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Vyhodnocení programů kvalifikovaný 

zaměstnanec k 31. 3. 2021 

 

Ukrajina (roční/měsíční kvóta 40000/3333) 

v březnu 2021 bylo doručeno na MZV          2 675 

na březen 2021 bylo zařazeno                                                                       3 333 

čekací doba k 31. 3. 2021       26 dnů* 

celkem zařazených zaměstnavatelů     4 110** 

* v návaznosti na výstupy jednání s garanty na MZV dne 24. 1. 2020 začaly být s cílem 
snížení podílu nedostavivších se žadatelů a předkládání neúplných žádostí 
stanovovány termíny s čekací dobou min. 21 dnů 

** číslo je o něco nadhodnoceno kvůli opakujícím se názvům zaměstnavatelů 
v databázi 

 

Na GK Lvov se ze všech žadatelů zařazených na březen 2021: 

 celkem se dostavilo      2 734 

 nedostavilo       530, tj. 16,12 % 

 stornované žádosti      69 

 předložilo neúplné žádosti     572, tj. 20,92 %  

(v absolutním vyjádření se jedná stále o vysoký počet žádostí, které nejsou 
úplné) 

 

Bělorusko (roční/měsíční kvóta 1900/158)  

v březnu 2021 bylo doručeno na MZV: 91 

na březen 2021 bylo zařazeno: 69 

kvóta na měsíc březen  nebyla vyčerpána 

celkem zařazených zaměstnavatelů: 141 

 

 

Filipíny (roční/měsíční kvóta 2000/167)  

v březnu 2021 bylo doručeno na MZV: 20 

na březen 2021 bylo zařazeno: 35 

kvóta na měsíc březen nebyla vyčerpána 

celkem zařazených zaměstnavatelů: 100     
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Indie (roční/měsíční kvóta 600/50) 

v březnu 2021 bylo doručeno na MZV: 54 

na březen 2021 bylo zařazeno: 50 

kvóta na měsíc březen byla vyčerpána  

celkem zařazených zaměstnavatelů: 54 

 

Kazachstán (roční/měsíční kvóta 300/25) 

v březnu 2021 bylo doručeno na MZV: 51 

na březen 2021 bylo zařazeno: 25 

kvóta na měsíc březen byla vyčerpána  

celkem zařazených zaměstnavatelů: 51 

 

Moldavsko (roční/měsíční kvóta 600/50) 

v březnu 2021 bylo doručeno na MZV: 0 

na březen 2021 bylo zařazeno: 50 

kvóta na měsíc březen byla vyčerpána  

celkem zařazených zaměstnavatelů: 115 

 

Mongolsko (roční/měsíční kvóta 1000/83) 

v březnu 2021 bylo doručeno na MZV: 93 

na březen 2021 bylo zařazeno: 106  

kvóta na měsíc březen byla vyčerpána  

celkem zařazených zaměstnavatelů: 83  

Pozn.: Nabírání žádostí muselo být v průběhu měsíce února na určitou dobu 
pozastaveno kvůli lockdownu v Mongolsku (termíny posunuty na březen) - z toho 
důvodu zdánlivé překročení kvóty v březnu 2021. 

 

Srbsko (roční/měsíční kvóta 2500/208) 

v březnu 2021 bylo doručeno na MZV: 61 

na březen 2021 bylo zařazeno: 112 

kvóta na měsíc březen nebyla vyčerpána  

celkem zařazených zaměstnavatelů: 101 

 

Poznámky 

Mimo Ukrajinu probíhá zařazování žadatelů garanty do Programu kvalifikovaný 
zaměstnanec v rámci termínů otevíraných vždy na dva měsíce dopředu 
prostřednictvím MPO. Žadatelé tak vždy dostanou termín pro podání jejich žádosti 
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na ZÚ v rámci tohoto termínu, tj. nejdelší čekací doba vždy činí 60 dnů + počet dnů 
od zahájení objednávání do konce měsíce, ve kterém je objednávání zahájeno, 
(tj. pokud 15. 12. je zahájeno objednávání na leden + únor a kapacita je vyčerpána 
hned první den objednávání, je nejdelší čekací doba 75 dnů). Z toho důvodu je 
sledování čekací doby žadatelů od zařazení po podání žádosti irelevantní.  

Míru naplnění kvót je možné sledovat i na webu Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR. 

 

Upozornění 

1. Jednotlivé zastupitelské úřady ČR stanovují žadatelům vždy první 
volné termíny, které sdělují zaměstnavatelům (koordinátorům). 
Tyto termíny mohou být v případě některých žadatelů velmi krátké, 
proto je třeba, aby žadatelé měli připraveny všechny nezbytné 
doklady k podání jejich žádostí již v době, kdy jejich zaměstnavatel 
požádá o jejich zařazení do příslušného programu. V opačném 
případě dochází ke komplikacím při podání žádostí. 

2. Zároveň upozorňujeme na stále se opakující chyby v e-mailech 
kontaktních osob a garantů. Je nezbytné, aby garanti a 
koordinátoři byli opět upozorněni, že tento e-mail je důležitý 
především pro sdělení termínu podání žádosti a následně výsledku 
řízení. 

3. V souladu s pravidly Programu mohou být zařazováni pouze 
žadatelé se státním občanstvím v dané zemi. 

4. Každá žádost o zařazení do Programu na Ukrajině může být zaslána 
do datové schránky pouze jednou. Při opakovaném zasílání vznikají 
duplicity, které zahlcují systém a snižují kapacitu a efektivitu.   

 

Děkujeme za spolupráci. 


