, kdy schengenský prostor je pro držitele schengenských víz, až na 

výjimky, uzavřen do 15.6. 

 

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 28 vybraných úřadech v souladu s Usnesením vlády ČR č. 511 obnovena vízová agenda 

v omezeném rozsahu. 

 

4. Jak postupovat, když zaměstnavatel již o uchazeče, který již má podánu žádost o 

zaměstnaneckou kartu, nemá zájem z důvodu nedostatku práce? 

V takovém případě je zapotřebí o této skutečnosti informovat OAMP MV ČR, popř. je možno 

zrušit volné pracovní místo v evidenci volných pracovních míst MPSV. Žadatel (nebo 

zplnomocněný zaměstnavatel či jiná osoba) může také sám podat žádost o zpětvzetí žádosti o 

zaměstnaneckou kartu a jeho řízení bude následně ze strany OAMP MV ČR zastaveno. 

 

5. 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.  

 

6. 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. 

 

7. 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.  



8. 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. 

 

9. 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 Usnesení vlády ČR č. 511 ze dne 4. května 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. 

 

10. 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. 

 

11. Zaměstnanec původem z UA, 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. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

15. Proč nelze podat žádost o ZK poštou nebo datovou schránkou? 

Jelikož to neumožňuje zákon o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb.  

 

16. Uchazeči přišla žádost o doložení vzdělání u Ukrajiny do 10 dní. Aktuálně není splnitelné. Jak 

postupovat? 

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. 

 

17. 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.  

 

18. 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. 

 

19. Cizinci, kteří podali žádost o ZK během NS poštou, jsou vyzýváni k osobnímu předložení pasu. 

Lze objednat již teď nebo až po ukončení NS? Týká se MV. Na ZÚ ČR nelze žádost o ZK podat 

poštou.  

 

20. 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. 

 

21. 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. 

 

22. Chápu správně, že žádosti o ZK, které byly zařazeny do Programu (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. 


