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Podmínky obnovení 
vízové agendy

1. Uvolnění vízové agendy na straně ČR – rozhodnutí vlády 
nyní je rozsah stanoven vždy platným ochranným opatřením Ministerstva   
zdravotnictví (k 17.2.2021 OO z 15.2. 2021 – konkrétně body I./10 - 12)

2. Možnost výkonu vízové agendy na straně ZÚ s ohledem na situaci v přijímacím 
státu

• Jedná se o státy, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění
COVID-19 neumožňují na ZÚ ČR v těchto zemích přijímání žádostí o víza

• Zejména se jedná o opatření typu zákazu cestování v rámci země, zákazu/omezení
vycházení, zákazu shromažďování, nefunkčnosti vnitrostátní/městské dopravy atd.

• Opatření jsou v pravidelných intervalech vyhodnocována a na jejich základě je
rozhodnuto o otevření/zavření zastupitelského úřadu

• V současné době je obnovena vízová činnosti na téměř všech ZÚ (dočasné
uzavření pouze při výskytu Covid19 na ZÚ – v současnosti ZÚ Ulánbátár)



Přijímání žádostí o zaměstnanecké karty

Mimo Programy ekonomické migrace:

A) ZÚ v zemích EU– možno přijímat

B) ZÚ v zemích mimo EU – není možno přijímat

V rámci Programů ekonomické migrace:

- možno přijímat standardně na všech dotčených ZÚ s vízovou agendou



„Rozjezd“ Programů po obnovení vízové agendy
1. U otevřených ZÚ byly nejdříve přijímány žádosti žadatelů, kteří byli zařazeni do

Programu před 12. 3. 2020

2. Těmto žadatelům byl ve stejném pořadí sdělen nový termín, o kterém byli
žadatelé vyrozuměni ze strany ZÚ

3. Délka fronty – čekací doba u hlavních zemí Programů:
Ukrajina – 20.3.2021
Srbsko – 26.2.2021
Mongolsko –konec dubna 2021
Bělorusko – 24.2.2021 (navýšení roční kvóty na 1900, od 1.4.2021 příjem

ZK ve vízovém centru!)
Indie – pol. března 2021
Moldavsko – pol. Dubna 2021
Kazachstán – konec dubna 2021
Filipíny – březen 2021 (navýšení roční kvóty na 2000, od 1.3.2021 příjem ZK ve

vízovém centru!)

4. Noví žadatelé jsou zařazováni do fronty po zpracování čekajících žádostí za
standardních podmínek



Aktuální stav Programu kvalifikovaný 
zaměstnanec k 17.2.2021

K 17.2.2021 Program obnoven ve všech zemích zařazených do Programu:

Ukrajina – GK Lvov Moldavsko – ZÚ Kišiněv

Mongolsko – ZÚ Ulánbátar (lockdown?)  Bělorusko – ZÚ Minsk

Srbsko – ZÚ Bělehrad Filipíny – ZÚ Manila

Kazachstán – ZÚ Nur-Sultan Indie – ZÚ Dillí

Rozsah vízové agendy: 

• mohou vylepovat dlouhodobá víza za účelem převzetí povolení k pobytu u žádostí,
které je možno přijímat

• mohou přijímat žádosti v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec

• žadatelům, kteří již měli vylepená dlouhodobá víza za účelem převzetí povolení k
pobytu, jejichž platnost již skončila, jsou vylepována nová víza tak, aby mohli přijet
do ČR



Potvrzení o bezinfekčnosti

S účinností ode dne 13. 7. 2020 je na základě ochranného opatření Ministerstva
zdravotnictví ČR od všech žadatelů o víza a pobytové tituly cestující do ČR za účelem
ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit požadován doklad, kterým se subjekt
přijímající cizince na území zavazuje cizinci zajistit:
 ubytování po celou dobu jeho pobytu v ČR, včetně místa, kde bude vykonáváno

karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,
 zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu

jeho pobytu na území ČR
 úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak (od 5.10.2020 se nevyžaduje u

dlouhodobých pobytů)
 návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR (od

5.10.2020 se nevyžaduje u dlouhodobých pobytů)

U schengenských víz je předložení potvrzení předpokladem pro umožnění podání
žádosti, u dlouhodobých pobytových titulů je předložení vyžádáno před vylepením víza
do pasu žadatele.
Bez předložení tohoto potvrzení přijímajícího subjektu nebude žadateli moci být
vylepen vízový štítek.



Příjezd držitelů pobytových oprávnění do ČR

Všichni cestovatelé, kteří v posledních 14 dnech pobývali déle než 12 hodin na území
jakékoliv země, která nepatří mezi země s nízkým rizikem výskytu nákazy COVID-19,
jsou v souladu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR povinni:
 před vstupem na území ČR se nahlásit příslušné krajské hygienické stanici

prostřednictvím vyplněného elektronického Příjezdového formuláře (viz
www.prijezdovyformular.cz)

 při vstupu či pobytové kontrole se prokázat potvrzením o jeho vyplnění
 Dle zařazení země, ze které cizinec přijíždí, absolvovat max. 48 hodin před

odjezdem antigenní či PCR test a po příletu v ČR PCR test do 5 dnů či nejdříve po
pěti dnech

 Výsledek testu neprodleně po vstupu na území předložit krajské hygienické stanici
 Povinná karanténa/samoizolace u červených a tmavě červených zemí

Zaměstnavatelé a koncoví uživatelé pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí
mimo seznam zemí s nízkým rizikem výskytu nákazy COVID-19 nebo kteří v posledních
14 dnech pobývali déle než 12 hodin v zemi mimo tento seznam, jsou povinni zamezit
vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele, až do
doby ukončení karantény

http://www.prijezdovyformular.cz/


UKRAJINA – zaměstnání v     
zemědělství 

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Mimořádná pracovní víza

Žádosti o dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání

X - Žádosti o ZK mimo Programy – není možno přijímat dle OO, nově nulová kvóta

Krátkodobá schengenská víza 

 Žádosti za účelem sezónního zaměstnání

 Žádosti za účelem zaměstnání

 Určené ke krytí krátkodobých potřeb zaměstnavatelů x Program kvalifikovaný
zaměstnanec a další dlouhodobé pobytové tituly za účelem zaměstnání



Žádosti o krátkodobá schengenská víza za 
účelem zaměstnání - Ukrajina 

Kategorie, které se přijímají:

Na Ukrajině s účinností ode dne 24. 8. 2020 schengenská víza za účelem sezónního 
zaměstnání i za účelem zaměstnání bez omezení na profesi

Podmínkou je podání žádosti státním příslušníkem Ukrajiny na Ukrajině

Omezení pouze kvótami:

Kyjev – od 16.11.2020 400 žádostí/den (do 20. 9. 2020 bylo 100 žádostí/den)

Lvov – od 16.11.2020 400 žádostí/den

v úhrnu se jedná o 16 000 žádostí/měsíc !

 Je třeba věnovat zvýšenou pozornost způsobu objednávání termínu podání žádosti.
Podrobné informace jsou zveřejněny na stránkách zastupitelských úřadů a vízových
center.

 Vízová centra fungují, omezený provoz v době lockdownu 8. – 24.1. 2021, nyní již
plný provoz



Žádosti o krátkodobá schengenská víza za účelem 
zaměstnání v zemědělství

Ostatní ZÚ s omezenou činností 

 za účelem sezonního zaměstnání

 v potravinářském průmyslu



Žádosti o krátkodobá schengenská víza za účelem zaměstnání v 
zemědělství

 Za účelem zaměstnání v potravinářském průmyslu – povolení k zaměstnání dle § 92
zákona o zaměstnanosti, ale pouze u vybraných CZ-ISCO Kódů

kód název

7511 Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci

75111 Řezníci a uzenáři

75112 Porážeči zvířat, bourači masa

75119 Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 

7512 Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek

75121 Pekaři

75122 Cukráři (kromě šéfcukrářů)

75123 Výrobci cukrovinek

7513 Výrobci mléčných produktů

75131 Mlékaři

75132 Výrobci sýrů

75139 Ostatní výrobci mléčných produktů

7514 Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů

75140 Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů

7515 Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci

75151 Ochutnávači, degustátoři

75152 Kontroloři kvality potravin a nápojů, laboranti

75153 Sládci a sladovníci

75154 Vinaři

8160 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 

81601 Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb

81602 Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek

81603 Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků

81604 Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení)

81605 Obsluha strojů na výrobu nápojů

81606 Obsluha strojů na zpracování mouky

81607 Obsluha strojů na zpracování cukru, čaje, kávy a kakaa

81609 Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků

81830 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování

92110 Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě

92120 Pomocní pracovníci v živočišné výrobě



Žádosti  za účelem sloučení rodiny

 aktuálním ochranným opatřením MZdr omezeno na:

1)  manžele cizince s povoleným pobytem

2)  nezletilé děti cizince s  povoleným pobytem

 Registrace na GK Lvov:

Nově formou losování, aktuální informace vždy na webové stránce

https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_o_zpusobu_objednavani_na.html

 Registrace na ZÚ Kyjev:

Prostřednictvím e-mailové schránky visa_kiev@mzv.cz

https://www.mzv.cz/kiev/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cestu_a_pobyt_ceska/povoleni_k_d
louhodobemu_pobytu/nastaveni_systemu_visapoint.html



Děkuji za pozornost

PhDr. Jiří Kvasnička

Vízový odbor 

Ministerstva zahraničních věcí ČR 


