PROGRAMY A KVÓTY EKONOMICKÉ MIGRACE
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Proč jsou zaváděny:
Realizaci vládních programů
v oblasti ekonomické migrace
předpokládá zákon č. 326/1999
Sb. o pobytu cizinců na území ČR.

V programy ekonomické migrace
se
transformují
stávajících
migrační projekty a režimy.

Cílem je současné projekty
a režimy zpřehlednit – sloučit,
sjednotit
jejich
kritéria
a zjednodušit realizaci.

Nově se programy rozšíří na
více států a naváží na kvóty
pro ekonomickou migraci
stanovené nařízením vlády.

Účastníky
programů
jsou
zaměstnavatelé
splňující
transparentní kritéria a občané
třetích států - jejich zaměstnanci.
Na účast zaměstnavatele ani
občana třetího státu v Programu
není právní nárok.

Pracovníci ze třetích států mají
nárok na přednostní přístup na
zastupitelské úřady k podání
žádosti o povolení k pobytu a
další výhody.

Roční počet zahraničních
pracovníků zařazených do
Programů je omezen kvótami
stanovenými pro jednotlivé
zastupitelské úřady nařízením
vlády.

Cílem kvót je transparentní
imigrační politika pro oblast
ekonomické migrace, kdy
maximální počty migrantů ze
třetích států a prioritní zdrojové
země pro jednotlivé typy
ekonomické migrace jsou
dopředu známy.

O výši kvót rozhoduje vláda ČR,
a
to
svým
nařízením.
Nařízením vlády ČR ke kvótám
dojde
k legislativnímu
ukotvení stávající praxe.

Kvóty jsou nastaveny podle
poptávky zaměstnavatelů po
zahraničních pracovnících,
míry zájmu cizinců o migraci
do ČR; zohledněny jsou
rovněž bezpečností hledisko
a
kapacitní
možnosti
zastupitelského úřadu.

V rámci celkové kvóty jsou
vyčleněny samostatné kvóty pro
účastníky vládních programů.

Na zastupitelských úřadech,
kde
je
zájem
cizinců
o ekonomickou migraci do ČR
dlouhodobě
nízký,
není
nabírání žádostí omezeno. Pro
ostatní zastupitelské úřady je
stanoven přiměřený počet
nabíraných žádostí.

V případě naplnění kvóty
zastupitelský úřad ukončí
náběr žádostí. Další žádosti
jsou ze zákona nepřijatelné.

Jak fungují:
Programy schvaluje vláda, a to
svým usnesením, realizují je
ministerstva (jako gestoři)
a podnikatelské reprezentace jako garanti, kteří do programů
zařazují
konkrétní
zaměstnavatele.
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Kvóty stanoví maximální počet
žádostí o zaměstnaneckou kartu
a žádostí o dlouhodobé vízum za
účelem podnikání, které mohou
být podány na jednotlivých
zastupitelských úřadech ČR
v zahraničí, které mají vízový
úsek.

Jak jsou nastaveny:
Nařízení stanoví roční kvóty,
které jsou poměrně rozděleny
do jednotlivých měsíců.

PROPOJENÍ KVÓT A VLÁDNÍCH PROGRAMŮ EKONOMICKÉ MIGRACE
• K podání žádosti o pobytové oprávnění jsou v rámci kvót přednostně zařazováni účastníci
vládních programů.
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• Stát preferuje vysoce kvalifikované migranty, jim určené programy jsou otevřeny občanům všech
třetích států. Jedná se o:
o

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

o

Program klíčový a vědecký personál

• Pro středně a nízko kvalifikované migranty je určen Program kvalifikovaný zaměstnanec, který je
otevřen občanům 9 vybraných třetích států (Bělorusko, Černá Hora, Filipíny, Indie, Kazachstán,
Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Ukrajina)
• Migraci nekvalifikovaných zahraničních pracovníků stát formou dlouhodobých vládních
programů nepodporuje, mohou však podávat žádosti o pobytová oprávnění podléhající kvótám
mimo programy nebo pro ně může být aktivováno mimořádné pracovní vízum a vytvořen
mimořádný vládní program.

S realizací Programů se započne společně se
zavedením kvót. Kvóty budou aplikovány ode
dne účinnosti nařízení vlády, schváleného na
základě novely zákona č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území ČR.

TRANSFORMACE SOUČASNÝCH PROJEKTŮ A REŽIMŮ V PROGRAMY EKONOMICKÉ MIGRACE
2012

FAST TRACK

2013

WECLOME PACKAGE
pro investory

2015

Projekt
UKRAJINA

2016

Režim
UKRAJINA

2018

Režim
ZEMĚDĚLEC

Režim ostatní státy
(MONGOLSKO, FILIPÍNY, SRBSKO)

Projekt
INDIE

2019

Program
VYSOCE KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

Program
KLÍČOVÝ A VĚDECKÝ PERSONÁL

Program
KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

aktivace formou nařízení vlády
v případě nedostatku pracovní síly
v určitém odvětví

pro významné nadnárodní
investory a podniky typu start-up
pracovní pozice dle CZ-ISCO 1 – 3

pro pracovníky dle CZ-ISCO 1 – 3
nebo cizince v postavení
statutárních orgánů

i pro nejbližší rodinné příslušníky

i pro nejbližší rodinné příslušníky

pro všechny třetí státy světa

pro všechny třetí státy světa

MIMOŘÁDNÁ PRACOVNÍ VÍZA

pracovní pozice dle CZ-ISCO 4 – 8

určeno zejména pro nekvalifikované
pracovníky (CZ-ISCO 9)
možnost navázání na mimořádný
vládní program

pro vybrané třetí státy

KVÓTY A TERITORIÁLNÍ PŮSOBNOST PROGRAMŮ EKONOMICKÉ MIGRACE

