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AfterCare podpora v oblasti vízového
a migračního procesu
+

úvod do vízového procesu

+

propojení s příslušnými orgány a institucemi vízového procesu

+

informační servis

+

komunikace s orgány státní správy ve věcech vízového procesu

+

vízové semináře

+

podpora vízového procesu pro top management a statutární orgány

+

konzultace a administrace projektů ekonomické migrace

Konzultace a doporučení pro zařazení do projektů1

Administrace projektů

+

Fast Track

+

Welcome Package

+

Projekt Ukrajina a Indie

+

Režim Ukrajina

+

Režim ostatní státy

1

Administraci projektů zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Počet cizinců v České republice 2013–2017
540 000
500 000

2017

460 000
420 000
380 000

2013

2014

441 536

451 923

2015

467 562

2016

496 413

526 811

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Pobytové tituly
+ žádost se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu v zahraničí v předem sjednaném termínu podání
+ výjimky z místní příslušnosti — lze podat na kterémkoliv zastupitelském úřadu
+ žádost o prodloužení se podává na Ministerstvu vnitra ČR

VÍZA2
-> Bezvízový režim3
Pobyt do 90 dní (v rámci 180 dní):
+ neopravňuje k zaměstnání
-> Schengenské vízum (krátkodobé)
Opravňuje k pobytu v Schengenském prostoru na dobu 90 dní:
+ různé účely, např. turistika, zaměstnání, obchodní cesta, studium, vědecký výzkum a další
-> Dlouhodobé vízum
Opravňuje k pobytu na území po dobu delší 90 dní:
+ uděluje se s dobou platnosti nejdéle 1 rok a lze prodloužit opakovaně
+ za účelem vydání dlouhodobého víza např. podnikání, výzkum, rodinný a další
+ zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí 90–120 dnů
2
3

Na základě platné legislativy: Schengenský hraniční kodex, Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 v platném znění, Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Seznam států v bezvízovém režimu https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/kratkodobe_vizum/seznam_statu_ jejichz_obcane_nepodlehaji/index.html

POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU
Zaměstnanecká karta
Nejčastěji využívaný pobytový titul pro účel zaměstnání bez ohledu na pracovní pozici a dosažené vzdělání či kvalifikaci:
+ duální — povolení k dlouhodobému pobytu (delšímu než 3 měsíce) a k výkonu zaměstnání
+ neduální — pouze povolení k dlouhodobému pobytu, např. pro vyslané zaměstnance
Platnost odpovídá délce pracovní smlouvy (maximálně na 2 roky s možností opakovaného prodloužení).

Modrá karta
Povolení k dlouhodobému pobytu a k výkonu zaměstnání pro vysoce
kvalifikované pracovníky s ukončeným vysokoškolským vzděláním:
+ plat ve výši minimálně 1,5 násobku průměrné měsíční mzdy4
+ platnost odpovídá délce pracovní smlouvy + 3 měsíce
(maximálně na 2 roky s možností opakovaného prodloužení)
4

Řídí se sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí každoročně k 1.květnu

ICT karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
Povolení k dlouhodobému pobytu a k výkonu zaměstnání pro manažery, specialisty nebo zaměstnané
stážisty na základě vnitropodnikového převodu:
+ podmínka trvání pracovního poměru u vysílající společnosti alespoň po dobu 6 měsíců
+ platnost maximálně 3 roky (1 rok pro stážisty)

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU
Držitel ICT karty jiného členského státu EU může podat žádost na daném území nejpozději
do 90 dnů od vstupu na území.

Počet udělených hlavních pobytových titulů (2017)

14 957
zaměstnanecké karty

229
modré karty

756
vízum za účelem podnikání
OSVČ a statutární orgány PO
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, Data za rok 2017

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
Povolení k dlouhodobému pobytu pro cizince, který má právo podnikat na území a hodlá uskutečnit
významnou investici:
+ platnost na dobu potřebnou k uskutečnění investice, nejdéle 2 roky, lze opakovaně prodloužit

Dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny
Povolení k dlouhodobému pobytu pro cizince ve vztahu k držiteli povolení k dlouhodobému pobytu
nebo trvalému pobytu (manžel, nezletilé/nezaopatřené dítě, osamělý cizinec nad 65 let).

Lhůty pro vydání rozhodnutí o povolení dlouhodobého pobytu
Dlouhodobý pobyt dle účelu

Lhůta pro vydání (dny)

Investování

30–60

Zaměstnanecká karta

60–90

Modrá karta

90

ICT karta

90

Společné soužití rodiny

270

Pobyt rezidenta jiného členského státu

120

Kontaktujte nás
afc-visa@czechinvest.org
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