ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ SPOLEČNOSTI/UCHAZEČŮ DO POGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC –
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY
➢ Firma (žadatel) musí splňovat podmínky pro zařazení, seznam najdete např. na:
http://www.kcvt.cz/zamestnavani-zahranicnich-pracovniku/program-kvalifikovany-zamestnanec
➢ formulář žádosti – má podobu tabulky v Excelu. Zasílá se pouze ve formátu Excel, prosíme
neskenovat a nezasahovat do nastavení tohoto formuláře (pohyb a slučování buněk atd.)
➢ chyby v doručovací adrese uchazečů – jedná se o kontakt na uchazeče, nikoliv na na kontaktní
osobu nebo na českou firmu
➢ chyby v mailech kontaktních osob zaměstnavatele – tyto kontaktuje vízové centrum s termínem
podání žádosti ve Lvově

ČASTÉ CHYBY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZAMĚSTANECKOU KARTU
➢ Odbor azylové a migrační politiky komunikuje jen s žadatelem (ukrajinský uchazeč) nebo
zmocněnec (může Vám jako zaměstnavateli udělit plnou moc)
➢ Cizinec často nesplňuje požadavky stanovené pro dané pracvoní místo – vzdělání, odbornou praxi,
osvědčení apod.
➢ Nesoulad charakterisktiky volného místa a pracvoní smlouvy – výše mzdy, místo výkonu práce,
doba zaměstnání, pracovní pozice (vše musí souhlasit s údaji uvedenými v inzerátu na ÚP)
➢ Chybějící podpisy (platí i pro doklady o ubytování)
➢ Datum nástupu cizince do zaměstnání není dostatečně určeno
➢ Ve smlouvě o smlouvě budoucí chybí datum, kdy bude uzavřena pracovní smlouva
➢ Chybějící mzdový výměr (pokud máte uvedeno ve smlouvě, že je její součástí)
➢ všechny podklady musí být originály nebo ověřené kopie, pokud jsou v cizím jazyce, je třeba
přeložit do češtiny
➢ cizinci musí předložit výpis z rejstříku trestů, pokud pobývali během posledních 3 let v jiné zemi
po dobu delší než 6 měsíců, musí předložit i výpis z rejstříku trestů této země

ZJEDNODUŠENÍ ZMĚNY ZAMĚSTNÁNÍ DRŽITELŮ ZAMĚSTNANECKÝCH KARET V NOUZOVÉM STAVU
Dočasně neplatí:
➢ podmínka uplynutí 6 měsíců od vydání zaměstnanecké karty
➢ povinnost oznamovat změnu alespoň 30 dnů předem, pokud se nový zaměstnavatel podílí na
krizových opatřeních
Nadále platí:
➢ Novým zaměstnavatelem nesmí být agentura práce
➢ Standardní náležitosti, včetně dokladu o trvání/skončení předchozího zaměstnání
➢ Ochranná lhůta maximálně 60 dnů

DALŠÍ INFORMACE
➢ Stav řízení žádosti o zaměstnaneckou kartu je možné ověřit na
https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status - je třeba znát číslo žádosti přidělené zastupitelským
úřadem v zahraničí (ŽOV….) nebo číslo jednací přidělené Ministerstvem vnitra ČR (OAM…)

➢ Před příjezdem musí cizinci vyplnit příjezdový formulář https://plf.uzis.cz/
➢ Na pracovištích Odboru azylové a migrační politiky se musí uchazeč po příjezdu do ČR objednat –
telefonicky nebo online objednání, pokud tato možnost na OAMP existuje https://frs.gov.cz
➢ Úkony, kde není nutná osobní účast podle zákona, je možné podávat na OAMP poštou (např.
prodloužení zam. karty (zaslat doporučeně)
➢ Na základě nového opatření Ministerstva zdravotnictví je akceptováno nedodržení registrační
lhůty 3 dny po příjezdu

