14. prosince 2020

MIMOŘÁDNÉ
PRACOVNÍ VÍZUM

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU MPV

Program řízené ekonomické migrace

Gestor: Ministerstvo zemědělství
Určen pouze pro pracovníky z Ukrajiny
Podávání žádostí na ZÚ Kyjev

Účast v Programu zajišťuje přednostní podání
žádosti o mimořádné pracovní vízum

CÍLOVÉ SKUPINY ŽADATELŮ
 Přesné stanovení oborů podnikání zaměstnavatelů, majících
možnost se do programu zapojit
Podle CZ-NACE:

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,
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související
činnosti,

752 Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a pří- buzní
pracovníci,
816

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků,

02 Lesnictví a těžba dřeva,

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

10 Výroba potravinářských výrobků,

8183 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování,

11 Výroba nápojů.

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

 Detailnější vymezení pracovních pozic žadatele
Podle CZ-ISCO:

834

Obsluha pojízdných zařízení,

921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství,
93292 Pomocní dělníci ve výrobě.

VÝHODY MIMOŘÁDNÉHO PRACOVNÍHO VÍZA

Pobytový titul na 1 ROK = větší personální stabilizace firmy;
NEJSOU OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY jako u zaměstnanecké karty
 Není stanoven minimální počet zaměstnanců
 Není podmínka 1,2-násobku zaručené mzdy

 Povoluje zaměstnávání i pracovníků s nejnižší kvalifikací (třída 9 podle CZ-ISCO)
 Omezuje možnost přechodu k jinému zaměstnavateli (lanaření mezi firmami)

REALIZACE ŽÁDOSTI V PROGRAMU MPV
Na účast NENÍ právní nárok;
Program NENÍ URČEN pracovním agenturám;
Maximální POČET žádostí 125 měsíčně;
Hlásit do Programu se lze hlásit jen s KONKRÉTNÍM žadatelem;
Podávání žádostí POUZE přes garanty Programu

Schvalování probíhá ve 2 fázích – zaměstnavatel (provádí garant)  žadatel (provádí MV + MZV);
Lhůty pro vyřízení se řídí správními lhůtami, procedury nelze urychlit = > nutno zohlednit při termínu
podání žádosti
Podrobný MANUÁL postupu administrace k dispozici na stránkách MZe

INFORMACE O STAVU VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI A NOVÉ ŽÁDOSTI
O vyřízení žádosti (kladném i záporném) je INFORMOVÁN ŽADATEL zastupitelským úřadem v Kyjevě
=> nutná komunikace žadatel – zaměstnavatel;
Zaměstnavateli je možné poskytnout informaci ohledně stavu správního řízení o vydání pobytového
oprávnění na základě plné moci udělené uchazečem;
Stav vyřízení žádosti JE MOŽNO OVĚŘIT na webu Ministerstva vnitra (MZe NENÍ účastníkem řízení);
MPV nelze prodloužit, je však možno požádat o nové => při novém podání nutno počítat s lhůtami pro
vyřízení žádosti

DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI A DOPORUČENÍ
Program určen primárně pro PŘÍMÉ zaměstnavatele provozující skutečnou výrobu

Nutno počítat s LHŮTAMI pro vyřízení žádostí => žádosti podávat s dostatečným předstihem
PŘIPRAVIT ŘÁDNĚ CELOU ŽÁDOST A POTŘEBNÉ DOKUMENTY - neúplné žádosti (např. chybí
originály požadovaných dokumentů) – není možnost dodatečného doplnění dokumentů => nové
podání žádosti
NUTNÁ průběžná KOMUNIKACE zaměstnavatel – zaměstnanec (včasné informování)
Při problémech kontaktovat gestora nebo garanta

UŽITEČNÉ ODKAZY
Informace o Mimořádném pracovním vízu na stránkách MZe + stav kvóty
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/zahranicni-pracovnici/program-mimoradnepracovni-vizum.html

Informace o náležitostech podání žádosti vízum na stránkách MZV
https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/dlouhodobe_vizum_1.html

Informace o stavu vyřizování žádostí na stránkách MV
https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status

Informace o Programu Kvalifikovaný zaměstnanec na stránkách MPO
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovany-zamestnanec--248247/

Q & A

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

