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MIMOŘÁDNÉ 

PRACOVNÍ VÍZUM  



 

 

MIMOŘÁDNÉ PRACOVNÍ VÍZUM  

PRO STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍKY UKRAJINY  

PRACUJÍCÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ POTRAVINÁŘSTVÍ  

A LESNICTVÍ 

Mimořádné pracovní vízum je nový instrument zřízený            

na základě novely zákona o pobytu cizinců na území ČR (nový 

§31a). 

Aktivováno Nařízením vlády 291/2019 Sb. 

Možno využívat od 1. prosince 2019 do 31. prosince 2022 

(případné prodloužení bude navrhováno na základě vyhodnocení 

aktuální situace na trhu práce). 

Návrh Nařízení vlády byl vypracován v souvislosti s ukončením 

Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství         

a potravinářství z Ukrajiny“, který byl realizován od 1. ledna 

2018 do 1. září 2019. 

Implementace mimořádného pracovního víza bude probíhat 

v souladu s Programem Mimořádné pracovní vízum pro státní 

příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství          

a lesnictví. 

Uvedený program byl schválen usnesením vlády č. 752/2019        

a jeho cílem je zachovat podmínky ukončeného projektu 

v maximálním rozsahu. 

 



ODLIŠNÉ PARAMETRY PROGRAMU MPV OD PROJEKTU ZEMĚDĚLEC 
 

 Odlišná charakteristika zaměstnavatelů, majících možnost se 
do programu zapojit 

Nyní podle CZ-NACE: 

01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související 
činnosti, 

02 Lesnictví a těžba dřeva, 

10 Výroba potravinářských výrobků, 

11 Výroba nápojů. 

 

  Detailnější vymezení pracovních pozic žadatele 

Nyní podle CZ-ISCO: 

 

 Délka pobytového titulu – max. 1 rok (nedá se prodloužit, 
lze žádat opakovaně) 

 Časově omezená platnost  

 

 
51649 Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních 
určených pro chov a příbuzní pracovníci, 

61 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství,  

621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných 
oblastech, 

723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě 
elektrických), 

751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci, 

752 Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních)            
a příbuzní pracovníci, 

816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných 
výrobků, 

817 Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu 
papíru, 

8183 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování, 

83221 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů 
(kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby), 

834 Obsluha pojízdných zařízení, 

921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství,  

93292 Pomocní dělníci ve výrobě. 

 



Gestor: Ministerstvo zemědělství 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria pro zařazení zaměstnavatele do programu 

Kritéria pro účast zaměstnance v programu 

Maximální počet žádostí 125 měsíčně (odpovídá původní roční 

kvótě pro dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání – 1.500 

ročně) 

Podávání žádostí na ZÚ Kyjev 

STEJNÉ PARAMETRY OBOU PROGRAMŮ 

Spolugestoři: oMinisterstvo vnitra 

oMinisterstvo zahraničních věcí 

oMinisterstvo práce a sociálních věcí 

Garanti:  o Agrární komora ČR 

 o Potravinářská komora ČR 

o Zemědělský svaz ČR 

o Asociace soukromého zemědělství ČR 

o Lesnicko-dřevařská komora ČR 



POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
 

I. Zaměstnavatel ohlásí na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR volné pracovní místo a ve formuláři Hlášenka volného pracovního 

místa vysloví souhlas s nabízením volného místa cizincům a vyznačí zaškrtávací políčko Mimořádné pracovní vízum;  

II. Zaměstnavatel zpracuje na formuláři „Program Mimořádné pracovní vízum - Ukrajina“ seznam cizinců, kteří budou žádat o povolení          

k zaměstnání a mimořádné pracovní vízum, který společně s předepsanými přílohami doručí garantovi a informuje, u které pobočky Úřadu 

práce budou cizinci o povolení k zaměstnání žádat. 

III. V případě, že zaměstnavatel splní podmínky pro zařazení do Programu, garant, který žádost schválil, poskytne vyplněný formulář resortům 

zahraničních věcí, vnitra, práce a sociálních věcí a zemědělství.  

IV. Cizinci podají prostřednictvím svých zaměstnavatelů na místně příslušných krajských pobočkách Úřadu práce ČR žádosti o vydání povolení 

k zaměstnání.    

V. Místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR rozhodne o povolení k zaměstnání, které bude vydáváno na dobu nepřesahující 1 rok.  

VI. Cizinci podají na zastupitelském úřadu ČR v Kyjevě žádosti o mimořádné pracovní vízum. Jako přílohu žádosti doloží povolení k zaměstnání, 

doklad o zajištění ubytování, cestovní doklad a doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů.  

VII. OAMP Ministerstva vnitra rozhodne o žádostech o mimořádné pracovní vízum a v případě splnění podmínek vydá zastupitelskému úřadu 

pokyn k vyznačení víza. Vízum bude uděleno na dobu platnosti povolení k zaměstnání. 

VIII. Zastupitelský úřad vyznačí úspěšným žadatelům víza do cestovních dokladů. 

IX. Po příjezdu do ČR cizinci prostřednictvím ubytovatele splní svou ohlašovací povinnost vůči Policii ČR a zaměstnavatel po nástupu cizinců 

do zaměstnání splní povinnost informovat o této skutečnosti místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce. 

HROMADNÁ ŽÁDOST – 10 A VÍCE ŽADATELŮ 



POVINNÉ PŘÍLOHY 

Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad 

prokazující potřebné informace  

Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků  

Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na 

sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  

Čestné prohlášení o: 

 neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; 

 tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, 

uzavřít pracovní poměr v délce mezi 3 a 12 měsíci 

Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla 

zaměstnavateli uložena:  

 pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo, 

 opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních 

předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo 

oblastními inspektoráty práce. 

 



FORMULÁŘ ŽÁDOSTI 



MZV – PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI 

MINIMALIZOVÁNÍ TĚCHTO PROBLÉMŮ VÝRAZNĚ NAPOMŮŽE RYCHLEJŠÍMU ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ! 

Neúplné žádosti (nejčastěji: číslo pozice v systému MPSV, doložení kvalifikace (doklad o vzdělání), úplný (i zahájené 

trestní řízení)/neúplný výpis z RT Ukrajiny, často chybí úplně vše) 

Doložení zbytečných dokladů (až 50 % žádostí) 

Zaměstnavatel neinformuje žadatele včas (týden před podáním žádosti nestačí, není připraven) 

Chybějící náležitosti nelze zasílat e-mailem či datovou schránkou na MZV, doručují se do vízového centra  

Zařazování občanů jiných zemí do Programu Ukrajina (převážně RUS), takovému žadateli nebude žádost přijata, 

UKR pasy E……. či F…….. 

Duplicitní žadatelé (1 žadatel – 2 firmy), chybně uvedená jména 

Častá storna, snahy o záměnu osob 

Plné moci – v případě, že je doložena generální plná moc či plná moc na celé řízení, GK musí vše směřovat na 

zmocněného zástupce 

 



DĚKUJEME 

ZA POZORNOST 

Kontakty:  Jan Petr Roman, +420 221 812 468, jan.roman@mze.cz 

Zuzana Hercíková, +420 224 812 868. zuzana.hercikova@mze.cz  
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