
DOPORUČENÉ USPOŘÁDÁNÍ NÁLEŽITOSTÍ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZAM. KARTU ve vyplněném formuláři 
žádosti o zam. kartu  

–  nalepit fotografii, vyplnit na počítači nebo ručně latinkou, ale čitelně, nutné vyplnění ve všech bodech, 
pokud není důvod vyplnění, tak napsat slovo NE, NEMÁM, NEVÍM, NEPAMATUJI si, nezapomenout na 
kontaktní údaje žadatele (telefon, email), datum podání a podpis 

1. obálka s uvedenou doručovací adresou + 1x fotografie (na zadní straně obálky prosíme vyznačit 
latinkou jméno, příjmení a datum narození žadatele) 

2. čitelná kopie datové stránky cestovního dokladu a dalších všech zaplněných stránek (s vízy, razítky) + 
pokud je držitelem dalšího cestovního dokladu, tak dtto – platnost pasu min. po dobu platnosti 
zaměstnanecké karty + 3 měsíce 

3. pracovní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí oboustranně podepsaná (údaje 
o zaměstnavateli, o žadateli, místo výkonu práce, pracovní pozice, trvání smlouvy, týdenní pracovní 
doba, výše mzdy) 

4. doložení odborné způsobilosti, pokud zaměstnavatel vyžaduje pro výkon požadovaného zaměstnání, 
tato informace je uvedená na portálu MPSV, tak v tom případě je od žadatele vyžadováno předložení 
originálu dokladu o dosaženém vzdělání a jeho ověřená kopie s úředně ověřeným překladem do ČJ 

5. potvrzení nebo smlouva o zajištěném ubytování, pokud ubytovatel není vlastníkem nemovitosti, tak 
doložit vztah vlastníka a ubytovatele, na potvrzení nutný ověřený podpis (ne starší 180 dnů), na 
nájemní smlouvě nikoli 

6. doklad o bezúhonnosti na území Ukrajiny s notářsky ověřeným překladem do ČJ 

7. doklad o bezúhonnosti z jiných zemí, pokud žadatel pobýval nebo má v cestovním dokladu udělené 
vízum jiného státu na více než 180 dní v posledních třech letech (nehledě na to, kolik tam pobýval), 
tak je požadováno potvrzení o bezúhonnosti tohoto státu také s ověřeným překladem do ČJ 

Pozn. žadatel předkládá při prvotním kontaktu na GK k nahlédnutí originál ukrajinského vnitřního pasu 
nebo ID karty.  

 



ílpn no4axxi sace xa AoBrocTporoay aisy ra
npoxxBaHH9 npaqieHux1,1 Fenepanunoro

KoHcyn bcTBa MoxyTb cn in ryaarncf, 3 3a9BH l{ KaM}l
qecbrop a6o pociňcurop MoBaM}í, Y enna4xy, f,Ktqo
3af,BHl,tx xe posynaie xo4xoT s Lll,lx MoB, six nognxeřl

ga enacxrň paxyHor cKopl{cTaT}ícf nocnyraM}l
nepexnaAaqa.

|-exepansxe KoHcynbcTBo 9ecsxoT Pecny6nixu y
flueosi npocl4Tb gaRexuxie xa po6ovy xapry

npoHyMepyBaTil Ta nocKnanaTn AoKyMeHT}t y TaKoMy
nopf,AKy:

1. Konaepr s Sororpa$ieo (na saopori npocylMo
naTilHKolo HanilcaTu itu'n, npisanqe Ta Aary
HapoAxeHHfi sanenura);
2. Konig 3aKopAoHHoro nacnopTa;
3. Tpy4osnla 4orosip a6o 4oroaip npo uatidyrniň
4orosip;
4, floryrueHr, u1o ni4raep4xye oceiry ra npoSeciřny
raani$iraqio (nxqo norpi6en rarnň 4oryuenr);
5. ,Qoryuenr npo sa6esneqeHHf, npoxl4BaHHF;
6. floai4xa npo Hecy4t4Micrs a YrpaTni;
7. Aoeinra npo Hecy4l4Micru inunx AepxaB e pasi, nxqo
3aFBHl4K npoTRroM ocrannix Tpbox poxia nocriňxo
npoxilBaB y 6y4u-nriř s Hnx 6insu.le Hix 6 tlicnqia.


