Vzorové tabulky pro vytvoření seznamů ukrajinských uchazečů o
sezónní víza za jednotlivé firmy
19. 05. 2020
V reakci na včerejší zprávu a v souvislosti s očekávaným obnovením vízové agendy na Ukrajině na ZÚ Kyjev a GK
Lvov v přílohách naleznete vzorové tabulky pro vytvoření seznamů ukrajinských uchazečů o sezónní víza za
jednotlivé firmy - vaše členy. První tabulka slouží k evidenci uchazečů o krátkodobé vízum za účelem sezónního
zaměstnání a druhá k evidenci uchazečů o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání.
Žádáme aby podniky tabulky co nejdříve vyplnili a odeslali na adresy:
Jiri.Sir@mze.cz,
Karolina.Bartosova@mze.cz,
Jan-Petr.Roman@mze.cz,
a Jan.Srb@mze.cz.
Vyplněné tabulky budou sloužit Ministerstvu zemědělství pro komunikaci s Ministerstvem zahraničních věcí a
koordinaci procesu přijímání žádostí, proto žádáme o pečlivé a kompletní vyplnění a důsledné dodržování
rozdělení podle krátkodobých a dlouhodobých víz.
V tabulce musí být vyplněny veškeré údaje, včetně aktuálních kontaktů na žadatele i zaměstnavatele a
informace, zda bude žádost podávána na ZÚ Kyjev či GK Lvov. Zastupitelské úřady budou následně telefonicky
informovat cizince o termínu k podání žádosti, takže je nutné, aby kontakt uvedený v tabulce byl funkční, jinak žadatel
neobdrží termín pro podání žádosti. S ohledem na současnou situaci je třeba upozornit, že každý úřad zvládne
přijmout denně maximálně 60 žádosti o krátkodobá schengenská víza a žádosti budou vyřizovány principem „first
come, first served“. Je nezbytné, aby do tabulek byly zařazováni pouze žadatelé o víza za účelem sezónního
zaměstnání.
V případě, že žadatelům je nebo bude vydáno pracovní povolení dle § 92 zákona o zaměstnanosti (tedy běžné
schengenské vízum na 90 dnů, nikoliv sezónní dle § 96), budou ZÚ takové povolení k zaměstnání po
omezenou dobu akceptovat v případě, že uvedená klasifikace pracovní pozice bude odpovídat sezónnímu
zaměstnání.
Žádáme tedy, aby firmy vždy uváděly pozice, které jsou pod tato kritéria zahrnuty, jinak žádosti o víza
nebudou přijaty.
Nové žádosti na úřadech práce o pracovní povolení je třeba podávat výhradně na sezónní schengenská víza.
Zásadní při podání žádosti o vízum je doložení kopie pracovní smlouvy + originál nebo kopie povolení ÚP.
Pokud žadatel o povolení k sezónnímu zaměstnání již na ÚP požádal, ale to dosud nebylo uděleno, uvede v žádosti
číslo jednací žádosti o povolení k sezónnímu zaměstnání a současně také název pobočky Úřadu práce České
republiky, u které o něj požádal. Vyřízení schengenského víza za účelem sezónního zaměstnání trvá zpravidla 5
pracovních dnů.
S Ministerstvem práce a sociálních věcí a s úřady práce je domluveno, že budou žádosti o sezónní povolení vyřizovat
urgentně. Podrobná informace k žádosti o schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání je k nalezení na
webových
stránkách
MZV: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/kratkodobe_vizum/sezonni_zamestnani.html
V tuto chvíli ještě není zřejmé, zda podání žádosti a vyzvedávání víz bude ve vízovém centru nebo na konzulátu, tuto
informaci sdělí žadatelům příslušný úřad, u kterého budou žádost podávat.
V případě potřeby, prosím, kontaktujte mě nebo členy mého týmu.
Ing. Jiří Šír náměstek pro řízení sekce EU a zahraničních vztahů
Tabulka C ke stažení
Tabulka D ke stažení
exportovat ›
Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

