
Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)
Baranova 33
130 00 Praha 3

Kontaktujte nás
Telefonicky: (+420) 224 224 379
        (+420) 605 263 035
        (+420) 603 547 450
Emailem: poradna@refug.cz

Úřední hodiny
Po: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 19.00
Út: pouze na objednání
St, ČT: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

www.migrace.com
www.pracovnicevdomacnosti.cz
www.facebook/SIMIporadna
www.vk.com/ Simi poradna

SIMI je nezisková organizace, jejímž cílem je posky-
tovat všestrannou podporu cizincům v ČR. V rámci 
projektu Pomocná ruka V. cizincům nabízíme 
bezplatné právní a sociální poradenství a asistenci 
při styku s úřady a veřejnými institucemi.

OLŠANSKÉ HŘBITOVY

TRAM 5,9,26

VINOHRADSKÁ
VINOHRADSKÁ

www.migrace.com



ZAMĚSTNANECKÁ KARTA (ZK)
Dva typy karet:
 • DUÁLNÍ (spojuje povolení k zaměstnání a povolení k pobytu)  
 • NEDUÁLNÍ (slouží pouze jako povolení k pobytu) 

Žádat můžete:
 • Duální ZK - pokud chcete na území ČR pobývat déle než 3 měsíce za  
   účelem zaměstnání a jedná se o pracovní místo, které je v Centrální   
   evidenci volných míst určených pro zaměstnanecké karty  
 • Neduální ZK- pokud chcete na území ČR pobývat déle než 3 měsíce  
   za účelem zaměstnání a jste: 
         a) cizinec, který má volný přístup na trh práce
         b) cizinec, který musí žádat povolení k zaměstnání

Kde žádost podat:
 • na pracovišti Ministerstva vnitra dle místa Vašeho bydliště
 • na zastupitelském úřadu ČR

Co je třeba k žádosti o ZK:
 • vyplněný formulář (zelený)
 • cestovní doklad
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu
 • 2 fotografie
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění (jen v některých případech)
 • pracovní smlouvu, nebo dohodu o pracovní činnosti či smlouvu 
   o smlouvě budoucí 
   - mzda (nejméně ve výši měsíční minimální mzdy) 
   - pracovní doba (nejméně 15 hod. týdně) 

 • doklad prokazující odbornou způsobilost (NE u neduální ZK)  
 • musí se jednat pracovní místo v Centrální evidenci volných míst 
   určených pro zaměstnanecké karty (NE u neduální ZK)
 • jen u neduální ZK 
   - doložit doklad prokazující, že máte volný přístup na trh práce
   - povolení k zaměstnání  

na vyžádání: - doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů 
                       - doklad o uznání Vašeho zahraničního vzdělání 
příslušným orgánem ČR
                       - lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí    

Doba platnosti ZK
 • na dobu pracovního poměru nebo platnosti povolení k zaměstnání, 
   max. 2 roky
  
Lhůta pro rozhodnutí:
 • 60 dnů ode dne podání žádosti, ve složitých případech 90 dnů 
  
Správní poplatek:
 • 1 000,- Kč 

Prodloužení platnosti:
 • nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před ukončením platnosti 
 • nemusí jít o pracovní místo v Centrální evidenci volných míst 
   určených pro zaměstnanecké karty
 • POZOR!! - u duální ZK v době rozhodování o prodloužení duální ZK 
   po skončení její platnosti můžete na území ČR pobývat, ale 
   NESMÍTE PRACOVAT 
         - u neduální ZK - pokud máte volný přístup na trh práce, můžete  
           pracovat po celou dobu  
         - pokud máte povolení k zaměstnání, můžete pracovat do    
           skončení jeho platnosti

Změny v zaměstnání:
 • u duální ZK - třeba souhlasu Ministerstva vnitra
 • u neduální ZK 
   - pokud máte volný vstup na trh práce, musíte změnu oznámit  
     Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů
   - pokud potřebujete povolení k zaměstnání, musíte o změnu  
     požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.


