
22. června 2022 PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH 

PRACOVNÍKŮ ZE STRANY MINISTERSTVA 

ZEMĚDĚLSTVÍ



gestor Ministerstvo zemědělství

určeno pro přímé zaměstnávání, pouze pro pracovníky z Ukrajiny

pouze pro vybrané obory ekonomické činnosti a vybrané klasifikace 

zaměstnání (podle NV 291/2019 Sb.)

není stanoven minimální počet zaměstnanců u jednoho žadatele

není podmínka 1,2-násobku zaručené mzdy

platnost víza 1 rok, nedá se prodloužit, ale lze žádat opakovaně

PROGRAM  MIMOŘÁDNÉ  PRACOVNÍ  VÍZUM – PŘED 24.2.2022

Za rok 2021 podáno 848 žádostí z kvóty1 500 (r. 2022 – 137) 

Podíl zemědělství na žádostech v roce 2021 - 70 %



PROGRAM MIMOŘÁDNÉ PRACOVNÍ VÍZUM – PO 24.2.2022

Od konce února až do odvolání příjem žádostí pozastaven

Zařazení žadatelé zůstávají na listině – aktuálně jsou zváni na pohovory do Lvova

Pro držitele MPV po vypršení platnosti:

vízum za účelem strpění pobytu (§ 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb)

doporučení – žádost podat s dostatečným časovým předstihem (alespoň 1 měsíc), nečekat na uplynutí doby 

platnosti stávajícího víza

Zaměstnání držitelů dočasné ochrany (aktuálně do 4.3.2023, bude prodloužena minimálně o 1 rok)

Program kvalifikovaný zaměstnanec (navrženo navýšení kvót, nové zdrojové země) 

Nové MPV - od 1.1.2023 rovněž pro Arménii + další ?

Pokračování programu MPV – zahájení legislativních prací – předpoklad podzim 2022 



VÝHODY  MIMOŘÁDNÉHO  PRACOVNÍHO  VÍZA PRO ZEMĚDĚLSKÉ FIRMY

pobytový titul na 1 ROK = větší personální stabilizace firmy

odolnější proti náhlým změnám v podmínkách cestování

povoluje zaměstnávání i pracovníků s nejnižší kvalifikací (třída 9 podle CZ-ISCO)

omezuje fluktuaci pracovníků – 1 zaměstnavatel



ASISTENCE MZE

Informační servis firmám a garantům

Komunikace s MV, MZV, MPO, MPSV

Společná koordinace pozic s garanty v rámci RHSD 

Zapojení do tržiště jobs4ua.cz

Podpora ukrajinským vědcům a studentům - projekty Programu aplikovaného výzkumu 

2017–2025 Země (6 mil. Kč)



WEB EAGRI



DĚKUJI

ZA POZORNOST

Kontakty:  Ing. Iva Vondrášková, +420 221 812 392

Iva.Vondraskova@mze.cz

Ing. Jan Srb, +420 221 814 537,

Jan.Srb@mze.cz

Ing. Karolína Bartošová, +420 221 812 452, 

Karolina.Bartosova@mze.cz
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