
17. února 2021 MOŽNOSTI  ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

ZAHRANIČNÍCH  

PRACOVNÍKŮ



MOŽNOSTI  ZAMĚSTNÁVÁNÍ  PRACOVNÍKŮ  ZE  ZEMÍ  MIMO  EU

krátkodobé vízum – 90 dní 

dlouhodobé sezónní vízum – 180 dní

vhodné pro pokrytí sezónních výkyvů potřeby pracovních sil

mimořádné pracovní vízum – 1 rok

zaměstnanecká karta – 2 roky

vhodné pro dlouhodobou stabilizaci pracovních sil s

Přehledný seznam možností na stránce Ministerstva zemědělství

http://eagri.cz/public/web/file/668005/LEAFLET___MOZNOSTI_VIZ.pdf

http://eagri.cz/public/web/file/668005/LEAFLET___MOZNOSTI_VIZ.pdf


VÝHODY  MIMOŘÁDNÉHO  PRACOVNÍHO  VÍZA



gestor Ministerstvo zemědělství

určen pouze pro pracovníky z Ukrajiny

podávání žádostí na ZÚ Kyjev

pouze pro vybrané obory ekonomické činnosti a vybrané klasifikace 

zaměstnání (podle NV 291/2019 Sb.)

platnost víza 1 rok, nedá se prodloužit

PROGRAM  MIMOŘÁDNÉ  PRACOVNÍ  VÍZUM

podrobný popis Programu MPV včetně MANUÁLU pro postup při podávání žádosti k dispozici na adrese

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/zahranicni-pracovnici/program-

mimoradne-pracovni-vizum.html

Programu  MPV se věnoval webinář 14. prosince 2020 – lze shlédnout na adrese

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/zahranicni-pracovnici/uskutecnil-se-

webinar-zajisteni.html

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/zahranicni-pracovnici/program-mimoradne-pracovni-vizum.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/zahranicni-pracovnici/uskutecnil-se-webinar-zajisteni.html


VÝHODY  MIMOŘÁDNÉHO  PRACOVNÍHO  VÍZA

pobytový titul na 1 ROK = větší personální stabilizace firmy

odolnější proti náhlým změnám v podmínkách cestování

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)



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 – u neúplných žádostí (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-mimoradne-pracovni-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/

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/zahranicni-pracovnici/program-mimoradne-pracovni-vizum.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/dlouhodobe_vizum_1.html
https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status
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

mailto:jan.roman@mze.cz

