
Kritéria pro zařazení do Programu kvalifikovaný 
zaměstnanec

• subjekt/žadatel působí v ČR alespoň 2 roky a je ekonomicky aktivní
• vypořádané závazky vůči sátu (ČSSZ a FÚ). Pokud ne, předkládá se schválený splátkový 

kalendář
• zaměstnavateli nebyla v období 2 let před podáním žádosti uložena pokuta za umožnění 

nelegální práce vyšší než 10 000.- Kč, nebo opakovaně uložena pokuta vyšší než 100 000.- Kč 
za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, 
Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce

• nahlášení volného pracovního místa na ÚP pro CZ ISCO 4 – 8 
• je vyžadována spolupráce zaměstnavatele s Centrem na podporu a integraci cizinců v 

příslušném kraji
• subjekt/žadatel pravidelně zveřejňuje účetní účetní uzávěrky na portále Justice (VZZ a Rozvahu  

v plném rozsahu)
• subjekt/žadatel zaměstnává min. 6 zaměstnanců na HPP ke dni podání žádosti. Toto se 

prověřuje v ARESu
• Uzavření pracovního poměru na HPP
• Uchazeč bude celou dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu ve výši min. 1,2 násobku 

zaručené mzdy na pozici (základ mzdy)



Ostatní pobytová oprávnění 
Schengenské vízum a jeho náležitosti

• Žádost o schengenské vízum (řádně a úplně vyplněné latinkou žadatelem) 
https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/visa_form/index.html

• Cestovní pas nebo jiný cestovní doklad (v originále + kopie datové stránky, stráneky s 
poznámkami a předchozích schengenských víz; doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat 
minimálně 2 prázdné stránky a jeho platnost musí přesahovat platnost udělovaného víza 
alespoň o 3 měsíce)

• Vnitřní pas (kopie všech stránek s poznámkami; originál se předkládá k nahlédnutí); v případě 
nové biometrické ID karty je nutné předložit i výpis z Jednotného státního demografického 
rejstříku o místě pobytu na Ukrajině

• 1 barevná fotografie (velikost 3,5 x 4,5 cm, bílé pozadí, musí odpovídat skutečné aktuální 
podobě žadatele, obroučky brýlí nesmí překrývat oči)

• cestovní zdravotní pojištění (platnost do všech zemí EU/Schengenu, minimální pojistné krytí ve 
výši 30 000 EUR, v případě žádosti o vícevstupní vízum musí pokrývat alespoň období první 
cesty; pojištění musí být vyplněno na psacím stroji nebo na počítači a následně vytištěno; 
pojištění vyplněné ručně se nepřijímá)



Kde o Schengenské vízum žádat

• Prostřednictvím českých vízových center ve Lvově, Užhorodu a Ivano-Frankivsku a to pouze na základě 
registrace

• Přímo na generálním konzulátě na adrese Antonovycha 130a ve Lvově a toto se týká těchto žádostí:
1. rodinní příslušníci občanů EU, osoby cestující za urgentním humanitním účelem a čeští krajané –
bez nutnosti předchozí registrace
2. obchodní partneři českých podnikatelů registrovaných na generálním konzulátě (na základě 
schválené e-mailové žádosti)

Pravidla místní příslušnosti
• Upozorňujeme, že žadatelé jsou při registraci povinni respektovat pravidla místní příslušnosti, kdy 

Gnerální konzlát ČR ve Lvově standartně přijímá pouze ty žadatele, kteří mají povolení k pobytu v jeho 
konzulárním obvodu (oblasti Volyňská, Ivano-Frankivská, Lvovská, Zakarpatská, Rivenská, Termopilská a 
černivecká).

Zápis na podání žádosti o vízum – místo:  
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/schengenske_vizum/zapis_na_po
dani_zadosti_o_schengenske.html
Kompletní informace k Schengenskému vízu za účelem zaměstnání naleznete zde:
https://www.mzv.cz/kiev/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cestu_a_pobyt_ceska/schengenske_
vizum/schengenske_vizum_za_ucelem_zamestnani.htm



Nejčastěji obsazovaní pozice KHK MSK
dle CZ ISCO v letech 2019 a 2020

CZ ISCO 81111 horníci v uhelných dolech převážně ruční                      186 osob
CZ ISCO 832 – 834 řidiči a příbuzní pracovníci 85 osob
CZ ISCO 711 řemeslníci a kval. pracovníci hlavní stavební výroby      62 osob
CZ ISCO 7523 seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů 33 osob
CZ ISCO 72 kovodělní dělníci, strojírenští dělníci …                            27 osob
CZ ISCO 713 malíři a příbuzní pracovníci 19 osob
CZ ISCO 816 obsluha strojů na výrobu potravin 19 osob
CZ ISCO 74 pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky            14 osob
CZ ISCO 821 montážní dělníci výrobků a zařízení 13 osob
CZ ISCO 814 obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků 

z pryže, platů a papíru                                                         13 osob
CZ ISCO 712 řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci 

při dokončování staveb 11 osob



Žádosti přijaté a zpracované 
KHK MSK 2016 - 2021

Kontakt: Michaela Štensová tel.: 724 613 915, e-mail: rezimukrajina@khkmsk.cz
m.stensova@khkmsk.cz 

Informace k 05.02.2021 Celkový počet žádostí Opakované žádosti Počet uchazečů Počet firem

2016 8 2 20 6

2017 33 22 97 11

2018 89 41 308 48

2019 109 74 399 35

2020 66 31 245 35

2021 14 11 40 11

Celkem 319 181 1109 146


