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Anotace 

Předkládaná diplomová práce se zabývá Mimořádným pracovním vízem jako nástrojem pro 

nedostatek nekvalifikovaných pracovních sil v zemědělství, lesnictví a potravinářství na českém 

pracovním trhu.  Tento nástroj ekonomické migrace vzešel v platnost od prosince 2019 na základě 

Nařízení vlády č. 291/1999 Sb. o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny 

pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. Hlavním cílem této práce je porovnat praxi 

s nově zavedeným mimořádným pracovním vízem s jeho záměrem – získat zrychleným a 

jednodušším způsobem zahraniční pracovníky, a to na základě zkušeností garantů programu. Dílčí 

cíl práce je identifikovat vznik a podmínky získání mimořádného pracovního víza. Druhý dílčí cíl 

si klade zjistit, jak se vyvíjela pracovní migrace po roce 1989 a třetí je zjistit současný trend politiky 

zaměstnávání cizinců v ČR. Práce využívá primární a sekundární data a využívá teorii dvojího trhu, 

která vysvětluje důvody pracovní migrace. Výzkumná část čerpá z polostrukturovaných expertních 

rozhovorů. Práce nejprve analyzuje problém nedostatku pracovních sil na českém pracovním trhu 

a zabývá se vznikem MPV. Dále podrobně analyzuje cíl, podmínky, kritéria a postup procesu 

získání MPV. Následně práce věnuje pozornost trendům politiky zaměstnávání cizinců v ČR. 

Popisuje vývoj pracovní migrace po roce 1989 a ukazuje současné trendy v zaměstnávání cizinců 

v ČR. Reflektuje aktuální legislativní ukotvení, pobytová oprávnění, současné typy 

zaměstnaneckých povoleních a programy ekonomické migrace v ČR. Výzkumná část představuje 

výsledky výzkumu zaměřeného na zjištění zkušeností garantů s MPV, které odrážejí problémy, 

s kterými se garanti při procesu vyřízení MPV setkávají. Na závěr výzkumné šetření udává návrhy 

garantů na úpravy víza.  
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Mimořádné pracovní vízum, ekonomická migrace, trh práce, nedostatek, nekvalifikovaní 

pracovníci, Ukrajina, politika zaměstnávání cizinců, teorie dvojího trhu, zkušenosti 



 

 

 

 

Annotation 

The diploma thesis deals with the Special Work Visa (SWV) as a tool to solve the problem of the 

shortage of unskilled workers in agriculture, forestry and food labor market in the Czech Republic. 

This instrument of economic migration came into effect in December 2019 under the Czech 

Government regulation No. 291/1999 on special work visas for citizens of Ukraine working in 

agriculture, food or forestry. The main goal of this diploma thesis is to compare the practice with 

the newly introduced SWV with its intention – getting foreign workers into the country in a faster 

and easier way. The next goal of the thesis is to analyze the formation and conditions of obtaining 

a Special Work Visa. The third goal is to find out how was labor migration developing after 1989 

and the third one is to discover the current trends of employment policy for foreigners in the Czech 

Republic. The thesis uses primary and secondary data and uses the dual labor market theory which 

explains the reasons for labor migration. The research part draws on semi-structured expert 

interviews. The work first analyzes the problem of labor shortages in the Czech labor market and 

deals with the establishment of Special Work Visa. It further analyzes in detail the goal, conditions, 

criteria and procedure of the SWV acquisition process. Subsequently, the work pays attention to 

the policy of employment of foreigners in the Czech Republic. It describes the development of 

labor migration after 1989 and shows current trends in the employment of foreigners in the Czech 

Republic. It reflects the current legislative anchors, residence permits, current types of employee 

permits and economic migration programs in the Czech Republic. The research part presents the 

results of research aimed at learning about the experiences of guarantors with the SWV. It shows 

the problems which guarantors deal with during the application process. Also, the research survey 

provides guarantors' proposals for visa process improvements.  
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Úvod 

Mimořádné pracovní vízum (MPV) je zcela nový nástroj ekonomické migrace, zřízený za účelem 

vyřešit problém České republiky s nedostatkem nekvalifikovaných pracovníků v zemědělských, 

potravinářských a lesnických sektorech. Jeho platnost vzešla od 1. prosince 2019 a klade si za cíl 

rychlejším a jednodušším způsobem získat zahraniční pracovníky z Ukrajiny na chybějící pracovní 

pozice v uvedených oborech. Na vytvoření programu se podílelo Ministerstvo zemědělství, 

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zahraničních věcí společně 

s vládou ČR, která program vydala Nařízením č. 291/1999 Sb. o mimořádném pracovním vízu pro 

státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. Garanty 

programu se staly Agrární komora ČR, Lesnico-dřevařská komora ČR, Zemědělský svaz ČR, 

Asociace Soukromého zemědělství ČR, Potravinářská komora ČR.  

Vláda ČR stanovila podmínky pro získání tohoto víza. Určila národnost žadatelů pouze z Ukrajiny, 

definovala druh prací, na které se cizinec může hlásit. Dále vláda určila maximální počet podaných 

žádostí v kalendářním měsíci, kterých je 125 a ročně jejich počet nesmí překročit 2.500 žádostí. 

Žádosti se výhradně podávají na zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě. Další podmínka je, že 

zaměstnavatelem nesmí být agentura práce a zaměstnavatelem cizince na území ČR může být 

pouze účastník garantem schválený. Mimořádné pracovní vízum je vydáváno nejdéle na 1 rok bez 

možnosti jej prodloužit či podat na území ČR žádost o jiný druh pobytu (Ministerstvo vnitra ČR 

2020). 

MPV je opatření řízené ekonomické migrace, tzn., že může být vládou pozměňován podle aktuální 

situace na trhu práce. Na tento nový nástroj vzneslo Konsorcium nevládních organizací pracujících 

s migranty kritiku. Ve své publikaci Shrnutí změn, které přináší novela zákona o pobytu cizinců, 

uvádí, že cizinci jsou tímto vízem redukování na pouhou pracovní sílu. MPV jim neumožňuje právo 

si vzít do ČR svou rodinu, integrovat se nebo usadit. Na cizince se v tomto režimu nevztahuje účast 

na povinných integračních kurzech. Konsorcium také uvedlo, že MPV je vůči zaměstnavatelům 

nekoncepční. MPV zaměstnavatelům nedává záruku, že zaučeného cizince – pracovníka budou 

moci zaměstnávat i po uplynutí jednoho roku (Konsorcium nevládních organizací pracujících s 

migranty 2019). 

Na základě této kritiky jsem se rozhodla mimořádné pracovní vízum hlouběji zkoumat v této 

diplomové práci. Budu se především zaměřovat na to, jaké jsou zkušenosti garantů, kteří o zařazení 

do programu MPV rozhodují a zda se cíl MPV shoduje s praxí. Bude mě zajímat, jak garanti 
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hodnotí přínos tohoto nového nástroje. Pokusím se také zjistit, zda garanti narážejí na nějaké 

problémy při procesu řízení žádosti a jestli mají nějaké konkrétní návrhy na úpravy či zlepšení.  

Práce je rozdělena do 7 kapitol. První kapitola analyzuje problém nedostatku pracovních sil na 

českém pracovním trhu a zabývá se vznikem Mimořádného pracovního víza. Vymezuje hlavní cíl 

a dílčí cíle práce spolu s výzkumnými otázkami a popisuje výzkumný design, který je v práci 

využit.  

Druhá kapitola se zabývá teoretickým přístupem, a to především teorií dvojího trhu, která 

zdůvodňuje poptávku po zaměstnávání cizinců.  

Třetí kapitola podrobně analyzuje Mimořádné pracovní vízum, jeho cíl, podmínky, kritéria pro 

pracovníka i zaměstnavatelé umožňující zařazení do programu. Představuje též překážky, které 

brání se do programu zařadit.  

Čtvrtá kapitola na to navazuje a přibližuje postup procesu získání MPV. Vyjmenovává podle 

pokynů Ministerstva zemědělství, jako gestora programu devět kroků, které vedou k úspěšnému 

vydání víza, rovněž vysvětluje postup při hromadné žádosti.  

Pátá kapitola věnuje pozornost trendům politiky zaměstnávání cizinců v ČR. Popisuje vývoj 

pracovní migrace po roce 1989 a ukazuje současné trendy v zaměstnávání cizinců na našem území. 

Reflektuje aktuální legislativní ukotvení a uvádí pobytová oprávnění, která se zaměstnáváním 

cizinců souvisejí.  

Šestá kapitola na to navazuje a blíže poskytuje informace o současných typech zaměstnaneckých 

oprávněních a programech ekonomické migrace, které Česká republika uděluje. 

Sedmá kapitola je věnována výzkumnému šetření. Prostřednictvím polostrukturovaných 

expertních rozhovorů s garanty programu, Hospodářskou komorou a Konsorciem nevládních 

organizacích pracujících s migranty představuje výsledky výzkumu zaměřeného na zjištění praxe 

s MPV.  

Věřím, že tato diplomová práce může čtenářům obecně přiblížit pohled na politiku zaměstnávání 

cizinců a programy ekonomické migrace v ČR. Obzvláště by mohla ukázat, jak mimořádné 

pracovní vízum podle garantů prozatím v praxi funguje. 

.  
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1 ANALÝZA VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU 

Podle statistik Úřadu práce ČR za rok 2019 byla míra nezaměstnanosti 2,6 %. Celkem 200 675 

uchazečů o zaměstnání bylo za rok 2019 evidováno na ÚP ČR. Po odečtení těch, kteří nemohou 

nastoupit do zaměstnání z důvodu nemoci, mateřské, rodičovské dovolené či rekvalifikace, bylo za 

minulý rok k dispozici 179 740 tzv. dostupných uchazečů (Svaz průmyslu a dopravy České 

republiky 2020), (Úřad práce ČR 2020).  

 

Nezaměstnaných bylo tak na našem území v roce 2019 nejméně od roku 1997. V evropském 

srovnání, v České republice patřila nezaměstnanost podle posledních dostupných dat Eurostatu 

mezi nejnižší (Úřad práce ČR 2020).  

 

Právě z důvodu vysoké zaměstnanosti dochází v České republice k problému obsazenosti některých 

pracovních míst, nejvíce těch nekvalifikovaných. Svaz průmyslu a dopravy v červnu 2019 

informoval o nedostatku pracovních sil na českém trhu. Zaměstnavatelé v minulém roce 2019 

hledali přes 346 tisíc lidí. Z toho 112 tisíc zaměstnanců chybělo k obsluze strojů a zařízení. Zhruba 

90 tisíc volných míst zaměstnavatelé nabízeli pro pomocné a nekvalifikované pracovníky. Na trhu 

práce se také poptávalo po zhruba 67 tisíc řemeslníků a opravářů. Především šlo o kovodělníky a 

strojírenské dělníky. Dále chybělo 30 tisíc pracovníků ve službách a prodeji. Jednalo se také o 

pozice s těžkou manuální práci, vyplývá to z červencové tiskové zprávy Svazu průmyslu a dopravy 

ČR za rok 2019 (Svaz průmyslu a dopravy České republiky 2020).  

 

Personální agentury taktéž poukazují na problém s obsazeností pracovních pozic na českém trhu. 

Z ankety mezi personálními agentury mají zaměstnavatelé největší zájem po nekvalifikované 

dělnické profese a po IT specialistech. Nedostatek pracovníků zaznamenávají ve výrobě, a to jak u 

kvalifikovaných, tak nekvalifikovaných pozic. Výrazný nedostatek pracovníků uvádějí ve 

stavebnictví či na technických a řemeslných pozicích. Největší počet volných míst je u nízko 

kvalifikovaných a nízce placených dělnických či manuálních profesí ve výrobě, obsluze nebo v 

zemědělství, uvádí např. Alžběta Honsová z personální agentury Randstad. Důvodem je podle ní 

jednoznačně nízká mzda za odvedenou práci. Ředitel agentury Hays ČR Ladislav Kučera také 

upozorňuje na problém posledních let. Výrobní firmy podle něj zvyšovaly své výrobní kapacity, 

mají množství zakázek ale nedostatek pracovních sil. Tento kapacitní deficit pracovních sil firmy 

nyní v dalším růstu prý omezuje (Hospodářské noviny 2019). 
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Za největší společnost ManpowerGroup z oblasti personalistiky, náboru a agenturního 

zaměstnávání Jiří Halbrštát uvádí hlavní příčiny nedostatku českých pracovníků na těchto 

pracovních pozicích. Jako stěžejní příčiny identifikuje rovněž neodpovídající mzdu a nevýhodné 

podmínky. “Výše zmiňované obory opouští hlavně kvůli pracovním podmínkám, přístupu 

nadřízených a neodpovídající mzdě vzhledem k tomu, co se nabízí na trhu. Očekávání lidí se stále 

více míjí s očekáváním firem," uvedl Halbrštát pro Hospodářské noviny 13. 6. 2019. Dále doplňuje, 

že Česká republika nedává takový prostor lidem s individuálními požadavky: “(…) ať už to jsou 

maminky s dětmi, lidé v předdůchodovém věku nebo zdravotně znevýhodnění lidé. Často dochází 

kvůli lenosti a předsudkům k úplně nesmyslné diskriminaci," uvedl pro rozhovor v Hospodářských 

novinách (Hospodářské noviny 2019). 

 

Ve výzkumném šetření této práce respondenti také podotkli, že nejčastějšími důvody, proč čeští 

pracovníci se o nízko kvalifikované pozice neucházejí, je na prvním místě sociální prestiž. Podle 

nich mnohem více lidí volí povolání, které vyžaduje minimálně úplné střední vzdělání s maturitou. 

Další důvod, který české uchazeče odrazuje, je náročná fyzická námaha a špatné podmínky. Na 

posledním místě respondenti zmínili nízké platové ohodnocení.  

 

Za hlavní příčinu neochoty českých pracovníků obsadit zmíněné pracovní pozice, analytici z ČSOB 

taktéž považují neadekvátní platové ohodnocení: "Nabízené mzdy jsou velmi často blízko minima. 

Firmy mnohdy nedokážou pružně reagovat na situaci na trhu práce," uvedl analytik ČSOB Petr 

Dufek v analýze ČSOB dne 13. 8. 2017 (ČSOB 2017). 

 

Podle průzkumu personálně poradenské společnosti Randstad z roku 2018, celkem 61 % 

oslovených firem v ČR je připravena nabídnout až o 15 % vyšší mzdu, aby tím zamezila fluktuaci, 

udržela své klíčové zaměstnance a získala nové pracovníky. Pro růst mezd jsou dle jejich průzkumu 

nejotevřenější firmy z výrobního a zpracovatelského průmyslu (Randstad  2018).  

 

Vyřešit problém s nedostatkem pracovníků na trhu se snaží zaměstnavatelé zvyšováním mezd a 

zlepšováním pracovních podmínek. Podle posledních dostupných dat Českého statistického úřadu 

se za první čtvrtletí roku 2020 mediánová mzda zvýšila o 5 %, reálně o 1,4 % tj. na 29. 333 korun 

měsíčně. Zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají ale mzdu nižší než celostátní průměr. Zvyšování 

mezd je však pomalejší, než by odpovídalo růstu produktivity práce. I při započtení nižší 
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produktivity jsou čeští zaměstnanci stále placení podstatně hůře než například v porovnání s platy 

v západní Evropě (ČSÚ 2020), (irozhlas 2018). 

 

Trend zvyšování mezd se v České republice promítá každoročně již od roku 2014. Pro rok 2020 se 

základní sazba minimální mzdy zvýšila o 1. 250 Kč na 14. 600 Kč za měsíc (MPSV 2020). 

 

Na další opatření pro odstranění problému s nedostatkem pracovních míst v některých odvětví 

přišli představitelé ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů ČR a z Hospodářské komory ČR. Ti navrhli vládě České republiky, aby 

vyřešila problém ekonomickou migrací.  

 

Otevřeným dopisem představitelé v únoru 2017 oslovili ministry a předsedu vlády s žádostí, aby 

se s problémem nedostatku pracovníků na českém trhu začali aktivně zabývat. Společně vládu 

vyzvali, aby zrychlila přijímání zahraničních uchazečů o práci a tím pomohla problém s 

obsazenosti pracovních míst vyřešit (Hospodářská komora ČR 2017). 

 

Na to vláda reagovala vytvořením programů ekonomické migrace, které mají nedostatek 

pracovních míst na českém trhu vyřešit. Dle vlády si pracovní programy kladou za cíl zjednodušit 

a urychlit získávání pracovníků ze třetích zemí a snížit zároveň bezpečnostní rizika spojená s 

pracovní migrací (Ministerstvo průmyslu a obchodu 2019). 

 

Nejdříve vláda schválila pracovní víza pro program Klíčový a vědecký personál, jenž je zaměřen 

na získávání odborných a výzkumných pracovníků. Dále zavedla program Vysoce kvalifikovaný 

zaměstnanec, který umožní obsadit vysoce kvalifikované pracovníky ze zahraničí a třetí typ 

programu Kvalifikovaný zaměstnanec, určený pro středně až nízce kvalifikované pracovníky. Tyto 

programy vzešly v platnost od 1.9.2019 a jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu 2019). 

 

Dalším opatřením vlády ze dne 30. října 2019 vzešlo nařízení vlády č. 291/1999 Sb. o mimořádném 

pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo 

lesnictví. Od 1. prosince 2019 pod gescí Ministerstva zemědělství začíná tak fungovat zcela nový 

nástroj pro získávání pracovníků do potravinářství, zemědělství a lesnictví s uplynutím platností 

do 31. 12. 2022 (Parlament České republiky 2019).  
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Vláda si zde stanovila podmínky pro získání tohoto víza. Stanovila národnost žadatelů pouze z 

Ukrajiny. Vízum ministerstvo vnitra vydá pouze pro vybrané druhy prací ve stanovených sektorech 

zařazených v klasifikaci ekonomických činností. Jedná se o oblasti rostlinné a živočišné výroby, 

myslivosti a související činnosti, lesnictví a těžbě dřeva, výrobě potravinářských výrobků a oblasti 

výroby nápojů. Vláda si dále určila maximální počet podaných žádostí v kalendářním měsíci tj. 

125 žádostí, které se podávají výhradně na zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě. Další podmínka je, 

že zaměstnavatelem nesmí být agentura práce a zaměstnavatelem cizince na území ČR může být 

pouze účastník vládou schválený. Toto Mimořádné pracovní vízum bude vydáno nejdéle na 1 rok 

bez možnosti jej prodloužit či podat na území ČR žádost o jiný druh pobytu (Ministerstvo vnitra 

ČR 2020). 

 

Předseda vlády Andrej Babiš tento nástroj reflektuje jako reakci na stížnosti podnikatelů, z nichž 

někteří pro nedostatek zaměstnanců musí omezovat výrobu nebo odmítat zakázky. Již v přípravách 

víza, předestřel, že tento typ víza nebude mít usazovací funkci. “Mimořádné vízum reaguje na 

aktuální potřebu a situaci na trhu práce. Když nebudou mít zahraniční pracovníci smlouvu, vrátí 

se domů", řekl premiér pro Českou televizi v červnu 2018 (Česká televize 2018). 

 

Migrační Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty novelu zákona o pobytu ve své 

publikaci Shrnutí změn, které přináší novela zákona o pobytu cizinců na str. 5, ale nehodnotí z 

integračního hlediska příznivě a k mimořádnému pracovnímu vízu dodává komentář: “Tento model 

dočasné migrace redukuje cizince na pouhou pracovní sílu. Tito cizinci si nebudou moci přivézt do 

ČR svou rodinu, usadit se zde a integrovat. V oblasti integrace na ně nebudou dopadat integrační 

povinnosti jako účast na povinných integračních kurzech či zkouška z českého jazyka” 

(Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty 2019). 

 

Dále Migrační Konsorcium k nově zavedenému mimořádnému vízu ve své publikaci na str. 6 

upozorňuje: “Tato právní úprava je dle našeho názoru protiintegrační a proti rodinná, ale také 

nekoncepční vůči zaměstnavatelům, kterým chybí jakákoliv záruka, že zaučeného a prověřeného 

cizince-pracovníka budou moci zaměstnávat i po uplynutí jednoho roku. Je také důležité 

připomenout, že tato právní úprava se do zákona dostala na jednání vlády mimo meziresortní 

připomínkové řízení. Jedná se o reakci na požadavky zaměstnavatelů ohledně nedostatku 

pracovníků na trhu práce” (Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty 2019). 

http://www.migracnikonsorcium.cz/wp-content/uploads/2019/08/Shrnut%C3%AD-zm%C4%9Bn-novela-ZPC_Konsorcium_07-2019_FINAL.pdf
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1.1 Výzkumné cíle a otázky 

Hlavním cílem této diplomové práce je porovnat praxi s nově zavedeným mimořádným pracovním 

vízem s jeho záměrem – získat zrychleným a jednodušším způsobem zahraniční pracovníky, a to 

na základě zkušeností garantů programu. 

 

Dílčí cíle práce:  

1. Identifikovat vznik a podmínky získání mimořádného pracovního víza  

2. Zjistit, jak se vyvíjela pracovní migrace po roce 1989 

 3. Zjistit současný trend politiky zaměstnávání cizinců v ČR. 

 

Pro zjištění těchto cílů si práce pokládá tyto výzkumné otázky:  

 

1. Jaké jsou zkušenosti a hodnocení mimořádného pracovního víza z pohledu garantů? 

2. Jakým způsobem je naplňován účel MPV?  

3. Jaké existují možnosti zlepšení nebo úpravy současné podoby MPV?  

4. K jakým proměnám docházelo v ČR v zaměstnávání cizinců? 

5. Jaký je současný trend zaměstnávání cizinců na území ČR?  

 

1.2 Výzkumný design  

S ohledem na povahu tématu tato práce využívá kvalitativní výzkum. Kvalitativní přístup 

zachycuje vlastní dynamiku a příčiny daného zkoumaného tématu. Orientuje se na pochopení 

smyslu jednání sociálních subjektů. Snaží se odhalovat reálné souvislosti a příčiny jevů. Jeho 

záměrem není zjišťovat jednotlivé parametry či zpracovat matematicky – statické informace, nýbrž 

vytvářet popis nebo logické konstrukce daného sociálního fenoménu (Švaříček, Šeďová 2007). Jak 

zmiňuje Hendl (2012) výhodou kvalitativního přístupu je možnost zkoumat jevy v jejich 

přirozeném prostředí. Umožňuje výzkumníkovi bezprostředně sledovat a reagovat na místní 

podmínky a situace, odhalovat vlivy kontextuálních podmínek. Kvalitativní přístup tak poskytuje 

komplexní holistický obraz, hlouběji analyzuje související informace, podává přímé výpovědi o 

názorech účastníků výzkumu. “Pro kvalitativní výzkum je charakteristická intenzivní interakce 

výzkumníka se zkoumanými jedinci“ (Hendl 2016). Tím výzkumníkovi umožňuje zjišťovat jev do 

hloubky. Mezi kvalitativní metody patří pozorování, rozhovory, analýza dokumentů nebo jejich 

kombinace (Hendl 2016). Za nevýhody kvalitativního výzkumu se podle autorů považuje časová 
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náročnost, chybějící záruka objektivity a nemožnost vztáhnout zjištění na celou populaci (Hendl 

2012). Tato limitace se však neztotožňuje s tématem této diplomové práce. Cílem není 

generalizovat výsledky na celou populaci.  Práce je úzce zaměřena na názory a zkušenosti 

účastníků, kteří jsou jasně stanoveni. Jsou jimi garanti, spolugestoři a gestor, kteří mimořádné 

pracovní vízum spravují a garantují jejich realizaci. Zaměření je tak na zjištění specifické skupiny 

odborníků, ve které se nachází 10 respondentů.  

 

Pro specifické vlastnosti tématu a úzce daného zkoumaného vzorku respondentů práce využívá 

případovou studii. Případová studie patří do kvalitativního výzkumného přístupu. Zaměřuje se na 

jeden nebo několik málo případu v čase a využívá hloubkový sběr informací z mnoha zdrojů dat 

(Creswell 2007). Případová studie poskytuje z omezených případů velké množství informací. 

Počítá tak s tím, že skrz detailní a hloubkové zkoumání několika konkrétních případů, lze snadněji 

porozumět podobným případům. Z případové studie je možno získat širší souvislosti a tím tak 

použít rozsáhlejší náhled do problematiky (Hendl 2012). 

 

1.3 Sběr dat 

Diplomová práce je založena na primárních a sekundárních datech. Zjištěné poznatky čerpají ze 

studia zákonů, a to především Zákona č. 291/2019 Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu 

pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, dále z 

programových vyhlášeních a ze studia pokynů a informací vydaných Ministerstvem zemědělství a 

dalších zapojených ministerstvech vztahující se k Mimořádnému pracovnímu vízu. Práce uvádí 

informace ze studia odborné literatury, dalších zákonů a vyhlášek spojené se zaměstnáváním 

cizinců v ČR. Čerpá také z analýzy veřejně politických dokumentů, statistických dat a výzkumných 

studiích. 

 

Primární data vycházejí z vlastně zpracovaného šetření založeného na polostrukturovaných 

expertních rozhovorech. Výhodou této metody je, že díky přímému dotazování expertů na daný 

jev, výzkumník efektivnějším způsobem získá informace než například u pozorování či aplikaci 

kvantitativní studie. Autoři také poukazují na časovou úsporu při aplikaci této metody. Výzkumník 

nemusí při procesu shromažďování dat věnovat tolik času, jestli-že jsou oslovení relevantní experti 

a mohou napřímo poskytnout jedinečné informace k danému tématu. Kromě toho skrze rozhovory 

s experty se nabízí příležitost dostat se k dalším expertům, kteří se věnují v bádané oblasti (Bogner, 
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Littig, Menz 2009). K realizaci polostrukturovaného rozhovoru je nutno si předem připravit scénář 

s otázkami, které během průběhu rozhovoru s expertem budou výzkumníka vést k zjištění cílů 

výzkumné práce (Hendl 2016). 

1.4 Průběh sběru dat 

Základem pro sběr dat posloužilo studium Nařízení o mimořádném pracovním vízu, analýza 

dokumentů, pokynů, programových vyhlášení, zákonů, odborných publikací, studium článků a 

zpráv od ministerstev zemědělství a vnitra. Tyto poznatky poskytly informace o vzniku, 

podmínkách, postupu získání mimořádného pracovního víza. Dále umožnily zjistit vývoj 

zaměstnávání cizinců a trendy politiky zaměstnávání. Díky těmto datům předložená diplomová 

práce nabízí ucelený přehled informací o mimořádném pracovním vízu.  

 

Pro výzkumnou část práce došlo k realizaci 10 polostrukturovaných expertních rozhovorů. Nejprve 

byl vytvořený scénář polostrukturovaného rozhovoru viz příloha č. 3. Při výběru respondentů byli 

osloveni všichni stanoveni garanti – tedy Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, 

Zemědělský svaz ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Lesnicko-dřevařská komora ČR. 

Osloven byl také hlavní gestor Ministerstvo zemědělství ČR a stanoveni spolugestoři Ministerstvo 

vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zahraničních věcí. Pro doplnění a 

přiblížení názorů a zkušeností s mimořádným pracovním vízem či celkově s praxí ekonomické 

migrace bylo také osloveno Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obchodu a dopravy, 

Tripartita, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Zastupitelský úřad 

v Kyjevě, Hospodářská komora ČR a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. 

Celkem tedy bylo osloveno 16 aktérů, kteří se pohybují v oblasti mimořádného pracovního víza. 

Nakonec z 16 oslovených aktérů rozhovor poskytly 10 dotázaných.  

 

Oslovení respondentů proběhlo prostřednictvím e-mailové korespondence v období březen 2020. 

V důsledku s vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s celosvětovou pandemií nemocí COVID-

19 a s tím spojený omezený pohyb a shromažďování osob, byl v měsíci březen 2020 realizován 

pouze jeden osobní rozhovor, a to s Ministerstvem vnitra. Po ukončení nouzového stavu v ČR bylo 

možné opět pokračovat v realizaci rozhovorů. Někteří z respondentů, avšak před osobním setkáním 

upřednostňovali realizovat rozhovor přes telefon, písemně přes e-mail, nebo online skrze platformy 

Skype nebo Zoom či Teams. Následující tabulka uvádí přehled realizovaných rozhovorů. 
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Tabulka č. 1: Přehled realizovaných polostrukturovaných rozhovorů  

Pořadí Respondent Forma Datum 
Délka 

rozhovoru 

1. Ministerstvo vnitra ČR Osobní 12. 3. 2020 48 minut 

2. 

Asociace soukromého 

zemědělského svazu ČR Osobní 23. 6. 2020 52 minut 

3. Zemědělský svaz ČR Osobní 25. 6.2020 58 minut 

4. Ministerstvo zemědělství ČR Osobní 26. 6. 2020 68 minut 

5. Potravinářská komora ČR Osobní 26. 6. 2020 46 minut 

6. Lesnicko-dřevařská komora ČR Online – Skype 3. 7. 2020 54 minut 

7. 

Konsorcium nevládních 

organizací pracujících 

s migranty Online – Zoom 3. 7. 2020 50 minut 

8. Agrární komora ČR Telefonický hovor 14. 7. 2020 40 minut 

9. Hospodářská komora ČR Online – Teams 15. 7. 2020 58 minut 

10. 

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR 

E-mailová písemná 

korespondence 24. 7. 2020  

Zdroj: Vlastní zpracování  

1.5 Metody analýzy dat 

Pro analýzu dat bylo použité tématické kódování. “Tématické kódování se hodí především v 

případě, kdy je cílem výzkumu popsat, jak jsou sociálně distribuovány různé pohledy na určitý jev.“ 

(Švaříček, Šeďová 2007). Tématické kódování je podle autorů Meuser a Nagel (2009), analytický 

nástroj, který poskytuje komplexní výpověď o získaných kvalitativních datech. Tato analýza 

kategoricky organizuje a detailně zachycuje zjištěná data.  Nejprve dochází ke shromažďování dat. 

V případě této práce došlo k nahrávání jednotlivých rozhovorů na hlasový záznamník a následně 

došlo k přepisu realizovaných rozhovorů. Poté je nutné stanovit generaci kódů pomocí kategorií. 

Ty byly v této práci stanoveny na základě výzkumných cílů a výzkumných otázek. Následně se 

výzkumník zaměřuje na souvislosti mezi jednotlivými případy a hledá přímé linie. U jednotlivých 

případů se výzkumník soustřeďuje na to, zda se u nich objevují stejné kategorie nebo se vyskytují 

jiné a vše zaznamenává. V realizovaných rozhovorech byl dbán dohled na hledání témat, které 

společně respondenti zdůrazňovali, opakovali, vyjadřovali souhlas, nesouhlas. Pozornost byla též 

věnována tématům, která naopak vnímali rozdílně nebo jim určovali odlišné míry důležitosti.   
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA K ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ 

V této kapitole se budu věnovat migračním teoriím, které vysvětlují příčiny pracovní migrace. 

Zmíním zde Neoklasickou teorii spolu s Push - Pull faktory. Především se zaměřím na východisko 

dvojího trhu, z kterého mimořádné pracovní vízum vychází, zaměřuje se totiž na poptávku po 

pracovní síle ze zahraničí. 

 

V oblasti zkoumaní migrace nám teorie vysvětlují příčiny migrace, ukazují důvody, proč dané 

skupiny lidí v čase migrují do jiných zemí. Teorie nám identifikují, kdo jsou ti, kteří migrují a jaké 

jsou jejich profilové znaky. Ukazují nám, jak se lidé liší od obecných charakteristik populace, z 

které odcházejí. Migrační teorie se zabývají otázkami, jaké je chování ze strany přijímací země, 

jaké jsou adaptační a integrační strategie, zda je migrace dočasná či trvalá, co způsobuje migrace 

u samotných cizinců a v přijímací společnosti. Teorie zkoumají také migrační politiky státních 

institucí v cílových zemích (Uherek, Drbohlav 2007). 

 

V migraci se objevují mnoho teorií, které na tyto otázky odpovídají. Migrace je totiž 

interdisciplinární věda, přičemž čerpá z oborů jako je sociologie, ekonomie, sociální antropologie, 

etnologie, sociální geografie, právo, demografie, historie, psychologie, politologie a urbanismu 

(Massey et al. 1993).   

 

Pro vysvětlení příčin zahraniční pracovní migrace nelze využít pouze jednu teorii. Teorie totiž na 

zahraniční zaměstnanost kladou různé důrazy a pohlíží na ní odlišnými perspektivami. Mezi 

vhodné teorie, kterými lze uchopit vysvětlení programu mimořádného pracovního víza, jako 

nástroje ekonomické migrace je Neoklasická teorie.  

 

2.1 Neoklasická teorie  

Tato teorie vysvětluje pracovní migraci jako “důsledek geografické nerovnováhy mezi poptávkou 

a nabídkou práce“ (Drbohlav, Uherek 2007). Neoklasická teorie se dělí na mikro ekonomickou 

teorii a makro ekonomickou. Mikro se zaměřuje na rozhodování jedince o migraci. Lidé při svém 

rozhodnutí kalkulují náklady a výnosy s cílem maximalizovat svůj užitek. Makroekonomická teorie 

zase vysvětluje příčiny migrace pomocí makroekonomických ukazatelů, mezi které patří rozdíly v 

příjmech, rozdíly nabídky a poptávky pracovní síly a také možnosti zaměstnání (Drbohlav, Uherek 

2007). 
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Jedinec podle Neoklasické teorie migruje, aby si zlepšil svou kvalitu života. Jeho hlavním cílem 

jsou zisky, které převyšují nad ztrátami, které během migrace může vynaložit. Všeobecně se 

neoklasické přístupy zaměřují na příjmové rozdíly, náklady na migraci a na podmínky zaměstnání. 

Hlavním motivem jedince opustit svou rodnou zemi je získat co největší finanční výdělek. Tedy 

lidé odcházejí do cizí země za vidinou lepší práce a výhodnějšími odměnami. Neoklasický přístup 

předpokládá s migračními toky lidí z chudých regionů do bohatých (Vojtková 2005). 

 

S touto teorií úzce souvisejí Push - Pull faktory, které vysvětlují motivy migrantů, které je vedou 

na český pracovní trh.  Tyto faktory popisují důvody lidí, které je “tlačí” odejít ze své země a 

zároveň ty, které je “táhnou” do cílové země (Brázová 2011). Mezi push-faktory řadíme 

ekonomické, politické, náboženské poměry. Dále demografické faktory, environmentální 

problémy, přírodní katastrofy, porušování lidských práv, nedostatek pracovních nabídek na trhu 

práce, nebo špatné podmínky při práci či z důvodu bezpečnosti a jiné. Mezi pull-faktory patří 

výhodnější pracovní příležitosti, bezpečnost, lepší životní podmínky, rodinné vztahy, příznivější 

politická situace a další důvody, které jsou pro cizince v cílové zemi lepší (Brázová 2011).  

 

Další teorie, která z pohledu ekonomických přístupů nejlépe vysvětluje příčiny potřebnosti 

mimořádného pracovního víza je teorie dvojího trhu.  

2.2 Teorie dvojího trhu  

Tato teorie hovoří o tzv. sekundárním trhu, na kterém se domácí pracovníci zdráhají přijmout 

pracovní místa. Charakteristikou tohoto druhého či sekundárního trhu je, že se na něm objevují 

obecně nekvalifikované pracovní nabídky, za které se nabízejí nízké platy. Tyto pracovní pozice 

se řadí na spodních příčkách pomyslného žebříčku povolání. Nabízejí jen malou příležitost pro 

rozvoj dovedností. Vyžadují často fyzicky náročnou práci, která se obvykle provádí v 

nepříjemných podmínkách (Stahl 2015). Naproti tomu stojí tzv. primární sektor, který nabízí 

pracovní příležitosti označované jako “good jobs“, vnímané obecně lepšími podmínkami na rozdíl 

od těch zmíněných horších pozic nazývané “bad jobs“ nebo také “precarious jobs“ (Trbola, 

Rákoczyová 2010). Autoři ještě dále sekundární trh práce nazývají jako “dead-end-jobs“. Tedy tím 

myslí pozice, které jsou nestabilní, špatně placené, s nízkým sociálním statusem a s omezenou 

možností postupu. Domácí zaměstnanci se těmto pracovním místům vyhýbají, čímž je vysvětlena 

poptávka po doplňkové pracovní síle. Tato poptávka se vyskytuje i při vysoké míře 
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nezaměstnanosti. Proto jsou migranti nejvhodnější skupinou pro zaplnění tohoto prostoru. Lze 

předpokládat, že se tak děje vlivem mzdových rozdílů mezi zemí původu a zemí cílovou a částečně 

také proto, že zahraniční pracovníci jsou najímáni většinou na krátkodobé úvazky, protože jejich 

centrem zájmů se odvíjí v jejich zemi původu. Tím pádem se tak méně zajímají o sociální status 

plynoucí z práce. Tak stejně nemají takové ambice na postup v hostitelské zemi. Neztotožňují svoji 

identitu a sebehodnocení se svým sociálním postavením v hostitelské zemi, ale spíše se svou zemí 

původu, kde se jejich status zvýší díky výdělkům v zahraničí. Je tak pro ně jednodušší oddělovat 

práci v přijímací zemi od jejich sociální identity, ta je totiž stále zakořeněná v jejich zemi původu 

(Baršová, Barša, 2005).  

 

Pracovní nabídky na druhém trhu jsou například práce s masem v mrazírnách, venku na poli, u 

zvířat, v lese apod. Takové práce jsou navíc často obklopeny značnou mírou nejistoty. Podle autora 

Piore  (Massey et al. 1993) právě kvůli těmto podmínkám a často nízkému finančnímu ohodnocení 

se na tyto pracovní pozice domácí pracovníci nechtějí hlásit. Na tyto pozice je obtížné jednoduše 

zvýšit mzdy a tím přilákat domácí zaměstnance. Proto daná země využívá ekonomickou migraci 

pro získání zahraničních pracovníků, pro které tato práce za těchto podmínek je z hlediska jejich 

možností přeci jen výhodnější (Stahl 2015). 

 

Zatímco mnoho malých firem působících na konkurenčních trzích se snaží naplnit nekvalifikované 

pozice domácími pracovníky, velké firmy automaticky hledají ochotné cizince na tyto těžko 

obsaditelné pozice. Kdežto na primární sektor přednostně obsazují domácí uchazeče. Je to proto, 

že rigidní mzda za práci uvnitř firmy znemožňuje zvýšení mezd pro nízké pozice, bez toho, aniž 

by se mzdy zvýšily v celé hierarchii pracovních pozic. Tudíž zaměstnavatelé, kteří čelí nejistotám, 

pokud jde o náklady a restrukturalizaci pracovních míst, přistupují k vyplnění mezer v zásobování 

pracovní síly k možnostem využít zahraniční pracovníky (Martin a Houston 1979). 

 

Další faktor přispívající k pokračující existenci spoléhajících se firem na zahraniční pracovní síle 

je to, že obecně více domácích pracovníků poptává práci v primárním sektoru. Tím se ale snižuje 

produktivita sekundárního odvětví. Vyvstává možnost, že sekundární trh práce by díky 

technologiím mohl v budoucnu zaniknout. Avšak vlády se zdráhají zavádět politiky, které mohou 

vést k zániku sekundárních průmyslových odvětví. Myslí totiž na možnou nezaměstnanost mezi 

domácími pracovníky v primárním odvětví (Stahl 2015). 
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3 MIMOŘÁDNÉ PRACOVNÍ VÍZUM  

V této kapitole se zaměřím na vznik a rámování potřeb zavedení mimořádného pracovního víza 

jako nástroje pro ekonomickou migraci. Zmíním jeho cíle, podmínky a potřebné náležitosti pro 

jeho získání. 

3.1 Zdůvodnění potřebnosti Mimořádného pracovního víza  

Program Mimořádného pracovního víza vzešel v platnost od 1.prosince 2019. Jeho doba zavedení 

je stanovena na 3 léta. Platnost programu vyprší uplynutím 31. prosince 2022. Pracovník na toto 

mimořádné pracovní vízum má oprávnění pracovat a pobývat v České republice nejdéle na dobu 1 

roku. Vízum nelze prodlužovat, je možné o něj požádat opakovaně. Toto oprávnění se vztahuje 

pouze na státní příslušníky Ukrajiny, kteří budou pracovat v sektorech zemědělství, potravinářství 

nebo lesnictví. Oprávnění je limitováno početní kvótou. Maximální roční počet žádostí o 

mimořádné pracovní vízum podaných účastníky programu je stanoven nařízením vlády, který je 

vymezen na 1500 osob ročně. Nařízení vlády stanovuje omezený počet žádosti, které nesmí 

překročit 125 žádostí za měsíc (Zákon č. 291/2019 Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu 

pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví). 

 

Jeho vzniku předcházela výzva z 1. února roku 2017. Otevřeným dopisem zaměstnavatelů v 

zastoupení představitelů Svazu průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů ČR a Hospodářské komory ČR oslovili ministry a předsedu vlády s 

naléhavou žádostí o podporu podnikání a konkurenceschopnosti v České republice. Konkrétně 

zástupci zaměstnavatelů v dopise vládu požádali, aby pomohla řešit nedostatek pracovníků na 

českém trhu práce. Ve společném veřejném dopise vládu vyzvali, aby zrychlila přijímání 

ukrajinských uchazečů o práci a podpořila tak české podniky a ekonomiku. “Vzhledem k rekordně 

vysoké zaměstnanosti v ČR není možné volná pracovní místa obsadit českými uchazeči. Proto se 

firmy obrací do zahraničí. Pokud se vláda rozhodla, že jim v tom pomůže, nemůže přeci ignorovat 

stávající nefungující situaci. Firmy potřebují zaměstnance nyní, ne za půl roku. Do té doby můžou 

naše firmy přijít o zakázky, zákazníky a brzy budou řešit opačný problém, než je nábor 

zaměstnanců,“ upozornil v dopise na rizika prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav 

Hanák. Dále například prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý vnesl názor do diskuze na 

téma problému s nedostatkem personálních sil jak pro kvalifikované, tak nekvalifikované profese: 

“Nepružnost českých orgánů například v porovnání s Polskou republikou je až zahanbující. A děje 

se tak na úkor českých občanů a prosperity naší země. Dlouhodobě nás Ukrajinci samozřejmě 
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nezachrání, ale krátkodobě mohou pomoci. Vláda pro to však musí něco udělat,“ napsal v dopise. 

Z výzvy v dopise v závěru vyplývá požadavek, aby Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničí 

navýšily své personální kapacity, pro zrychlení vyřízení počtu žádostí o zaměstnanecké karty a 

pomohla tak českým firmám v bezodkladných termínů získat potřebné chybějící pracovní síly k 

zabezpečení výroby a služeb. Rovněž uvedli, že věří, že by tento požadavek pomohl k tomu, aby 

se čeští zaměstnavatelé udrželi a obstáli v těžkém konkurenčním prostředí (Hospodářská komora 

ČR 2017). 

 

Dále k zavedení vzniku programu mimořádného víza pro státní příslušníky z Ukrajiny vyplynulo 

v souvislosti s naléhavou nezbytnosti získat zahraniční pracovní sily pro odstranění problému s 

kůrovcovou kalamitou a likvidaci jejich následků, jež trvá už od roku 2018. V oblasti českého 

lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu narostla potřeba zvýšeného zapojení fyzických 

personálních sil. K roku 2019 bylo důsledkem kůrovcové kalamity silně zasaženo 7 krajů, dochází 

však k napadení stromů na celém území České republiky. “Celkový objem nahodilých kůrovcových 

těžeb stoupá geometrickou řadou a rostoucí trend lze očekávat i v nejbližších letech. S nárůstem 

těžby se rovněž úměrně zvyšuje i rozsah ploch určených k zalesnění. Boj s kůrovcovou kalamitou 

se zařadil mezi prioritní cíle vlády ČR a je mu rovněž věnována pozornost ze strany Parlamentu 

ČR”(Ministerstvo zemědělství 2019).  

 

S akutním nedostatkem pracovních sil se také potýká naše zemědělství a potravinářství. Jedná se 

zejména o specifické zemědělské výroby spočívající ve zvýšených nárocích na počet pracovních 

sil v závislosti na ročním období a agrotechnických postupech. Nedostatek pracovních sil v 

zemědělství a potravinářství by podle Ministerstva zemědělství mohlo způsobit pokles 

konkurenceschopnosti tohoto odvětví.  “Mohlo by také dojít k poklesu míry soběstačnosti v 

základních zemědělských a potravinářských produktech a v nejhorším případě k ukončení činnosti 

zemědělských a potravinářských firem” (Ministerstvo zemědělství 2019). 

 

Uvedené problémy vyústěné s nedostatečným počtem pracovních sil v těchto pracovních odvětví 

spolu s nemožností obsazení pracovního místa českými uchazeči o zaměstnání mají za následek 

poptávku ze strany zaměstnavatelů obsadit tyto pracovní pozice zahraničními pracovníky 

(Ministerstvo zemědělství 2019). 

 

Pro výše zmíněné skutečnosti připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem 
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vnitra nový nástroj ekonomické migrace pro nekvalifikované pracovní pozice. Vytvořili tak nový 

instrument v podobě mimořádného pracovního víza, který umožňuje přijímat pracovníky z 

Ukrajiny a obsazovat je na pozice v sektorech zemědělství, potravinářství a lesnictví.  

 

Tento nový typ mimořádného pracovního víza podle Lesnicko dřevařské komory navazuje na 

projekt s názvem Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny 

realizovaný v letech 2018 a 2019. Ten byl také v gesci Ministerstva zemědělství a byl ukončený 

k 1. 9. 2019. Mimořádné pracovní vízum si klade za cíl zrychlené a efektivní přijetí žádostí o 

mimořádné pracovní vízum bez nutnosti registrace v rezervačním systému k podání žádosti, rychlé 

administrativní zpracování žádostí a možnost hromadného náběru žádostí o mimořádné pracovní 

vízum (Silvarium 2020). 

 

Vláda proto vydala podle § 31a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb. Mimořádné pracovní 

vízum v podobě nařízení vlády. 

 

Tento nástroj byl schválen usnesením vlády ČR dne 30. října 2019 formou nařízení vlády č. 

291/1999 Sb., jehož účinnost byla stanovena od 1. prosince 2019. Vláda opravňuje koordinační 

orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci provádět v programu podle potřeby změny. 

Vláda si vyhrazuje, že program může být pozastaven, upraven či ukončen v důsledku změny 

právních předpisů upravujících pobyt a zaměstnání občanů třetích států na území ČR. Program má 

probíhat ve spolupráci se sociálními a hospodářskými partnery a o jakékoliv změně či plánovaném 

pozastavení programu musí být zúčastnění aktéři informováni, neboť to může mít vážný dopad na 

výrobní procesy a provoz podniků (Ministerstvo zemědělství 2019). 

 

Od 14. 3. 2020 v souvislosti s celosvětovou pandemii nemocí COVID – 19 došlo k dočasnému 

pozastavení realizace programu mimořádného pracovního víza. Vyhlášený nouzový stav v České 

republice ze dne 13. 3. 2020 zamezil cestování a tím se přerušil náběr žádostí o mimořádné 

pracovní vízum. Úřady práce ČR od té doby také pozastavily přijímání žádostí o pracovní povolení. 

Tato omezení trvala do vydání rozhodnutí vlády usnesením č. 511 ze 4. května 2020. Vláda 

rozhodla, že od 11. května 2020 vzhledem k zlepšení epidemiologických podmínek obnovuje 

možnosti podávat žádostí o mimořádné pracovní vízum Je však povinnost, aby cizinec doložil 

potvrzení o bezinfekčním onemocnění COVID-19 (Ministerstvo zemědělství 2020). 
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3.2 Cíl a přínos programu  

Cílem Mimořádného pracovního víza pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, 

potravinářství nebo lesnictví je tedy poskytnout zaměstnavatelům na českém pracovním trhu v 

odvětvích lesnictví, zemědělství a potravinářství potřebné množství pracovníků z Ukrajiny. 

Hlavním účelem je dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku. Přínosem tohoto 

programu je podle Ministerstva zemědělství rychlé a efektivní přednostní přijetí žádosti o 

mimořádné pracovní vízum bez nutnosti registrace v rezervačním systému k podání žádosti, 

možnost hromadného podání žádostí o mimořádné pracovní vízum, a co možno efektivní 

administrativní zpracování žádostí (Ministerstvo zemědělství 2019). 

 

Hlavním gestorem programu Mimořádného pracovního víza bylo ustanoveno Ministerstvo 

zemědělství. Spolugestory jsou Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Ministerstvo zahraničních věcí. Garanti programu se staly Agrární komora ČR, Potravinářská 

komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Lesnicko-dřevařská 

komora ČR. Jejich jednotlivé kompetence a pravomoc v souvislosti s vyřízením Mimořádného 

pracovního víza uvedu dále v podkapitole procesu vyřízení žádosti. 

3.3 Kritéria pro zařazení zaměstnavatele do programu 

Do programu mohou být zařazení pouze zaměstnavatelé, kteří budou schválení garantem 

programu. Do programu se nemůže přihlásit zaměstnavatel s titulem agentura práce. O úspěšném 

zařazení hraje roli splnění kritériích, které nařízení vlády stanovuje. Přihlásit se mohou 

zaměstnavatelé, firmy, které působí v České republice minimálně 2 roky. Jsou daňovým 

rezidentem ČR, plátcem sociálního a zdravotního pojištění dle zákona č. 586/92 Sb., o daních 

z příjmů. Dále v součinnosti s § 46 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 

zaměstnavatel nemá daňové nedoplatky z podnikání, které má povinnost doložit potvrzením, které 

vyhotoví místně příslušný finanční úřad. Potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce. Dalším kritériem 

je, že zaměstnavatel nemá nedoplatky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti. Doloží o tom potvrzení, která nesmí být starší než 3 měsíce. Další 

podmínkou je, že zaměstnavatel nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění, 

které doloží čestným prohlášením. Mezi další kritéria pro zařazení do programu je, že 

zaměstnavatel svou podnikatelskou činnost zaměřuje na ekonomické oblasti činností podle 
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klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (Zákon č. 291/2019 Nařízení vlády o mimořádném pracovním 

vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví).  

 

Označení CZ-ISCO určuje kategorie zaměstnání, které jsou rozdělené od 0 do 9 kódů.   Přičemž 

do kódu 0 spadají zaměstnanci v ozbrojených silách, do kódu 1 se řadí zákonodárci a řídící 

pracovníci, do 2 specialisté, 3 označuje technické a odborné pracovníky, 4 jsou úředníci, 5 jsou 

pracovníci ve službách a prodeji, 6 jsou kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a 

rybářství, 7 jsou řemeslníci a opraváři, 8 jsou obsluha strojů a zařízení, montéři, 9 jsou pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci (CZ-ISCO 2020).  

 

Ekonomické činností, které zaměstnavatel pro zařazení do programu musí vykonávat dle § 3 

Zákona č. 291/2019 Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny 

pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví stanovuje:  

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

b) 02 Lesnictví a těžba dřeva, 

c) 10 Výroba potravinářských výrobků, nebo 

d) 11 Výroba nápojů. 

Stanovené pracovní pozice žadatele cizince - pracovníka, které musí spadat mezi druhy prací 

označené v Klasifikaci zaměstnání (CZ-ISCO) dle § 4 Zákon č. 291/2019 Nařízení vlády o 

mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, 

potravinářství nebo lesnictví jsou: 

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

pracovníci, 

b) 61 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, 

c) 621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech, 

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

e) 751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci, 

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

g) 816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků, 

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

i) 8183 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování, 

j) 83221 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické 

dopravní služby), 
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k) 834 Obsluha pojízdných zařízení, 

l) 921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství, nebo 

m) 93292 Pomocní dělníci ve výrobě. 

 

Dalším kritériem pro zařazení do programu pro zaměstnavatele je, že musí mít vyrovnané závazky 

vůči státu. To znamená, že v posledních dvou letech nedostal v oblasti nelegálního zaměstnávání 

pokutu vyšší než 100. 000 Kč. Nebo že mu nebyla vyměřena opakovaná pokuta vyšší než 100. 000 

Kč za porušení jiných povinností. Musí také splnit podmínku, že je v ČR registrován jako plátce 

zdravotního a sociálního pojištění. Poslední kritérium, které zaměstnavatel před úspěšným 

zařazením do programu musí splnit je, že musí zakládat účetní závěrky do sbírky listin 

(Ministerstvo zemědělství 2019). 

3.4 Překážky, pro které zaměstnavatel nemůže být zařazen do programu  

Těmi překážkami podle pokynů Ministerstva zemědělství jsou případy, jestliže zaměstnavatel:  

a. Nepředloží řádně vyplněný tiskopis Žádost o zařazení do Programu společně se všemi 

povinnými přílohami. 

b. Je agenturou práce 1 

c. Je zapsán v obchodním rejstříku a do sbírky listin obchodního rejstříku v rozporu s 

příslušnými právními předpisy a neuložil své účetní závěrky 

d. Je-li mzda nabízená v centrální evidenci volných pracovních míst uchazeči, kterého 

zaměstnavatel nahlašuje do programu nižší, než je úroveň zaručené mzdy podle nařízení 

vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o 

vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 2 

e. Má-li garant nebo některý z participujících ústředních orgánů státní správy pochybnosti, 

zda ve vztahu k nahlášenému uchazeči nepůjde o dočasné přidělení či zastřené 

zprostředkování zaměstnání (Ministerstvo zemědělství 2019). 

 

 
1 Webový odkaz na Integrovaného portálu MPSV, který vymezuje skutečnosti, zda zaměstnavatel není 

agenturou práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů: 

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/ 
2 Zaměstnavatel uvádí nabízenou mzdu v oznámení o zaměstnání, ta musí splňovat Nařízení vlády určující 

nejnižší úroveň zaručené mzdy podle složitosti a náročnosti typově rozlišených skupin prací.  
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3.5 Kritéria pro zařazení zahraničního pracovníka do programu  

Takovými kritérii, pro které je možno cizince do programu zahrnout jsou:  

a) Státní příslušnost Ukrajina 

b) Povinnost doložit údaje o čísle, pod kterým je neobsazené pracovní místo, které patří mezi 

druhy prací stanovené nařízením vlády o mimořádné pracovní vízu, zveřejněno v centrální 

evidenci volných pracovních míst a na které bude vydáno povolení k zaměstnání 

(Ministerstvo zemědělství 2019). 
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4 POSTUP ZÍSKÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO PRACOVNÍHO VÍZA  

V této kapitole uvedu postup při získání mimořádného pracovního víza. Popíšu zde v devíti 

krocích, co je potřeba učinit ze strany zaměstnavatele a cizince. Taktéž zmíním úkony, které podle 

pokynů Ministerstva zemědělství mají v kompetencích spolugestoři, garanti a gestor programu. 

Vysvětlím zvláštní přístup realizace v případě hromadné žádosti a také objasním důvody, pro které 

je možné účastníky vyřadit z programu. Na závěr vyjmenuji povinné přílohy, které jsou nezbytnou 

součásti mimořádného pracovního víza 

 

4.1  Podání žádosti o zařazení do programu  

1. Nejprve je zapotřebí, aby zaměstnavatel nahlásil na příslušné krajské pobočce Úřadu práce 

ČR volné pracovní místo a ve formuláři Hlášenka volného pracovního místa vyslovil 

souhlas s nabízením volného místa cizincům a vyznačí zaškrtávací políčko Mimořádné 

pracovní vízum. 

 

2. Zaměstnavatel poté zpracuje na formuláři s názvem 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. Zároveň jej 

informuje, u které pobočky Úřadu práce budou cizinci o povolení k zaměstnání žádat. Jak 

už bylo zmíněno, kvóta pro počet žádostí podle Nařízení vlády č. 291/2019 Sb. o 

mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny je omezený na 125 měsíčně. 

Zaměstnavatel si tak může zkontrolovat na webu Ministerstva zemědělství v sekci 

Mimořádné pracovní vízum aktuální stav volných kapacit na příslušný kalendářní měsíc.  

 

3. Poté následuje zařazení zaměstnavatele do programu. V případě, že zaměstnavatel splní 

podmínky pro zařazení do programu a zároveň je k dispozici volná kapacita míst k 

příslušnému kalendářnímu měsíci, garant, který žádost schválí, poskytne vyplněný 

formulář spolugestorům – Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva 

práce a sociálních věcí a také hlavnímu gestorovi, jejímž je Ministerstvo zemědělství. 

 

4. Následovně je zapotřebí podat žádost o pracovní povolení. Cizinci podají prostřednictvím 

svých zaměstnavatelů na místně příslušných krajských pobočkách Úřadu práce ČR žádosti 

o vydání povolení k zaměstnání.  
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5. Místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR poté rozhodne o povolení k zaměstnání, 

které nesmí být vydáno na dobu delší jak 1 rok. 

6. Cizinec je pak povinen si žádost o mimořádné pracovní vízum vyřídit v Kyjevě. Podá si ji 

osobně na zastupitelském úřadu ČR v Kyjevě.  Jako přílohu žádosti doloží již získané 

povolení k zaměstnání, doklad o zajištěném ubytování, cestovní doklad a doklad o výpisu 

z rejstříku trestů, který vydává Ukrajina. Vše písemnou formou a v originální podobě. 

Zastupitelský úřad v Kyjevě vyzve žadatele, aby se osobně dostavil na stanovený termín 

osobního pohovoru, který zajistil pokynem Ministerstvo vnitra ČR. 

 

7. Následuje vydání rozhodnutí o žádosti o mimořádné pracovní vízum. Orgán azylové a 

migrační politiky (OAMP) Ministerstva vnitra rozhodne o žádostech o mimořádné pracovní 

vízum a v případě, že shledá splnění podmínek, vydá zastupitelskému úřadu v Kyjevě 

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

 

8.  Předposledním krokem je vydání mimořádného pracovního víza. Zastupitelský úřad v 

Kyjevě pozve na přesně stanovený termín úspěšného žadatele o vízum, aby si osobně 

vyzvedl svůj cestovní doklad, ve kterém bude vyznačený štítek víza, který ho bude 

opravňovat k výkonu stanoveného zaměstnání a k pobytu s ním spojený.  

 

9. Posledním postupem je ohlášení pobytu cizince. Po příjezdu do ČR držitelé mimořádného 

pracovního víza prostřednictvím ubytovatele ohlásí povinnost vůči Policii ČR a 

zaměstnavatel po nástupu cizinců do zaměstnání informuje o této skutečnosti místně 

příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (Ministerstvo zemědělství 2019). 

 

4.2 Zvláštní postup realizace v případě hromadné žádosti  

Pro případy, kdy zaměstnavatel má v záměru přihlásit do programu 10 a více zahraničních 

pracovníků z Ukrajiny, je povinen postupovat jiným způsobem. Zaměstnavatel má povinnost podat 

hromadnou žádost zaměstnavatele. Před tímto krokem je nutné, aby byl vyhrazený koordinátor, 

který na postup realizace pro deset a více cizinců – pracovníků z Ukrajiny bude dohlížet.  Poté 

může podat hromadnou žádost, v této žádosti zaměstnavatel uvede již domluveného koordinátora, 

který bude v případě zařazení žádosti do programu kontaktován Zastupitelským úřadem ČR v 
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Kyjevě. Stanovený koordinátor bude zodpovídat za efektivní přípravu náborů všech žádostí.  Další 

podmínkou je, aby se zaměstnavatel spojil s místně příslušným Centrem na integraci cizinců.  O 

této spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v jeho kraji je potřebné doložit čestné 

prohlášení.  Dále musí zaměstnavatel doložit čestné prohlášení o projednání svého záměru se 

zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pak je 

nezbytné, aby zaměstnavatel předložil vyjádření starosty či primátora obce, kde budou cizinci po 

příjezdu do ČR pobývat. Ve vyjádření musí místně příslušný starosta či primátor projevit explicitní 

souhlas, s tím, že cizinci budou ubytováni na území příslušné obce a vymezit počet pracovníků, na 

které se tento souhlas vztahuje. Dále je v pokynech postupu při hromadné žádosti poznamenáno, 

že v případě nebudou-li zahraniční pracovníci jako skupina ubytováni pouze v jedné obci, ale 

budou ubytování v jiné obci, než budou vykonávat svoji práci, doloží zaměstnavatel vyjádření 

starosty či primátora obce, v níž budou tito cizinci práci vykonávat. Hromadnou žádost se všemi 

potřebnými náležitostmi zaměstnavatel doručí se všemi náležitostmi a přílohami garantovi, na 

kterého se s vyřízením žádosti do programu obrátil (Ministerstvo zemědělství 2019). 

 

Garant poté postupuje tak, že žádost zkontroluje, vyhodnotí a v případě, že shledá splnění všech 

potřebných podmínek, informuje o podání žádosti elektronicky dopisem do datové schránky 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí a 

Ministerstvo zemědělství. Posléze zašle kontakt na koordinátora, který je zaměstnavatelem určen 

v hromadné žádosti. Příslušné resorty zašlou garantovi do 14 dnů od doručení dopisem písemné 

vyjádření do datové schránky. Po písemném souhlasu zmíněných ostatních spolugestorů zařadí 

garant zaměstnavatele do programu a informuje o tom zaměstnavatele prostřednictvím kontaktní 

adresy (Ministerstvo zemědělství 2019). 

4.3 Vyřazení zaměstnavatele z programu 

Ministerstvo zemědělství jako hlavní gestor programu má v moci vyřadit zaměstnavatele z 

programu.  Na základě odůvodněného podnětu od spolugestorů z MPSV, MV či MZV má 

Ministerstvo zemědělství právo zaměstnavatele z vážných důvodů z programu vyřadit na dobu 1 

roku. Mezi vážné důvody patří dle pokynů MZE zejména:  

a) Dodatečné porušení podmínek sjednání pracovního poměru 

b) Účelové zneužívání nebo porušování podmínek zařazení zaměstnavatele do programu, 

včetně porušení pravidel pro plnění odvodů České správě sociálního zabezpečení za 

příslušné zaměstnance (tato kontrola je prováděna Státním úřadem inspekce práce) 
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c) Porušení čestného prohlášení nebo předložení nepravdivého prohlášení 

d) Případ, kdy zaměstnavatel neumožňuje úspěšně získaným pracovníkům prostřednictvím 

programu nastoupit a vykonávat stanovené zaměstnání 

e) Pro případ, kdy dochází k opakovaných předčasných ukončování pracovněprávních vztahů 

se zahraničními zaměstnanci získanými prostřednictvím programu, a dochází-li k nim v 

rozsahu zjevně nepřiměřeném celkovému počtu těchto zaměstnanců 

f) V případě, kdy zaměstnavatel poruší další podmínky programu, nebo v době trvání 

programu přestane splňovat stanovené podmínky nebo program užije k jiným než 

stanoveným účelům 

g) Při případu, kdy více než polovina žádostí o mimořádné pracovní vízum zaměstnanců 

zaměstnavatele zařazeného do programu nebude způsobilá k přijetí zastupitelským úřadem 

(Ministerstvo zemědělství 2019). 

 

O vyřazení z programu včetně přesného termínu této skutečnosti na základě uvedených důvodů 

obeznámí Ministerstvo zemědělství garanty, účastníky a též Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí (Ministerstvo zemědělství 2019). 

4.4 Povinné přílohy Mimořádného pracovního víza 

Ministerstvo zemědělství vymezuje přesný seznam písemných příloh, bez kterých nelze řízení o 

mimořádném pracovním vízu zahájit. Zaměstnavatel je povinen doložit tyto následující písemné 

doklady:  

a) Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, nebo jiného obdobného registru či 

doklad prokazující potřebné informace (nesmí být starší jak 3 měsíce, bude sloužit pro 

zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli například o délce existence zaměstnavatele, 

předmětu podnikání atd.) 

b) Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (nesmí být starší než 3 

měsíce) 

c) Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na 

sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (potvrzení nesmí být 

starší než 3 měsíce) 

d) Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků na veřejném zdravotní pojištění 

e) Čestné prohlášení o skutečnosti, že zaměstnavatel má v úmyslu uzavřít s přihlášeným 

cizincem, respektive se všemi budoucími zaměstnanými cizinci pracovní poměr v období 
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mezi 3 až 12 měsíci 

f) Zaměstnavatel také doloží čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti 

o zařazení do programu nebyla zaměstnavateli uložena: 

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

- 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 (MZE 2019). 

 

Ministerstvo zemědělství zároveň poznamenává, že uvedené přílohy zaměstnavatel dodává 

garantovi pouze v případě první žádosti. Pokud zaměstnavatel bude mít zájem zaměstnat dalšího 

zaměstnance, doloží garantovi pouze další žádost. Po uplynutí účinnosti mimořádného pracovního 

víza, tj. délka 1 roku je zaměstnavatel povinen v případě, že má zájem zaměstnat dalšího cizince, 

podat novou žádost společně s uvedenými náležitostmi. MZE upozorňuje, že údaje o 

zaměstnavateli je zaměstnavatel povinen uvést znovu pouze v případě, že u nich došlo ke změně 

od data posledního podání žádosti o zařazení do programu. 

 

Co se týče případu hromadných žádostí, Ministerstvo zemědělství vydává následující výčet 

povinných příloh:  

 

1. K výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku, popř. jiného registru, je též nutno 

přiložit výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES (pokud není součástí výše 

uvedené informace), resp. jiný doklad dostupný z informačních systémů, prokazující 

statistický údaje o aktuálním počtu zaměstnanců. 

2. Čestné prohlášení o spolupráci zaměstnavatele s Centrem na podporu integrace cizinců. 

3. Čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 

odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

4. Vyjádření zastupitelstva obce, kde budou cizinci po příjezdu do ČR ubytování (MZE 2019). 

 

4.5 Poplatky spojené s vyřízením Mimořádného pracovního víza 

o První žádost je zpoplatněna částkou 2.500 Kč. Každá další stojí 1.000 Kč 

o Za každou osobu uvedenou na žádostech se platí 200 Kč 

o Za vydání pracovního povolení z Úřadu práce se účtuje 500 Kč (MZE 2019). 
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5 TRENDY ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ ČR   

Abychom lépe porozuměli mimořádnému pracovnímu vízu, musíme se podívat obecně na kontext 

pracovní migrace a její časový vývoj.  Do roku 1989 pracovní migrace na území tehdejšího 

Československa existovala, ale její objem nebyl tak výrazný. Zaměstnávání cizinců před 

Sametovou revolucí bylo státem přísně kontrolováno a regulováno. Cizinci na našem území 

pracovali na základě mezivládních dohod a obchodních smluv. Pracovní smlouvy se uzavírali s 

tehdejšími zeměmi SSSR (Polsko, Maďarsko, Vietnam, Mongolsko, Laos, Severní Korea, Kuba, 

Nikaragua, Angola a bývalá Jugoslávie). Přesná čísla s počty zahraničních pracovníků nejsou zcela 

spolehlivá, ale například za rok 1990 na našem území pracovalo 27.420 zahraničních pracovníků. 

Pracovní náplň cizinců spočívala v potřebě doplnění pracovníků v určitých oborech. Většinou šlo 

o charakter hospodářské výpomoci (Horáková 2010). Pro aktuálnost se v této kapitole budu 

věnovat tomu, jak se politika zaměstnávání cizinců rozvíjela po pádu komunistického režimu. 

5.1 Vývoj pracovní migrace po roce 1989 

Díky demokracii začalo docházet k politickým a ekonomickým reformám. Začátkem 90. let mířilo 

nejvíce zahraničních pracovníků do Německa a Rakouska. Avšak i naše země byla pro cizince 

migračně atraktivní. Pád železné opony umožnil cizincům přijet do čerstvého demokratického 

Československa a začít pracovat. I na to reagovala politika zaměstnávání a vznikly první návrhy 

na určení odpovědných orgánů a institucí, které se politikou zaměstnávání cizinců začaly zabývat. 

V roce 1991 vznikl první Zákon o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb. Ten upravil práva a povinnosti 

účastníků při zaměstnávání a také se dotkl zaměstnávání cizinců (Horáková 2005).  

 

Statistiky ohledně počtu zahraniční migrace z kraje 90. let nejsou konzistentní. Český statistický 

úřad začal evidovat data o cizincích od roku 1991, ale k dispozici jsou data pouze s cizinci s trvalým 

pobytem, později s pobytovým vízem nad 90 dní. Další evidence byly vedeny Cizineckou a 

pohraniční policií ČR, avšak ty zahrnovaly informace o cizincích všeobecně a v celku. Tedy 

neevidovaly zvlášť aktivně zapojené na trhu práce jako zaměstnance či podnikatelé. Do statistik 

byly zahrnováni jejich rodinní příslušníci, nebo pod celkovým počtem cizinců byli zahrnuti i 

studenti či další ekonomicky neaktivní osoby. Spolehlivější data ohledně počtu zahraničních 

pracovníků můžeme zaznamenat od roku 1993, kdy došlo k osamocení České republiky. Pro 

představu na konci roku 1993 mělo povolení k pobytu necelých 78 tisíc cizinců (Horáková 2010).  
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Graf č. 1 Vývoj počtu cizích státních příslušníků pracovně aktivních v ČR 

(Zdroj: Pavel, Turková, 2007 Výzkumná studie Ministerstva financí). 

Z výše uvedeného grafu, který vychází ze statistik Ministerstva práce a sociálních věcí a 

Ministerstva průmyslu a obchodu můžeme vidět, že každoročně od roku 1993 až do roku 2006 více 

jak 50 tisíc pracujících osob pocházelo ze Slovenska. Velká část zahraniční zaměstnanosti také 

patřila živnostníkům. Další část byla založena na povolení k práci a poslední pracovní místa od 

roku 2004 zaujímají zaměstnanci z Evropské Unie.  

 

Jak uvádí Drbohlav i Horáková v letech 1993 až 1996 v důsledku úspěšné ekonomické 

transformace, do České republiky přicházel výrazný počet ekonomických migrantů. V tomto 

období byl k cizincům vztah liberální a zahraniční pracovní síla byla vítána. S poklesem 

zaměstnanosti a ekonomické krize v letech 1997 až 1999 se ale nárůst zahraničních pracovníků 

snížil. Vypovídají o tom i údaje z grafu ze shora. Pro přednostní obsazení pracovních pozic českými 

občany migrační politika přistoupila spíše k restriktivnímu přístupu. Ukazuje to i nová úprava 

pobytů cizinců z roku 1999. Zákon č.  326/1999 Sb. o pobytu cizinců a Zákon č. 325/1999 sb. o 

azylu zpřísnily podmínky pro získání pobytových statusů a s tím spojené podmínky pro získání 

povolení k zaměstnání (Horáková 2006, Drbohlav a kol. 2010).  

 

Během let 2000–2003 se ekonomická nerovnováha zlepšila. V tomto období bylo evidováno mezi 

160 až 170 tisíci pracujících cizinců (ČSÚ 2015). V roce 2001 byl implementován pilotní projekt 

Aktivního výběru cizí kvalifikované pracovní síly. Projekt měl za cíl získat zahraniční odborníky, 
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kteří se v České republice chtěli usadit i se svými rodinami. Do programu bylo zařazeno 340 cizinců 

(Franc 2006). V roce 2002 byl také zjištěn mírný pokles zahraničních pracovníků. Jednalo se o 

úbytek přibližně 3 500 osob, přičemž pokles navazoval na novelu živnostenského zákona, z roku 

1999, která zpřísnila podmínky pro získání oprávnění k podnikání. Obecně snižování počtu 

zahraničních pracovníků navazoval vždy se zaváděním přísnějších podmínek nebo s nepříznivou 

situací na trhu práce (ČSÚ 2015). 

 

Vstup České republiky do Evropské Unie v květnu 2004 zcela změnil pohled politiky zaměstnávání 

cizinců. Zapříčiněním globální ekonomiky, vznikl na našem území výrazný rozmach pracovních 

poboček a nadnárodních firem. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. zjednodušil zaměstnávání 

pracovníků z členských zemí EU. Není od té doby zapotřebí disponovat speciálním povolením. 

Jedinou povinností zaměstnavatele je ohlásit skutečnost o zaměstnání člena EU na místně 

příslušného úřadu práce. Tato povinnost je důležitá pro vedení statistických dat (Pavel, Turková 

2007).   

 

Graf č. 2 Zaměstnanost cizinců v ČR podle postavení v zaměstnání  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: ČSÚ 2020, MPO ČR, MPSV ČR). 
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Jak lze z grafu vyčíst, od roku 2004 počet zaměstnaných cizinců stoupá. Pohybuje se v řádu stovek 

tisíc osob. Mezi lety 2009 až 2011 vidíme značný pokles. Ten souvisel s tehdejší situací na trhu 

práce a také s restriktivnější pravidly pro získání pobytových víz (ČSÚ 2015, Drbohlav a kol. 

2010). 

 

5.2 Současné trendy zahraničních pracovníků v ČR 

Počty zahraničních pracovníků v České republice mají v posledních letech rostoucí trend. Z 

posledních aktuálních statistik podle ČSÚ k roku 2019 na našem území pracovalo 622 tisíc cizinců, 

z toho 94 tisíc na základě živnostenského oprávnění. Za rok 2018 podle statistik Eurostatu 

například vyplývá, že nejvíce cizinců mimo členské státy Evropy pracovalo ve Francii, Německu, 

Belgii, Nizozemsku, Švédsku a Velké Británii. Nejvíce cizinců z členských států EU pracovalo ve 

Velké Británii, Litvě, Švédsku, Francii a České republice (Eurostat 2019).  

 

Jak ukazují průzkumy ČSÚ, celkem 13,2 % zaměstnanosti v České republice tvoří cizinci. 

Zahraniční pracovní síla má tak svůj podíl na fungování české ekonomiky. Většinu celkového 

počtu cizinců, kteří pracují na českém pracovním trhu, tvoří občané Ukrajiny, Slovenska a 

Vietnamu. Další významný podíl zaujímají také občané Ruska, Polska, Bulharska a Rumunska. V 

počtu usazených cizinců převyšují občané třetích zemí nad občany EU (Marešová 2019).  
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Graf č. 3 Cizinci v postavení zaměstnanců podle státního občanství k 30. 6. 2019 

 

(Zdroj: Marešová 2019, MPSV, ČSÚ). 

Jak z grafu vyplývá, nejvyšší zastoupení zahraničních pracovníků z Evropské Unie za rok 2019 

získali občané Slovenska (191. 418 k 30. 6. 2019). Jako druzí byli pracovníci z Polska (45. 187). 

Na třetím místě se umístili zaměstnanci z Rumunska (43. 055). Na čtvrtém místě u nás pracovali 

občané z Bulharska (34. 836) a poslední místo z EU zaujímali lidé z Maďarska (17. 924).  

 

Co se týče cizinců, pracovníků ze třetích zemí, nejpočetněji byli zastoupeni občané z Ukrajiny 

(152. 699). S velkým rozdílem je následují občané Ruské federace (15. 078), Vietnamu (12. 926), 

Mongolska (5. 927) a Moldavska (4. 980) (Marešová 2019). 

 

Podle zjištění ČSÚ 60,2 % z celkového počtu cizinců zaměstnanců za rok 2019 tvořili občané EU. 

Cizinci z třetích zemí pak 39,8 % tj. 241. 124 osob. Dalších 58. 335 (9,6 %) byli držitelé pracovního 

povolení a 56. 455 (9,3 %) připadalo na držitele zaměstnanecké karty. Celkem 738 cizinců ze 

třetích zemí mělo k 30. červnu 2019 platnou modrou kartu, což je dokument opravňující k 

zaměstnání a pobytu, který se vydává vysoce kvalifikovaným pracovníkům (Marešová 2019). 
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Co se týká pohlaví mezi cizinci – zaměstnanci na území ČR viditelně převažovali muži (63,4 %). 

Vyšší převaha mužů je viditelná zejména u pracovníků z EU (66,1 %). Mezi občany třetích zemí 

je podíl mužů nižší (59,5 %).  

 

Autorka Marešová poznamenává výrazný poznatek nárůstu pracovníků z Ukrajiny. Z časového 

srovnání koncem roku 2018 pracovníků z Ukrajiny bylo celkem 121. 086 osob. V prvních šesti 

měsících roku 2019 se jejich počet zvýšil o zhruba 32 tisíc. Tento nárůst Marešová vysvětluje 

probíhajícími programy pro ekonomickou migraci, těmi jsou programy pro kvalifikované a vysoce 

kvalifikované pracovníky z Ukrajiny a také kvůli vyššímu zájmu v rámci sezónních prací 

(Marešová 2019). 

Graf č. 4 Cizinci evidovaní úřady práce podle sekcí klasifikace ekonomických činností v 

letech 2008–2018  

 

(Zdroj: MPSV, ČSÚ, Marešová 2019). 

Z výše uvedeného grafu můžeme vidět vývojový trend pracovních odvětví, kde cizinci nejčastěji 

pracují, a to naposledy v letech 2008 až 2018. Podle zjištěních ČSÚ a MPSV nejvíce zahraničních 

zaměstnanců pracuje ve zpracovatelském průmyslu (29,5 % za rok 2018). V roce 2018 v tomto 

odvětví byla také zaměstnána zhruba čtvrtina (24,5 %) z celkového počtu zaměstnanců z třetích 

zemí (Marešová 2019). 
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Dalším významným sektorem zaměstnaných cizinců, jak lze z grafu vidět, představují 

administrativní a podpůrné činnosti. Tento sektor zahrnuje z velké části i agenturní zaměstnávání. 

“Podle dostupných údajů bylo v roce 2018 v tomto sektoru zaměstnáno 17,6 % z celkového počtu 

cizinců evidovaných úřady práce, z nichž většina (65,4 %) připadala na občany zemí EU” 

(Marešová 2019). Další odvětví, kde cizince v posledních letech spatřujeme pracovat je národní 

hospodářství, velkoobchod a maloobchod. Dále oprava a údržba motorových vozidel a 

stavebnictví. V těch pracuje přibližně jedna desetina. Podobně jako v zpracovatelském průmyslu a 

sektoru administrativní a podpůrné činnosti mají aktuálně větší zastoupení cizinci ze zemí EU. 

“Podle MPSV byla v roce 2018 v sektoru velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 

vozidel zaměstnána více než desetina (10,7 %) z celkového počtu cizinců zaměstnanců z třetích 

zemí. Odpovídající podíl za cizince občany EU činil 9,4 %. V sektoru stavebnictví bylo v loňském 

roce zaměstnáno 8,0 % z celkového počtu cizinců evidovaných úřady práce ze zemí EU a 11,1 % z 

celkového počtu cizinců zaměstnanců z třetích zemí“ (Marešová 2019).  

Na druhou stranu sektory s nejnižším počtem zaměstnaných cizinců vidíme u sektorů veřejné 

správy a obrany (Marešová 2019).  

 

5.3 Legislativní ukotvení zaměstnávání cizinců  

Při zaměstnávání cizinců je důležité se orientovat ve třech základních zákonech, které se cizinců 

týkají. První z nich je Zákon č. 432/2004 Sb., o zaměstnanosti. Čtvrtá část tohoto zákona se věnuje 

podmínkám pro zaměstnávání cizinců. Druhým právním zabezpečením zaměstnávání cizinců se 

zabývá Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. S těmito základními zákony je úzce spjat také Zákon 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Tento zákon upravuje obecně podmínky vstupu cizince na území 

České republiky a vymezuje jednotlivá pobytová oprávnění cizinců. V něm také najdeme i úpravu 

zaměstnaneckých karet pro cizince ze třetích zemí. Česká migrační politika poskytuje pobytová 

oprávnění, na kterých může cizinec legálně pobývat na našem území. Pobytové oprávnění zároveň 

souvisí s právem na přístup na trh práce. Proto je vhodné zmínit možnosti pobytu cizinců ze třetích 

zemí na území ČR ve vztahu k přístupu na trh práce. 

5.4 Pobytová oprávnění vztahující se k zaměstnávání cizinců 

Bezvízový pobyt – pobyt na základě tohoto oprávnění cizince na území ČR nesmí přesáhnout 90 

dnů. Tento typ neslouží k výdělečným účelům. Cizince bezvízový pobyt neopravňuje pracovat na 

území ČR, jednalo by se o nelegální práci. Avšak nařízení vlády č. 215/2017 Sb. stanovuje výjimky 
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z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti. Vymezuje konkrétní případy pracovních 

činností, které se pro tyto účely nepovažují za výdělečnou činnost. Jde o činnost výkonného 

umělce, pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, vědeckého, 

výzkumného nebo vývojového pracovníka. Výkon této činnosti na území České republiky nesmí 

zároveň přesáhnout sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem třicet dnů v kalendářním 

roce. Dále se jedná o výjimku u člena záchranné jednotky, který bude poskytovat zdravotní pomoc 

na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelních 

pohrom, a v případech humanitární pomoci. Další výjimkou jsou činnosti u zaměstnance v 

mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území ČR vyslán svým zahraničním 

zaměstnavatelem. Osoby akreditované v oblasti sdělovacích prostředků, personál vojenských nebo 

civilních ozbrojených sil vysílajícího státu, členové duchovní církve a náboženské společnosti 

registrované v ČR. Taktéž pracovní činnost může vykonávat cizinec, který je vyslán na území ČR 

svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou 

osobou, výlučně za účelem prohlubování dovedností a kvalifikace tohoto cizince potřebných k 

výkonu jeho práce u tohoto zahraničního zaměstnavatele mimo území ČR, nebo též osoby cestující 

výhradně za účelem obchodního jednání na území ČR (Ministerstvo vnitra České republiky 2019). 

 

Krátkodobé vízum - slouží k pobytu cizince maximálně do 90 dnů. Krátkodobá víza jsou 

udělována často za účelem zaměstnání nebo jeho hledání či sezónního zaměstnání, nebo zahájení 

podnikatelské činnosti.  K tomu je potřeba, aby Úřad práce ČR vydal cizinci povolení k zaměstnání, 

které ho opravňuje k výkonu zaměstnání u zaměstnavatele, který je v tomto povolení uveden. 

Krátkodobé vízum lze obdržet na zastupitelském úřadě ČR v dané zemi. Tato víza do České 

republiky uděluje Ministerstvo zahraničí ČR (Ministerstvo vnitra České republiky 2019). 

 

Třetí a čtvrtý typ pobytového víza vztahující se k zaměstnávání cizinců je Dlouhodobé vízum nad 

90 dnů a Povolení k dlouhodobému pobytu. Obě tato víza opravňují cizince pobývat na území 

ČR déle než 90 dnů. Nejdéle však na 1 rok v případě dlouhodobého víza a v případě povolení k 

dlouhodobému pobytu podle účelu pobytu až na dobu tří let (Ministerstvo vnitra 2019). 

Za účelem zaměstnání se dlouhodobé vízum vydává pouze pro sezónní zaměstnání, a to na dobu 

maximálně 6 měsíců. Vyhláška č. 322/2017 Sb. o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která 

zahrnují činnosti závislé na ročním období, určuje seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují 

činnosti závislé na ročním období. Patří mezi ně oddíly ekonomických činností podle Klasifikace 

ekonomických činností nazvané CZ-NACE označené kódem a názvem: 
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a) 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, 

b) 02 Lesnictví a těžba dřeva, 

c) 55 Ubytování, 

d) 56 Stravování a pohostinství, 

e) 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti. 

 

Cizinec má k tomuto oprávnění mít povinnost platné povolení k zaměstnání od Úřadu práce ČR. 

Ze sezónního zaměstnání není možné na území ČR podat žádost o vydání jiného typu pobytového 

oprávnění (Ministerstvo vnitra ČR 2019).   

 

Dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání se od roku 2014 vydává ve formě zaměstnanecké karty. 

Žádost cizinec podává na zastupitelském úřadu ČR v zemi svého původu, případně v jiné zemi, 

kde pobývá na základě dlouhodobého či trvalého pobytu. Během pobytu cizince v ČR na 

krátkodobé vízum nelze zároveň podat žádost o dlouhodobé vízum. Výjimku jsou někteří občané, 

kteří smí podat žádost na jakémkoliv zastupitelském úřadu ČR, mezi ně patří například občané 

USA (Hospodářská komora ČR 2017). 

 

Co se týká zaměstnávání osob z členských států Evropské Unie, tak jak už bylo zmíněno v části o 

vývoji zahraniční migraci, po vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004 vešel v 

platnost Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

umožnil občanům z členských evropských státu volný vstup na český trh práce. Zjednodušil tím 

zaměstnávání pracovníků z členských zemí EU. Zákon také opravňuje volný vstup na trh práce pro 

občany evropského hospodářského prostoru, tedy ze zemí jako je Norsko, Island, Lichtenštejnsko 

a Švýcarsko. Zákon též vyjmenovává některé další kategorie cizinců ze třetích zemí, mezi nimiž 

jsou cizinci, držitelé trvalého pobytu v ČR, absolventi – cizinci českých středních a vysokých škol, 

držitelé azylu nebo doplňkové ochrany. 
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6 SOUČASNÁ POLITIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ 

V této části své diplomové práce přiblížím politiku zaměstnávání směrem k cizincům ze třetích 

zemí. Nejprve se zaměřím na aktuálně probíhající programy ekonomické migrace.  Především 

zmíním hlavní cíle a v krátkosti uvedu podmínky pro programy, jimiž jsou Kvalifikovaný 

zaměstnanec, program Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a program Klíčový a vědecký personál. 

Dále zde představím typy pracovních oprávnění a jejich podmínky, které cizincům umožňují 

vykonávat legálním způsobem zaměstnání na území České republiky. Uvedu tak nárokové 

podmínky pro zaměstnaneckou kartu, modrou kartu, kritéria pro sezónní zaměstnání, pro získání 

karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a požadavky pro kartu vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance jiného členského státu EU a rovněž pro zaměstnance – cizince, který 

podniká na základě živnostenského oprávnění. Taktéž se zaměřím na kontrolní činnost, která 

dohlíží nad legálním dodržováním předepsaných podmínek politiky zaměstnávání cizinců na 

území České republiky.  

6.1 Programy ekonomické migrace 

Ekonomická migrace patří k jednomu z důležitých nástrojů podporující rozvoj zahraničního 

obchodu, investic a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Cílem těchto programů je dosažení 

ekonomického přínosu pro Českou republiku. Česká republika se přiklání k takzvané řízené 

ekonomické migraci. Tím se myslí, že má právo kdykoliv podle aktuální situace na českém 

pracovním trhu a dalších souvisejících okolností zcela řídit, určovat a měnit v průběhu podmínky 

programů. Například má právo stanovovat kvóty pro ekonomickou migraci. Tyto kvóty lze 

dohledat z nařízení vlády, které se různí podle typu pobytu a účelu. K příkladu existují kvóty 

určující o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o 

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které 

lze podat na zastupitelském úřadu. Systém určování kvót pro maximální počty žádosti existuje již 

u zmíněného mimořádné pracovního víza, které má v gesci Ministerstvo zemědělství. Najdeme jej 

i pro další ekonomické migrační programy, mezi které patří program Kvalifikovaný zaměstnanec, 

program Klíčový a vědecký personál, který má v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tyto 

kvóty v návaznosti na úpravu Zákona č. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky stanovují upravovat podle potřeb a situace naší země roční a měsíční maximální kapacity 

žádosti o zařazení do těchto programů.  Informace o aktuálním čerpání konkrétních kvót jsou 

zveřejněny také na internetových stránkách příslušných zastupitelských úřadů. Po vyčerpání kvóty 

se všechny další případné žádosti nepřijímají. U těchto programů tzv. řízené ekonomické migrace 
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si stát kromě jiných podmínek určuje i národnost zahraničních pracovníků spolu s přesně 

vymezenými pracovnímu pozicemi, na které lze zahraniční pracovníky zaměstnat (Ministerstvo 

vnitra 2019). 

6.2  Program kvalifikovaný zaměstnanec  

Program je realizován od 1. září 2019 na základě usnesení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581. Je 

jedním z nástrojů k řízení ekonomické migrace. Byl tedy schválený vládou za účelem dosažení 

ekonomického přínosu pro ČR podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.  O 

zařazení do toho programu může podat pouze zaměstnanec, je-li občanem Běloruska, Černé Hory, 

Filipín, Indie, Kazachstánu, Moldavska, Mongolska, Srbska nebo Ukrajiny, nebo je držitelem 

cestovního pasu vydaného některým z uvedených států. Zahraniční účastník musí žádost podat na 

zastupitelském úřadu výhradně ve státě, jehož je občanem nebo držitelem cestovního pasu nebo na 

jehož území se působnost tohoto úřadu vztahuje. Zahraniční pracovní uchazeči, kteří splní veškerá 

kritéria, mohou vykonávat práci na pozici, která je dle platného znění aktualizované Klasifikace 

zaměstnání CZ-ISCO zařazena do těchto kvalifikovaných tříd:  

4 Úředníci 

5 Pracovníci ve službách a prodeji 

6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 

7 Řemeslníci a opraváři 

8 Obsluha strojů a zařízení, montéři. 

 

Platnost zaměstnávat zahraniční pracovníky na tomto typu víza má zaměstnavatel po dobu 1 roku. 

Ministerstvo vnitra ale upozorňuje, že existuje možnost, že dojde k pozastavení či ukončení 

programu i před uplynutím této doby. Vízum se po uplynutí účinnosti nedá prodloužit, avšak 

zaměstnavatel může znovu celý proces o zařazení do programu opakovat. 

6.3 Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec  

Program je realizován rovněž od 1. září 2019 na základě usnesení vlády č. 581 ze dne 26. srpna 

2019. Hlavním cílem tohoto programu je poskytnout zaměstnavatelům vysoce kvalifikované 

zahraniční pracovníky. Jeho platnost trvá po dobu 1 roku. Do programu se mohou zařadit cizinci - 

pracovníci z Ukrajiny a Indie. Zahraničním uchazečům, kteří splní stanovená kritéria pro přijetí do 

tohoto programu je státem garantovaná možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na 

zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky.  Usnesení 
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vymezuje dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO tyto pracovní pozice, 

na které lze obsadit cizince:  

1 Zákonodárci a řídící pracovníci 

 2 Specialisté  

3 Techničtí a odborní pracovníci. 

 

K těmto profesím se váže právo cizinců přivést si do České republiky nejbližší rodinné příslušníky, 

kterými jsou podle usnesení manžel/ka a nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince nebo jeho 

manžela/ky. O zařazení do programu žádá zaměstnavatel. Zahraniční pracovník má povinnost 

požádat o Zaměstnanecká kartu a Modrou kartu, jež mu zajistí pobytová oprávnění. V případě, že 

má v záměru pobývat v České republice po dobu výkonu své práce s nejbližší rodinou, každý z 

rodinných příslušníků má povinnost vyřídit si Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

společného soužití rodiny. 

 

K tomuto programu byl zřízen pilotní projekt s názvem Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované 

zaměstnance ze země Ukrajiny. Cílem nového projektu je snaha usnadnit časové náklady při 

přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro specialisty z Ukrajiny, kteří 

budou na území ČR vykonávat vysoce kvalifikované pozice v oblasti výroby a služeb 

(Hospodářská komora 2020). 

6.4 Program klíčový a vědecký personál  

Hlavní cíl tohoto typu programu spočívá v poskytnutí podpory významným českým a zahraničním 

investorům, výzkumným organizacím, technologickým společnostem a společnostem typu start-

up, kteří do ČR potřebují cizince v postavení statutárních orgánů, manažerů či specialistů. Program 

je otevřený pro občany všech třetích států světa, kteří splňují podmínky pro zařazení. Cizincům, 

kteří splní stanovená kritéria je opět garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na 

zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky. V tomto 

programu je zajištěno vyřízení žádosti o pobytové oprávnění do 30 dnů od jejího podání 

(Ministerstvo vnitra 2020). 

 

V rámci tohoto programu navazují projekty jako je Fast Track a Welcome Package. Tyto projekty 

mají za úkol zkrátit dobu vyřízení pobytového oprávnění pro zahraniční pracovníky. Projekt Fast 

Trak zajišťuje zrychlenou procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance 



 

 

38 

 

a statutární orgány zahraničních investorů. Druhý projekt s názvem Welcome Package je určený 

pro investory. Ulehčuje vyřizovací lhůtu pro pozice manažerů, statutární orgány a klíčové 

specialisty nově příchozích obchodních a jiných společností (Ministerstvo vnitra 2020). 

Program se vztahuje na zahraniční uchazeče, kteří budou v České republice provádět profese dle 

platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO: 

1 Zákonodárci a řídící pracovníci 

2 Specialisté 

3 Techničtí a odborní pracovníci s výjimkou zaměstnanců vykonávajících zdravotnické profese (ti 

spadají do programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec) (MV 2020). 

 

Za statutární orgán se vzhledem k tomuto programu považuje osoba, jejíž právní jednání je 

považováno přímo za právní jednání právnické osoby na základě zakladatelského právního jednání 

společenské smlouvy nebo zakládací listiny nebo zákona (MV 2020). 

 

Pracovník opět musí požádat o Zaměstnaneckou kartu společně s Povolením k zaměstnání a vyřídit 

si Modrou kartu. Pokud se jedná o vnitropodnikově převedeného zaměstnance, musí disponovat 

kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance.  Pro své rodinné příslušníky je nutné v tomto 

programu obstarat Povolení k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným, tedy společného soužití 

rodiny.  Povolení k zaměstnání podle § 95 zákona o zaměstnanosti vydává Úřad práce ČR. 

Snadnější administrativní stránkou je zde, že účastníkům programu je umožněno nahradit 

náležitosti žádosti o zaměstnaneckou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance 

písemným potvrzením zaměstnavatele (MV 2020). 

 

Zároveň jsou v tomto programu specifikovaně stanovené firmy, pro které je možno se do programu 

přihlásit. Mezi ně jsou vyjmenované podnikatelské inkubátory a technologičtí investoři (MV 

2020). 

6.5 Typy pracovních oprávněních  

V této části představím jednotlivé typy pracovních povolení a zmíním potřebné náležitosti, které 

jsou potřeba splnit, aby cizinci ze třetích zemí mohli získat právní oprávnění pracovat na území 

České republiky. Taktéž se zaměřím na kontrolní činnost, která je spjata s dohledem nad 

dodržováním všech povinností pro legální zaměstnávání cizinců.  
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6.6 Zaměstnanecká karta  

Zaměstnaneckou kartu mohou získat cizinci, kteří chtějí v ČR pracovat déle než 3 měsíce. 

Vydávání této karty se vztahuje na dobu trvání pracovněprávního vztahu, a to nejdéle na dobu dvou 

let. Karta se dá prodloužit a to opakovaně. O vydání zaměstnanecké karty rozhoduje odbor azylové 

a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR ve lhůtě 60 dnů. Zákon stanovuje délku na vydání až ve 

lhůtě 90 dnů, pokud se jedná o zvlášť složité případy. Na druh povolání se nekladou žádnou 

podmínky. Karta má tzv. duální charakter, to znamená, že cizinec nemusí zvlášť žádat o povolení 

k pobytu. Avšak pracovní místo lze obsadit cizincem pouze v případě, že pracovní nabídka byla 

zařazena do evidence volných pracovních míst obsaditelné držiteli zaměstnanecké karty. To 

znamená, že zaměstnavatel musí nejdříve nahlásit volné pracovní místo na příslušný úřad práce, 

aby prošlo testem pracovního trhu.  Pokud se do 30 dnů na toto pracovní místo nepřihlásí nikdo z 

českých uchazečů, místo je volné pro obsazení cizince. Toto opatření bylo zavedeno proto, aby 

čeští občané měli přednostní právo se o pracovní pozici ucházet jako první (Hospodářská komora 

ČR 2017). 

6.7 Modrá karta  

Je povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, které je určeno cizincům, kteří 

mají vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, jež studium trvalo alespoň 3 roky. 

Povolení mohou získat ti cizinci, kteří mají pracovní smlouvu nejméně na dobu jednoho roku a 

jejíž výše finanční odměna odpovídá alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy v České 

republice. Účelem výkonu zaměstnání této karty vyžaduje vysokou kvalifikaci. Cizinec, který získá 

modrou kartu je oprávněn pracovat na dobu výkonu zaměstnání stanovenou v pracovní smlouvě 

plus 3 měsíce, nejdéle však na 2 roky (MPSV 2020). Nejvíce obsazenými pracovními místy pro 

držitele modrých karet jsou pozice v oboru informačních technologií jako jsou ku příkladu vývojáři 

webu nebo správci sítí. Veškeré volné pozice pro cizince jsou dostupné na portálu MPSV 

(Hospodářská komora ČR 2017). 

6.8 Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance  

slouží pro zaměstnání cizince na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty ze třetí 

země do kapitálově propojené pobočky v ČR. V případě, že by touto kartou chtěl zaměstnanec 

vykonávat činnost u jiné společnosti, musí požádat o zaměstnaneckou kartu. Tato karta umožňuje 

jeho držiteli pobyt na území ČR delší než 3 měsíce a výkon práce na uvedených pracovních 

pozicích (MPSV 2020). 
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6.9 Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského 

státu EU  

Tato karta je určena pro zaměstnání cizince na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného 

stážisty z jiného členského státu EU, z než mu byla vydána karta pro vnitropodnikového 

převedeného zaměstnance. Tak stejně jako u předešlého typu oprávnění, v případě, že by měl 

zaměstnanec záměr vykonávat jinou pracovní činnost, musí požádat o zaměstnaneckou kartu 

(MPSV 2020). 

 

Zaměstnavatel má povinnost kromě nahlášení volného pracovního místa do centrální evidence 

uchazečů o práci na příslušné místní pobočce, taktéž povinnost i další povinnosti. Mezi ně spadají 

další informační povinnosti. Těmi jsou informovat písemnou formou krajskou pobočku Úřadu 

práce ČR o nástupu k výkonu práce cizince, a to nejpozději v den nástupu. Zaměstnavatel má také 

povinnost informovat krajskou pobočku Úřadu práce v případě, že u zaměstnance cizince nastane 

skutečnost na základě, které již nepotřebuje zaměstnavatelskou kartu. Jedná se o situace rozvázání 

pracovního poměru. O takové či jiných skutečnostech spojené se změnami pracovněprávního 

vztahu musí zaměstnavatel ÚP informovat nejdéle do 10 kalendářních dnů od okamžiku, kdy tato 

skutečnost nastala. Další Informační povinnost se týká změn nahlášených údajů, taktéž nejpozději 

do 10 kalendářních dnů. Zaměstnavatel má povinnost vést evidenci všech pracovníků - cizinců, 

uchovávat jejich kopie dokladů prokazující oprávněnost pobytu cizince a to jak po dobu trvání 

jejich pracovněprávního vztahu, tak i 3 roky po rozvázání pracovního poměru (Hospodářská 

komora ČR 2017). 

6.10 Kontroly nad dodržováním politiky zaměstnávání cizinců 

Aby nedocházelo k nelegálnímu zaměstnávání cizinců na území České republiky je zapotřebí, aby 

kontrolní úřady pravidelně a systematicky dohlížely na správné postupy související se 

zaměstnávání cizinců. Kontrolu v oblasti zaměstnávání cizinců vykonává Státní úřad inspekce 

práce a cizinecká policie. Například podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2016 

provedly inspektoráty práce 9. 308 kontrol vztahující se s kontrolou při zaměstnávání cizinců. 

“Celkem 289 z těchto kontrol bylo provedeno v rámci celostátních mimořádných kontrolních akcí 

a 240 kontrol souviselo s kontrolou takzvaného zastřeného agenturního zaměstnávání. Jedná se o 

případy, kdy firma poskytuje agenturní zaměstnance bez příslušných oprávnění. Zkontrolováno 

bylo celkem 7 988 zaměstnavatelů a při těchto kontrolách bylo zjištěno celkem 5 815 porušení 

pracovněprávních předpisů” (Hospodářská komora ČR 2017). Celkem 1. 998 případů 
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zaměstnávání bylo odhaleno jako nelegální práce (Hospodářská komora ČR 2017). V případě, že 

se cizinec dopustí výkonu nelegální práce, podle zákoníku práce hrozí jemu i jeho zaměstnavateli 

pokuta. Pro zaměstnavatele až do výše 10. 000 000 Kč s tím, že vždy musí být udělena alespoň 

minimální pokuta ve výši 50 000 Kč, a pro zaměstnance až do výše 100 000 Kč (Zákoník práce). 

 

V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 provedla Celní správa kontroly ČR v oblasti zaměstnávání 

cizinců ČR.3 Z přehledu kontrol zaměstnanosti celní správa zahájila ve všech krajích České 

republiky celkem 881 kontrol, z nichž 731 dokončila. Počet kontrolovaných cizinců bylo celkem 

2.361, z toho cizinců bez povolení k pobytu bylo zjištěno 88 a bez povolení k zaměstnání 778. 

Počet kontrolovaných pracovníků z EU bylo celkem 658, nesplňující oznamovací povinnost se 

dopustilo celkem 792 (Celní správa ČR 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Webový odkaz na kontroly za rok 2019 provedené Celní správou ČR 

https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Stranky/kontroly-v-oblasti-nelegalniho-zamestnavani-cizincu.aspx 
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6.11 Cizinci pracující na základě živnostenského oprávnění  

V této oblasti figurují dva základní zákony, jsou jimi Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 

území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který zabezpečuje pobytové oprávnění 

cizince při jeho podnikatelské činnosti na našem území. A druhým základním zákonem je 

živnostenský zákon, který ošetřuje podmínky pro zahájení podnikání. Cizinec, který chce v ČR 

působit jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nebo zastává postavení statutárního 

orgánu nebo je členem statutárního orgánu obchodní společnosti nebo družstva má možnost podat 

žádost o Dlouhodobé vízum za účelem podnikání v podobě zaměstnanecké karty. Podrobnější 

informace o podnikatelské činnosti cizinců spadají pod režim Zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Paragraf číslo 5 tohoto zákona určuje, že 

v případě že, zahraniční fyzická osoba se hodlá na území České republiky provozovat živnost a 

která není občanem členských států Evropské Unie, musí ohlásit živnost a požádat o koncesi.  K 

těmto dvěma podmínkám je cizinec také povinen prokázat doklad dokazující udělení víza k pobytu 

nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu s účelem o podnikání (Živnostenský zákoník a 

o pobytu cizinců). 
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7      ZKUŠENOSTI GARANTŮ S MIMOŘÁDNÝM PRACOVNÍM VÍZEM  

V této kapitole představím výsledky kvalitativního šetření. Nejdříve popíšu jednotlivé aktéry, kteří 

rozhovor pro tuto diplomovou práci poskytly. Následně zde shrnu analýzu zjištěních podle 

jednotlivých výzkumných otázek.   

  

7.1 Charakteristika respondentů 

1. Ministerstvo vnitra ČR je jedním ze spolugestorů Mimořádného pracovní víza. Jeho role 

v procesu získání víza spočívá v dohledu nad vyřízením pobytové stránky podle 

příslušných zákonů o pobytu cizinců a Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu. Jako 

ústřední orgán státní správy plní koordinační úlohu v oblasti bezpečnosti a záležitostí 

migrační a azylové politiky v ČR. V průběhu vyřizování mimořádného pracovního víza 

úzce spolupracuje se Zastupitelským úřadem ČR v Kyjevě. Má úlohu koordinovat tento 

zastupitelský úřad v Kyjevě. Vydává do Kyjeva pokyny pro zahájení řízení s cizincem, 

zajištění termínu schůzky s cizincem a posléze pak vydává rozhodnutí k vydání úspěšně 

uděleného mimořádného pracovního víza cizinci do pasu. Ministerstvo vnitra je tak řídícím 

gestorem pro pobytovou část cizince a veškerou administrací s ní spojenou. 

 

2. Asociace soukromého zemědělství ČR je jedním z gestorů Mimořádného pracovního 

víza. Znamená to tedy, že má moc rozhodovat, zda zaměstnavatel, který žádá o mimořádné 

pracovní vízum pro svého zaměstnance z Ukrajiny, splňuje všechny potřebné náležitosti 

pro zařazení do tohoto programu. Asociace soukromého zemědělství se zabývá obhajobou 

zájmů soukromých zemědělců v jednání se státními orgány. Zástupci asociace úzce 

spolupracují s předními institucemi a odborníky na zemědělskou ekonomiku a vyjednávání 

své návrhy se státem. Usilují o minimalizaci státních zásahů do svobodného podnikání 

(Asociace soukromého zemědělství ČR 2020). 

 

3. Ministerstvo zemědělství ČR je gestorem Mimořádného víza. Stojí za vypracováním 

programu Mimořádného pracovního víza pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v 

zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. Je tvůrcem stanoveného postupu při přijímání 

žádostí o vízum. Kromě toho je ústředním orgánem státní správy pro oblast zemědělství, 

vodní hospodářství, potravinářský průmysl, pro správu lesů, rybářství a myslivosti. Je 

řídícím orgánem státní správy ve věcech komoditních burz, které organizují obchody se 
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zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesnické výroby, včetně výrobků vzniklých jeho 

zpracováním. Věnuje se správě ve věcech péče o potraviny, rostlinolékařské péče, 

veterinární péče, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám 

rostlin a plemenům zvířat. Má také na starosti komunikaci se zemědělskou veřejností a 

poskytování služeb zemědělcům (Ministerstvo zemědělství ČR 2020).  

 

4. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR je spolugestorem programu mimořádného 

pracovního víza. V průběhu vyřízení žádosti má v kompetenci vydávat Pracovní povolení 

pro cizince, které nesmí být platné déle než 1 rok. Také je ústředním orgánem státní správy 

v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče. V oblasti 

zaměstnávání cizinců také spravuje volná místa do centrální evidence volných míst 

určených pro cizince, schraňuje statistiky a ohlašovací povinnosti zaměstnavatelů a cizinců 

ve věcech pracovně právních (Ministerstvo práce a sociálních věcí 2020). 

 

5. Agrární komora ČR je garantem programu mimořádného pracovního víza. Ve věci 

vyřízení žádosti o vízum má v kompetenci rozhodovat, jestli zaměstnavatel, který se do 

programu s cizincem hlásí, splňuje veškeré potřebné podmínky a v případě, že splňuje má 

v pravomoci zaměstnavatele do programu zařadit. Kromě toho spadá mezi samosprávní 

agrární organizaci, která zastupuje zájmy svých členů, právnických i fyzických osob, jimiž 

jsou potravináři, zemědělci, lesníci, včelaři a další (Agrární komora ČR 2020). 

 

6. Potravinářská komora ČR je dalším z garantů mimořádného pracovního víza. Má stejné 

kompetence ve věci vyřízení programu. Potravinářská komora sdružuje federace výrobců 

potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce (Potravinářská komora ČR). 

 

7. Zemědělský svaz ČR také vykonává funkci garanta ve věcí vyřízení Mimořádného 

pracovního víza.  Vystupuje jako právnická osoba, která je nezávislým, nevládním 

dobrovolným, a nepolitickým sdružením právnických a fyzických osob. Obhajuje a 

prosazuje zájmy svých členů ze zemědělských obchodních společností, odbytových 

družstev, zemědělských družstev a společností, zemědělců a dalších podnikatelů, jejichž 

podnikatelská činnost se věnuje zemědělství, pěstitelství, chovatelství a služby, které 

souvisí s ochranou hospodářských a sociálních zájmů. Zemědělský svaz se také zabývá 

odbytem a zhodnocováním zemědělské produkce, usiluje o rozvoj zemědělství a venkova, 
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poskytuje poradenskou službu a vzdělávání v oblasti právní a sociální, hospodářské, 

ekonomické, podnikatelské a obchodní (Zemědělský svaz ČR 2020). 

 

8. Lesnicko-dřevařská komora ČR – zastupuje roli garanta. Komora sdružuje členy 

reprezentující nejvýznamnější podnikatelské subjekty v lesnicko – dřevařském sektoru, 

správce lesů ve vlastnictví státu, instituce z akademické i výzkumné sféry, oborového 

školství a institucí, zaměřené na celoživotní odborné vzdělávání a oborovou osvětu 

(Lesnicko-dřevařská komora ČR 2020). 

 

9. Hospodářská komora České republiky se zaměřuje na podporu získávání zahraničních 

pracovníků. Usiluje o pomoc zaměstnavatelům s vyjednáváním s dalšími orgány a státem 

o prosazování ekonomické migraci ve prospěch podnikatelů na území ČR. Hospodářská 

komora je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Hájí zájmy podnikatelů ze 

všech oborů a regionů s výjimkou oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví, tu 

zastupuje Agrární komora ČR.  Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti pro 

rozvoj a podporu podnikání, přispívají k ekonomické stabilitě v České republice 

(Hospodářská komora ČR 2020). 

 

10. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty – Konsorcium zastřešuje 18 

nevládních organizací, které pracují s migranty nebo se problematice integrace cizinců 

věnují. V souvislosti s vydáním nařízení Mimořádného pracovního víza se Konsorcium 

vyjádřilo k jeho stanoveným podmínkám. Ve své publikaci Shrnutí změn, které přinesla 

novela Zákona o pobytu cizinců, nehodnotí mimořádné pracovní vízum z integračního 

hlediska příznivě (Konsorcium nevládních organizací 2020). 

 

7.2 Interpretace výsledků výzkumného šetření 

Tato analytická část práce prezentuje výsledky výzkumného šetření, které vycházejí 

z realizovaných polostrukturovaných expertních rozhovorů s výše uvedenými respondenty. 

Rozhovory byly vedeny na základě scénáře (viz příloha č. 3), podle kterého byly účastníkům šetření 

kladeny tématické otázky zaměřené na zjištění výzkumných cílů a otázek této práce.  

 

Témata scénáře rozhovoru se orientovala na zjištění zkušeností respondentů s MPV. Rozhovory 
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byly zaměřené na zjištění vzniku, výhod, nevýhod, podmínek, postupu procesu získání, zkušeností, 

hodnocení, návrhů či úprav na zlepšení mimořádného pracovního víza. Pro zachování anonymity 

dotazovaných garantů, (kromě Hospodářské komory ČR a Konsorcia) záměrně neuvádím za jejich 

výroky jména ani jejich instituce. Jejich výpovědi autorizuji náhodným číslem respondenta. 

Následující výsledky šetření vycházejí z jejich autentických výpovědí. 

 

7.3 Vznik a cíl Mimořádného pracovního víza 

Respondenti se shodovali ve svých výpovědích. Ke vzniku došlo z důvodu nedostatku pracovníků 

na českém pracovním trhu, a to především v oblastech zemědělství, potravinářství a lesnictví. 

Velký zájem zaměstnavatelů byl na základě jejich předešlých zkušeností právě o pracovníky 

z Ukrajiny. Cílem programu je získat rychlejším a efektivnějším procesem nekvalifikované 

zaměstnance z Ukrajiny. Na základě zkušeností se zaměstnáváním Ukrajinců na území ČR, 

respondenti vypověděli o dalším důvodu vzniku, který souvisí s praktikami, které vedou 

k nelegálnímu zaměstnávání cizinců. Z toho důvodu byl instrument mimořádného pracovních víza 

i zřízen, aby těmto praktikám pomohl předcházet. Z výpovědích vyplývá, že na Ukrajině je velmi 

obtížné získat termín schůzky na konzulátě a vyřídit si vízum. Respondenti sdílejí zkušenosti o 

tom, že cizinec si nemůže objednat schůzku na Zastupitelském úřadě v ČR, protože místa jsou 

neustále vyprodaná. “(…), protože předtím byl problém s tím, že se nemohli vůbec objednat na ten 

konzulát. Před tím to totiž fungovalo tak a možná i teď, že byl nějaký přihlašovací systém, kde se 

člověk musí objednat na ten konzulát. A tenhle ten systém byl nějakými lidmi, nevím, jak je nazvat 

asi mafiánama, neustále vyprodán. Bylo to pořád okamžitě obsazeno. Takže pro normální lidi bylo 

nemožné se tam dostat. Takže ti normální lidi si museli ty místa kupovat od těch překupníků, 

nenapadá mě teď název pro ně, za vysoké peníze. Takže oni museli kupovat ty místa, aby se vůbec 

mohli na ten konzulát dostat a vyřídit si co potřebovali… A tento program tomu má předejít, 

protože oni se tam nemusí objednávat, ale jsou pozváni. Což si myslím, že v tomhle je to dobré, že 

je tady snaha obejít ty agentury a tyhle ty mafie“ (Respondent č. 2). 

 

“Tento program má řešit nedostatek pracovníků na českém pracovním trhu, nebo vlastně urychlení 

získání zahraničních pracovníků. V loňském roce to bylo prakticky nemožné, protože na Ukrajině 

je vlastně nemožné podat vízum. Proto se vymysleli tyto programy ekonomické migrace, aby bylo 

zabezpečeno jejich přednostní vyřízení (Respondent č. 6). 
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“(…). Ti Ukrajinci mají tak jistotu, že pohovory budou zajištěné… proto vznikly tyto programy“ 

(Respondent č. 8). 

 

Respondenti opakovali, že další důvod, proč bylo mimořádné pracovní vízum zavedeno, bylo kvůli 

problému s šedými agenturami práce. Takové pracovní agentury nejsou legální a většinou jejími 

vlastníky jsou samotní Ukrajinci. Ti většinou nabírají své krajany na polská pracovní víza, která 

jsou z hlediska legislativního i procesního oproti těm českým mnohem jednodušší na získání. 

 

“Jsou tady snahy taky těch šedých agentur, kteří se snaží do toho dostat, proto je podmínka, že se 

nesmí hlásit agentura práce. Ten zaměstnavatel musí opravdu splňovat ty vyjmenované činnosti. 

Jsou zkušenosti, že se takové podvodné agentury snaží nějakým způsobem do programu 

dostat…Taky je tady hodně firem, které jsou mafie, co si budeme nalhávat… a proto je tady cíl, 

abychom tyto organizace z toho vyšouply. Protože oni hodně ovlivňovaly tyto programy 

(Respondent č. 4). 

 

“Je důležité, aby ty naše firmy jednaly s legálními agenturami. Těch je tady nějakých 350 agentur 

v Česku. Pod MPSV jsou registrováni… a kolik z nich jsou mafiánské a kolik ne…? Ony ty agentury 

musí být schváleny. Musí mít certifikát, jinak je to podvodné zaměstnávání, ale nikdo neví, kolik je 

jich těch šedých. Ti zprostředkovatelé jsou často Ukrajinci. Není to ideální. Ale ty agentury práce, 

to je kapitola sama o sobě… Je to problém“ (Respondent č. 5).  

 

“Naši zemědělci nejvíce zaměstnávají Ukrajince, je o ně vždy zájem. Ten důvod proč obecně vznikly 

ty programy ekonomické migrace je proto, že na Ukrajině bohužel funguje korupce a mafie. Když 

si tam někdo chce vyřídit vízum na konzulátě, je skoro nemožné se tam dostat. Takže hlavní výhodou 

tohoto programu je, že mi těm uchazečům zajistíme přesný termín, kdy se tam mohou dostavit a 

podat tu žádost. Protože tam na konzulátě není možnost se přihlásit. Tam se uplácí, aby se tam 

vůbec mohli dostat. Tak tím jsme obešli ten systém, a sice tam musí žadatel dodat spoustu papírů, 

ale jinak by se tam nedostali. A to je ten účel těchto programů.  Další důvod je, že bohužel je tady 

hodně agentur práce, které domlouvají nelegální práci pro Ukrajince. To je další důvod, proč 

tenhle program byl zřízený. Aby byl státem zabezpečený. Tahají tady Ukrajince na polská víza, ale 

bohužel zaměstnavatelé to využívají, jsou zoufalí a potřebují lidi. Májí samozřejmě nějakou 

smlouvu… samozřejmě, by ty lidi nejraději zaměstnali na přímo, ale protože to úplně lehce nejde, 

tak hodně využívají tyhle programy“ (Respondent č. 3). 
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Respondenti vznik mimořádného pracovního víza dále odkazují na předešlý program, který se 

jmenoval Zvláštní postupy pro zaměstnávání v potravinářství a zemědělství pro státní příslušníky 

z Ukrajiny (známý pod programem Zemědělec), který trval od ledna 2018 do září 2019. Fungoval 

na bázi zaměstnaneckých karet a byl vydáván na 1 rok. Úspěšnost tohoto programu, ale podle 

výpovědí nebyla velká. “My už jsme tady měli jeden program, který se jmenoval Zvláštní postupy 

pro zaměstnávání v potravinářství a zemědělství a tam se jednalo o zaměstnanecké karty, říkalo se 

tomu program Zemědělec. Ten skončil v září 2019 v důsledku novely Zákona o pobytu cizinců. My 

jsme jednali o nějaký nový program, který by umožnil zaměstnávat podobným způsobem cizince. A 

tak vzešel program MPV. Byli jsme rádi, že to nějak vyšlo a tak jsme navrhli MV, že my bychom to 

MPV vlastně administrovali, napsali jsme nový projekt, aby to prošlo podle podmínek o Zákonu o 

pobytu. MPV je úplně nový instrument. To spuštění programu vzniklo na základě usnesení vlády. 

Jeho součástí je, že administrace se bude řídit na základě našeho programu, to usnesení není tak 

silný instrument, zaručuje se, že veškeré změny může provádět koordinační orgán pro ochranu 

státních hranic a migraci, ten pravidelně schází, je to na úrovni náměstků. A tam se schvalují změny 

našeho projektu i jiných (Respondent č. 4). 

 

“Tenhle program má navazovat na program Zemědělec na tom se vydávaly zaměstnanecké karty, 

ale jen na 1 rok a mělo to cíl vše usnadnit. Oni ho zrušili, tohle MPV umožňuje, aby ten 

zaměstnavatel si byl jistý, že ho na 1 rok bude mít. V MZE přemýšleli nad tím, jak sem ty Ukrajince 

dostat s devítikolovými profesemi, protože ty vypadly z toho programu kvalifikovaného 

zaměstnance, a proto ho udělali takový speciální – mimořádný.  No jeho trvání bude na 3 roky, tak 

uvidíme, co se bude dít“ (Respondent č. 3). 

 

“(…) na začátku když poprvé zahajovali ten program Zemědělec, tak teď je to o něco lehčí, z toho 

hlediska, že to kontrolujeme na úrovni garanta, ale kdyby se to mělo porovnat, nakolik se ten proces 

zrychlil, tak ten záměr z mého pohledu se nenaplnil“ (Respondent č. 6). 

 

“Ten program zemědělec začal v porodních bolestech. Docházelo k velkému nárůstu zájmu z 

Ukrajiny, a ne všichni měli zájem o sféru zemědělskou.  Ten počet žádostí se zvýšil o 40.000 

Ukrajinců za rok, a to bylo hodně… Nebyla to žádná sranda. Personální kapacita na MV a na 

Zastupitelských úřadech byla nedostatečná. Museli se tam posílit pracovní síly i na ÚP a na 

Inspektorátu úřadu práce. A nebylo lehké to vše administrovat. Nebyla ani velká ochota 
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Ministerstva financí to vše financovat, a proto se ten program zastavil, protože tam nebyla vůle 

investovat peníze. Takže se nepodařilo to personálně obsluhovat. Začalo to běžet v létě 2017, ale 

prakticky v lednu 2018 to MV dovolili, ale v omezeném režimu. Nakonec to reálně běželo v létě 

2018. Ti zemědělci a lesníci v tom měli zmatek. Ten zemědělec nebyl moc úspěšný, to vám řeknu 

na rovinu. My jsme tam měli asi kapacitu 2.000 žádostí ročně, a takhle kvóta nikdy nebyla 

naplněna“ (Respondent č. 4). 

 

7.4 Srovnání cíle Mimořádného pracovního víza se zkušenostmi garantů 

Hlavním cílem zavedení MPV je podle vlády získat rychlejším a snazším procesním způsobem 

pracovníky z Ukrajiny. Z rozhovorů s garanty ale vyplynulo, že podle jejich zkušeností proces 

získání pracovníků je složitý. Garanti se shodují, že vyřízení žádosti je značně komplikované, 

zdlouhavé a v častých případech k jejímu kladnému vyřízení nedochází napoprvé. Za důvody stojí 

složitá administrativa a s tím spojené procesní lhůty. Často se stává, že zaměstnavatel a uchazeč o 

zaměstnání například nemají potřebné dokumenty v originále, nebo dochází k chybovosti v 

potvrzeních.  

 

“Že teda má docházet k zrychlenému vyřízení žádostí … Já v tomto to zrychlení nevidím… a  ty 

podmínky v článcích toho zákona, které to naplnění toho cíle komplikují, je celá řada” (Respondent 

č. 6). 

 

“Když se mě na to někdo ptá, tak říkám, že se daří dostat sem ty lidi, ale je to strašně 

administrativně pro všechny náročné a trvá to dlouho. Ten čas, kdy získám všechny potřebné 

podklady od žadatele, pošlu to do systému, tak od té chvíle počítáme, že to trvá 3 měsíce, a to 

nehledím na ten čas, který tráví zaměstnavatel se sháněním těch podkladů před tím zařazením… 

Takový měsíc trvá, než to získá.  Takže až 4 měsíce to časově může trvat. Když se to podaří rychleji, 

tak je to super, ale ty 4 měsíce je realita (Respondent č. 2). 

 

Respondenti poukazují na fakt, že například Ministerstvo práce a sociálních věcí potvrdí Povolení 

k zaměstnání v zákonné lhůtě 30 dnů, což je podle zákona v pořádku, ale nenavazuje na termín 

pozvání k Zastupitelskému úřadu ČR v Kyjevě, na který se musí cizinec osobně dostavit k 

osobnímu pohovoru. Pokud tento doklad o povolení od ÚP cizinec u sebe nemá, nemůže se dostavit 

na tuto schůzku a termín mu propadá. Znamená to v praxi, že žádost je ukončena a musí se celý 
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proces vyřizování začít od počátku.   

 

“Je to komplikované, musí sem přijet, jet 2x na Ukrajinu. Vše mít bez chyb, a to je dost náročné a 

složité. Dále je ta délka, ještě se mi nestalo, že by se to vše v pořádku vyřídilo do 2 měsíců, vždycky 

se to táhne. Je to strašný. Třeba i 4 měsíce i půl roku. Jako teoreticky by to mělo trvat max. 3 

měsíce, ale to nejde. Protože třeba ÚP na vyřízení má 30 dní, pak já to pošlu, ale Kyjev si už stanoví 

termín pohovoru a my to ještě nestíháme, protože ještě nemáme potřebné dokumenty. Pak to 

propadne a já musím žádat o opakovaný termín pohovoru. Ten termín sám Kyjev nemůže dávat, 

protože tam je ta korupce. Ty papíry jsou komplikované“ (Respondent č. 3). 

 

“No takhle nemá to lehčí průběh. Má to trošku mírnější podmínky pro žadatele, na rozdíl od toho 

předchozího programu, ale jinak se ta administrace zásadně nezlepšila“ (Respondent č. 8). 

 

“Těch problémů je prostě celá řada. Nečekali jsme na začátku, kolik času nás to bude stát. Nejdříve 

se orientovat ve všech těch podmínkách, pak ta časová investice přes telefon a podobně… Není to 

tak, že si to firma přečte a ví přesně jak postupovat… Těch podkladů je tolik, že to ti zaměstnavatelé 

nemají jednoduché. Tak mi zavolají a tím taky trávím čas… což tomu rozumím. Nemá prostě takový 

zemědělec čas číst 20stránkovou metodiku, raději zvedne telefon a s námi to probere… Ta 

orientace úplně není jednoduchá. Nemají ani chuť to studovat, navíc i ten úřednický jazyk pro lidi 

v provozu je nesrozumitelný. Takže my jako garanti jsme v té první linii, kdy jim to tlumočíme a 

snažíme se jim dávat nějakou naději, aby do toho šly s tím, že jim radíme. Ale taky s nimi soucítíme, 

protože to není jednoduché. Narážíme na ty podmínky, na tu administrativu, která je někdy těžko 

splnitelná“ (Respondent č. 6). 

 

7.5 Zdůvodnění podmínek Mimořádného pracovního víza 

Podrobné podmínky programu jsou uvedeny v podkapitole Kritéria pro zařazení do programu. 

V rámci analýzy podmínek jsem se v šetření zaměřovala především na jejich odůvodnění. Zajímalo 

mě, proč je stanovena délka platnosti víza pouze na 1 rok, a podle čeho jsou stanoveny kvóty pro 

počty žádosti a také proč je stanovena národnost žadatelů pouze Ukrajinská. Dotazovala jsem se 

nejvíce Ministerstva vnitra jako spolugestora odpovědného za pobytovou stránku. Z rozhovoru 

vyšlo najevo, že se ty podmínky odráží od potřeb samotných zaměstnavatelů.  

Ministerstvo vnitra dané podmínky programu odůvodnilo: “Nemá smysl, abychom měly více 
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pobytových oprávnění, které by měla stejné parametry. MPV je pobytový titul, který slouží na jiné 

účely a pro jiné pracovníky. Odvíjí se to podle potřeb našich zaměstnavatelů. Ta mimořádnost 

spočívá v tom, že ta přechodnost existuje v nějakém nedostatku na trhu práce. Oproti tomu např. 

zaměstnavatelská karta počítá s tím, že zaměstnavatelé potřebují ty pracovníky dlouhodobě. To 

MPV se vydává maximálně na 1 rok, protože je to vízum a žádná pobytová víza se nevydávají déle 

než na rok. MPV počítá také s tím, že ty pobyty těch cizinců nudou dočasné a ten nedostatek 

obsazených míst bude mít dočasnou podobu. Je to koncipováno tak, aby se ti cizinci tady 

neusazovali. Proto se vyžaduje, aby ten cizinec svůj pobyt tady ukončil. Nevylučuje to, aby si 

okamžitě po návratu v zemi původu žádost nepodal znova. Lze tedy ty pobyty navazovat, ale 

nesčítají se, kdyby chtěl požádat o povolení k pobytu. Proto to MPV je skutečně koncipováno jako 

doplňkový, mimořádná titul, který plní v migračním systému doplněk.” 

 

Zdůvodnění Ukrajinské národnosti: “Ani zaměstnavatelé nepožadovali žádnou jinou zdrojovou 

zemi. Ty důvody jsou jasné. Mezi české zaměstnavatelé je o ukrajinské pracovníky největší zájem. 

Je to i z důvodu kulturního, mnozí z nich tady mají rodiny, známé.  Už je to přetrvávající jev. Takže 

oni už je mají vyzkoušené a jsou s nimi spokojeni. Proto je i to vízum stanoveno na 1 rok, 

nepředpokládá se, že by český jazyk byl nutný. Zároveň jde i o geografickou blízkost. Je to na rok, 

představa že by tady přijeli pracovníci přes celý svět… pochybuji. Ti už volí zaměstnavatelskou 

kartu a usazovací typ. Tak proto je to ta Ukrajina. Samozřejmě může se to změnit. To záleží na 

vládě… ona může vše změnit. Národní příslušnost, počet, na jaké profese se to bude vztahovat, na 

jak dlouho… (Ministerstvo vnitra ČR).  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí se ke stanoveným podmínkám vyjádřilo takto: “Nastavení 

podmínek MPV bylo dohodnuto tripartitou, byla na něm shoda všech klíčových ministerstev. Stát 

má možnost regulovat imigraci, včetně určení zdrojových zemí. Na tomto principu funguje např. I 

program Kvalifikovaný zaměstnanec, (kde je zdrojových zemí devět). Podmínky, které budeme 

průběžně vyhodnocovat, se mohou, pokud se neosvědčí, v průběhu realizace programu měnit. 

Nutno také doplnit, že prodloužení víza sice není možné z území, nicméně cizinec se může do ČR 

vrátit v případě zájmu na obou stranách i opakovaně“(MPSV ČR). 

 

Z rozhovorů taky bylo zjištěno, že se garanti setkávají na koordinačních schůzkách a případné 

návrhy na změny podmínek vyjednávají. Taktéž respondenti uvedli, že se program vylepšuje za 

pochodu.    
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“Co se týče těch podmínek, probíhají koordinační schůzky, kdy to probíráme, takže jsme jako 

garanti zapojeni po celou dobu. A po celý čas si vyměňujeme zkušenosti, s jakými úskalí se 

potkáváme. Takže ta diskuse o úpravách probíhá. Jednali jsme např. o těch kvótách, protože jsme 

neměli přehled, kdo kolik už vyčerpal, tak to se nějak upravilo.“ (Respondent č. 6). 

 

Komentář jednoho z respondentů na stanovenou podmínku kvóty maximálního počtu 125 žádostí 

na měsíc: “To asi vyplývá z obavy, aby těch pracovníků tady nebylo příliš… to je ale věc MV, kteří 

stanovují takové mantinely“ (Respondent č. 5). 

 

“Tyhle ekonomické programy se vyvíjejí a zlepšují za pochodu“(Respondent č. 4). 

 

“Samozřejmě, to průběžně vyhodnocujeme a můžeme to upravovat. Víte, ono to vše vzniklo na 

zelené louce, takže to trvá, než se to nějak vyladí. Je to nějaký program, který se nějak rozjíždí. Co 

se týká té podmínky jednoho roku. Někteří zaměstnavatelé říkají, že pro ně je to dost. Vedle MPV 

stojí ten program Kvalifikovaný pracovník, tak se to vše vykrývá. Zároveň se tady střídají party 

lidí, kteří jezdí na schengenská víza a po 3 měsících se tady točí a pracují. Takže je umožněno, aby 

ti pracovníci se vystřídali. Třeba mlékaři říkají, my tady potřebujeme pracovníky jen na 3 měsíce. 

Ono se to všechno ty programy doplňují…“ (Respondent č. 5). 

 

7.6 Zkušenosti garantů s Mimořádným pracovním vízem 

V průběhu výzkumného šetření jsem se nejvíce zaměřovala na celkové zkušenosti s MPV. Garanti 

mi sdělili výhody a nevýhody, které v programu MPV vnímají. Z rozhovorů byly také zjištěny 

problémy, s kterými se garanti během průběhu vyřizování žádosti o MPV setkávají.  

 

“Výhodou tohoto programu pro zemědělce je, že lze žádat o pomocné sily, to jsou 9 třídy povolání, 

a nemusí splňovat podmínku mít minimálně 6 zaměstnanců. Protože třeba u programu 

kvalifikovaný zaměstnanec, tam je podmínka, aby zaměstnávali ti zemědělci alespoň 6 pracovníků 

a toho MPV to nemusí, protože většina soukromých zemědělců tolik zaměstnavatelů nepotřebuje“ 

(Respondent č. 3). 

 

“Výhodou MPV je, že se snaží eliminovat ty šedé agentury práce. Jsou tady prostě nějaké agentury 
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práce, které jsou nelegální a využívají Ukrajince pro nelegální práci a často mají pracovněprávní 

podmínky dost nedůstojné. Takže tohle to MPV umožňuje zaměstnávat cizince legálně a má i 

zajištěné ubytování a zajištěnou mzdu. Z hlediska pracovněprávního to je dobré, a proto i bylo 

MPV zařízeno, snaží se eliminovat ty podvodné agentury, ale i tak je to složitý program a dlouho 

to trvá. Pro zaměstnavatelé to není úplně jednoduché“ (Respondent č. 8). 

 

Názor Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty k výhodám programu není velmi 

přívětivý. Zastávají názor, že nevýhody programu spíše převažují. V rozhovoru se zmínili, že 

s vydáním Nařízení tohoto programu již od začátku nesouhlasili. Poukazují na možnosti vysoké 

zranitelnosti cizince. Konsorcium navíc dodává, že MPV je nadbytečné a celkově by raději 

upřednostňovalo nastavit programy ekonomické migrace směřující k dlouhodobé udržitelnosti. 

“Ten benefit toho MPV nám přijde, že je dost malý s tím, co je s tím spojeného a to může mít 

potencionálně negativní dopady na toho cizince. Nesouhlasíme, aby byl vytvořen další takový 

nástroj, který toho cizince redukuje jen na pouhou pracovní sílu. A nedívá se na tu lidskou stránku 

a ani se nedívá na tu dlouhodobou udržitelnost migrační politiky v ČR“ (Konsorcium nevládních 

organizací pracujících s migranty).  

 

Konsorcium dále v rozhovoru vyslovilo své obavy, že cizinci v tomto programu mohou snáz přejít 

do nelegálního zaměstnání nebo se stát obětí vykořisťování. Také poukazují, že tím, že je program 

zaměřený jen na krátkou dobu, nepočítá se zabezpečením cizince během události jako je náhlá 

ztráta zaměstnání. V tom případě například cizinec nemá nárok na státní podporu 

v nezaměstnanosti. Uvádějí příklad, kdy v ČR panovala ekonomická krize v letech 2007-2009. 

Mnoho pracovníků bylo propouštěno a byli mezi nimi i cizinci, kteří neměli dostatek financí, aby 

se vrátili zpět do své země. Tomu prý stát chce v takových podobných případech zamezit, to je 

podle nich také jeden z důvodů, proč ten počet možných pracovníků je stanoven pouze na 2.500 

ročně.   “Bojíme se, že dojde k opakování německého modelu z 50. až 70 let, kdy ti cizinci tak lehce 

neodešli. Mohou přejít do nelegální sféry. To, že si nemohou přivést rodiny, narušuje právo na 

rodinu a dává možnost hledat jiné nelegální cesty.  Při takhle striktně zavedeném institutu nám to 

přijde krátkozraké, vzhledem k těm zkušenostem na tom může stát zkrachovat“. Konsorcium dále 

identifikuje možná rizika, kdy může být cizinec velmi zranitelný. Může dojít k tomu, že se dostane 

do krizových situacích, ve kterých nebude vědět, jak se správně zachovat. A to především z toho 

důvodu, že na začátku svého pobytu není v ČR seznámen se svými právy a povinnostmi, případně 

nemá informace na poradenské služby. “K MPV se nevztahují žádné povinnosti k absolvování 
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adaptačního kurzu. Z našeho pohledu jsou tím velmi zranitelní. Když se dostanou do krizových 

situacích, nemají kontakty na nějakou poradnu, nemají nárok na státní sociální podporu, potýkají 

se s jazykovou barierou. Dá se pak lehce s nimi manipulovat, nedochází k posilování soběstačnosti, 

nemohou se orientovat ve svých právech a povinnostech, nemají žádnou návaznost na pomoc, 

mohou se dopouštět chyb, protože nemají informace. A to vše zvyšuje šance k nekalému 

zaměstnávání“. Dále podle Konsorcia mohou nastat situace kdy právě díky nedostatku opory a 

znalosti ve svých právech a povinnostech často dochází například k porušování práv na dovolenou, 

překračují se limity přesčasů. Také upozorňují na situace, kdy na nové pracovníky z Ukrajiny 

nastupují samotní Ukrajinci, kteří se snaží z nově příchozích získat důvěru pro nelegální činnosti 

apod. “Může dojít k porušování práv na dovolenou, limitů na přesčasy. Také se v ukrajinské 

komunitě objevuje využívání. Dochází ke špatné informovanosti. Nově příchozí se spoléhají na svou 

komunitu, a ta může být nespolehlivá. Mohou jim poskytovat nesprávně nebo záměrně špatné 

informace, protože se neobrátí na oficiální poradní orgány. Také je mohou ty komunity využívat“. 

 

Takovou zkušenost potvrzují i další dva garanti. V rozhovoru sdělili, že se o takovém zneužívání 

doslýchají často. “Jakmile se proflákne, že tady pracují, tak na ně nastoupí místní mafie. Ale to 

není ověřené. Najednou jsou jako na místní poměry bohatí a ti mafiáni je využívají. (Respondent 

č. 2).  

“(…) jsou to mafie z těch šedých agentur. Mají tvrdé praktiky a nově příchozí se bojí těch bossů z 

těch agentur. Jsou to Ukrajinci, kteří sem vezou Ukrajince na polská víza a tvrdí těm Ukrajincům, 

že tady můžou normálně legálně pracovat… Na to se přichází třeba nejvíce kolem fabrik v Plzni, 

nebo sem tady jezdí z falešnými maďarskými pasy. Z těchto důvodu by bylo lepší, kdyby to bylo 

jednodušší sem ty cizince dostat“ (Respondent č. 3). 

 

Co se týká problémů, na které během vyřizování žádosti garanti narážejí, tak těch jmenují několik. 

Garanti je ve svých tvrzeních stejně zdůrazňovali:  

 

1. Omezený přístup k informacím ohledně stavu a výsledku žádosti 

Garanti nemohou poskytovat žadateli o MPV informace ohledně stavu žádosti. Poukazují na 

omezený přístup k informacím týkajících se aktuální situace žádosti: “My jsme jako garanti první, 

kteří komunikují s firmami. My tu žádost přebíráme, pomáháme jim, co chybí, a pak to rozesíláme 

dalším odpovědným rezortům. Ale na druhé straně, jenom díky pravidlům GDPR nejsou ochotni 

MZE ani MV nás pustit do nějakého sledování žádosti dále.  To je pro nás problém, protože ti 
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žadatelé mají na nás kontakt a my nejsme oprávněni jim dávat další kontakt, nebo odpovídat v jaké 

fázi to vyřízení je v jiném rezortu. Takže jsme v takové slepé uličce. Já to vnímám tak, že jsme tu 

především pro ty žadatelé proto, aby ta žádost byla vyřízena pozitivně. Ale my nemáme moc 

nástrojů a ani možností, abychom je mohly provázet skrz celý ten proces žádostí. To je podle mě 

největší slabina z pozice nás jako garanta, že ty informace ohledně postupu žádosti v průběhu jsou 

omezené. Já jim jako garant nikdy nemůžu garantovat, že jim to vyjde, protože ten systém to 

neumožňuje…“ (Respondent č. 6). 

 

“V průběhu administrace, když tam nastane nějaký problém, tak se na nás obracejí zaměstnavatelé 

s informaci, jak vypadá ta žádost a my jim neumíme odpovědět. Nemáme totiž možnost získat 

informace od zastupitelského úřadu v Kyjevě, jak to tam vypadá s žádostí. Může se obrátit na 

Ministerstvo zahraničních věcí, ale to mu sdělí, že nemá nárok na informace, pouze tehdy je-li 

zplnomocněn Ukrajincem. To jsou všechno těžkosti. Když už dlouho nevíme, my garanti oslavíme 

Ministerstvo zemědělství, ti oslovi další čtyři resorty a potom když se oni dozvědí v čem je zádrhel, 

tak nám to pošlou a my se zase spojíme se se zaměstnavatelem. Ale ta komunikace je někdy náročná 

a zdlouhavá“ (Respondent č. 8). 

 

Na problém s omezeným nárokem na informace ohledně stavu žádosti, navazuje další úskalí a to 

v podobě omezení dozvědět se finální výsledek žádosti. Garanti v rozhovorech vypovídají, že na 

konci procesu žádosti neznají výsledek. Pro získání statistických údajů o úspěšnosti žádostí musí 

sami zaměstnavatelé kontaktovat.  

“Já vám ani nemůžu říct, kolik žádostí vlastně dospěly do posledního finále. To bychom museli 

obvolat zaměstnavatelé a zjistit jak to nakonec dopadlo. Já se většinou setkávám v komunikaci s 

těmi zaměstnavateli, u kterých se to řízení nějak zadrhlo (Respondent č. 2). 

 

“Tady vidím největší úskalí, že oni do poslední chvíle nevědí, jestli jim ten Ukrajinec dorazí do 2 

týdnů nebo za měsíc, nebo jestli vůbec. A bohužel MV mi ty informace o výsledku neposkytne, aby 

to nebylo v rozporu s GDPR. Ale pro mě by to byla zajímavá informace, tak stejně jako pro toho 

pracovníka (Respondent č. 6). 

 

2. Problém získat uchazeče o práci z Ukrajiny 

Garanti nejméně tři krát v rozhovorech zdůraznili, že MPV již počítá, že zaměstnavatel na území 

ČR už má své před vybrané uchazeče z Ukrajiny. Garanti vysvětlují, že v praxi to tak většinou je, 
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především co se týká zemědělských oblastí. Povětšinou zaměstnavatelé již znají ukrajinské 

pracovníky z nějaké předešlé spolupráce, nebo jsou jejich známými. Stávají se ale i situace, kdy 

zaměstnavatelé mají zájem o ukrajinské pracovníky, ale nemají na ně žádný kontakt nebo 

personální kapacity pracovníky z Ukrajiny hledat. 

 

“Někteří ti uchazeči jsou již v Česku. Buď s nimi už mají nějakou pracovní zkušenost, takže jsou to 

lidi, kteří pro ně pracovali na základě jiného víza. Např. sezonního nebo dle jiného režimu, kde 

není potřeba garant. Oni říkají, máme vyhlídnutého svého Ukrajince. Nebo to jsou od různých 

známých. Aspoň z moji zkušenosti je shání od rodiny, známých, kteří jsou nějak provázání“ 

(Respondent č. 2). 

 

Jestli-že má zaměstnavatel možnost investovat do náboru pracovníků, oslovuje etablovanou 

agenturu práce, která pro něj dopředu ukrajinské pracovníky vyhledá, a za úplatu v zastoupení 

zaměstnavatelé vyřídí celý proces: “Existují zde nějaké české agentury, které to vyřídí vše na míru 

a za úplatu. Takže to je možnost. Je to prostě proces, pak nám tady volají (Respondent č. 3). 

 

“Tyhle všechny programy vycházejí z předpokladu, že zaměstnavatel si svého pracovníka 

Ukrajince najde sám. A s tím byl zpočátku velký problém. Ano jsou tady nějaké agentury, které jsou 

schopni získat Ukrajince a pomoct s vyřízením. Ale pak jsou tady firmy i třeba živnostníci, kteří 

potřebují Ukrajince pracovníka, ale nemají na to objednat si takovou službu, aby toho pracovníka 

získali. Není tady na státní úrovni, žádná agentura nebo orgán, který by ty pracovníky jim hledal.  

 

Tento problém zaměstnavatelů, kteří nemají možnost vyhledat ukrajinské pracovníky, se snaží 

vyřešit například Hospodářská komora ČR. Ta zřídila kanceláře na Ukrajině, kde tento nábor pro 

zaměstnavatelé v ČR za úplatu provádějí. “Rozhodli jsme se, že v pěti zemích otevřeme naše 

kanceláře, kde tohle to zajišťujeme. Neděláme to samozřejmě zadarmo. Je potřeba zaplatit provoz, 

nájem… Zajišťujeme tam na míru podle potřeb zaměstnavateli personální službu. Jsme schopni 

dohodnout spoluprací a najít konkrétního pracovníka pro zaměstnavatele na území ČR 

(Hospodářská komora ČR). 

 

Jeden garant sděluje, že v ČR existuje česko-ukrajinský svaz, který takový personální servis mezi 

zaměstnavateli v ČR a ukrajinskými pracovníky taktéž provádí.  

“Pak tady existuje česko-ukrajinsky svaz, který pracuje se všemi programy ekonomické migrace. 
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My jsme s nimi taky v kontaktu, oni mají prakticky databázi asi 2 tisíc ukrajinských pracovníků a 

dělají předvýběr, takže jakýsi servis na míru za úplatu je. A další poznatek je, že se čím dál víc tady 

objevují firmy, za kterými stojí Ukrajinci samotní, tzn., jsou to podstatě s. r. o. s ukrajinskými 

majiteli a žádají pro své krajany MPV. Takže čím dál více komunikuji s lidmi, kteří jsou ukrajinské 

národnosti v téhle oblasti“ (Respondent č. 6). 

 

3. Neprovázanost některých postupů a časový nesoulad v řízení žádosti 

Ve všech výpovědí garantů vyznělo, že často při administraci žádosti dochází k problému 

nenávaznosti na další kroky v procesu řízení. Především garanti akcentují problém s termínem 

dodání dokumentu Pracovního povolení od ÚP, který nenavazuje s termínem povinnosti dostavit 

se na osobní pohovor na Zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě. V případě, že uchazeč Povolení 

k zaměstnání od ÚP neobdrží včas, aby odjel do Kyjeva, termín mu propadne a celý proces řízení 

musí začít znovu. K takové situaci podle garantů dochází často. Ukazují na praxi pracovníků, pro 

které je obtížné se do Kyjeva včas dostat. Garanti také upozorňují na problematické získání 

potřebných dokumentů z Ukrajiny.  

 

“Mám pocit, že ty pokyny postupu nejsou úplně provázané. Např. to pozvání na pohovor z Kyjeva 

přišlo tak strašně rychle, že ten zaměstnavatel neměl ještě vyřízené pracovní povolení pro toho 

uchazeče na ÚP. A to se stalo dvakrát. Nebylo s tím možné udělat vůbec nic. Kyjev tu žádost potom 

nemohl přijmout, protože tam chyběl tento podklad, a navíc musí být originální. To řeším zrovna 

teď, protože jeden z originálních potvrzení putuje z Prahy na Ukrajinu už asi měsíc. A 

zaměstnavatel s uchazečem čeká, protože 1. 7. jde uchazeč na pohovor a pořád nemá ten originál 

v ruce. Ten Kyjev odmítá např. kopii nebo nestačí mu ani to sdělení či potvrzení, že to bylo vydáno. 

Nejde se s nimi domluvit, že to bude doloženo později. Takže ve chvíli, kdy nejsou všechny podklady 

dodány, řízení žádosti končí. Ten pracovník musí např. cestovat přes celou Ukrajinu, aby se tam 

na tu určitou hodinu dostavil. A to ještě dvakrát. Jednou když jde na pohovor a po druhé, když si 

to vízum vyzvedává. Další problém pro něj je, že musí mít všechny podklady doručeny na té 

ambasádě včas. Ukrajinská pošta je velmi problematická. Ti uchazeči, když ještě jezdili autobusy, 

tak ty originály posílali na tu ambasádu po řidičích. Nebo po někom, aby získali ty papíry 

(Respondent č. 2). 

 

“Problém je ještě takový, že ÚP nevydává to povolení tak rychle, jak bylo původně domluveno. 

Takže to může u nich trvat i měsíc. Oni někdy tvrdí, že to musí projít testem trhu práce, ale to tak 
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není. oni si to někdy zaměňují s vyřizováním zaměstnanecké karty, kde to může trvat ještě 10-14 

dní, ale u MPV to tak není“ (Respondent č. 3). 

 

“Zkušenost je ta, že ta hlavní administrace se odehrává v Kyjevě. Ano někdy to vázne s MPSV. 

Nejsou všechny pobočky úplně zkoordinované. Třeba někdo z nich si myslí, že je potřeba provést 

nejdřív na 30 dní test trhu práce. Ale to není.  Ano někdy na to narážíme. I na ty lhůty narážíme. 

Nechají to na ÚP vyřizovat i celý měsíc. Ale to je vše o lidech“ (Respondent č. 4). 

 

“Je problém, když zaměstnavatel je v Česku a Ukrajinec někde Ukrajině, která je obrovská a takhle 

mají vyřídit spoustu řadu dokladů. Ten uchazeč je musí zanést osobně na Ukrajinu. Často dochází 

k tomu, že když něco chybí tak se snaží to kurýrem na tu Ukrajinu poslat. Ale to je strašně obtížné, 

pošta na Ukrajině je hrozná. Ten uchazeč bydlí třeba někde v horách. Je to dost těžké a není to 

zadarmo. S tou žádostí jsou spojené poplatky.  (Respondent č. 8). 

 

4. Náročná administrativa a dlouhé lhůty  

Podle zjištěních z rozhovorů vyplývá, že pro zaměstnavatele a uchazeče je mnohdy složité se 

orientovat v požadavcích, které MPV stanovuje. Garanti zmiňují, že získat potřebné dokumenty je 

pro účastníky řízení často náročné, někdy dochází k chybovosti v potvrzeních. Taktéž poukazují 

na časté delší časové prodlevy, které s tím pak souvisejí.  

 

“Někteří z nich nejsou schopni vyplnit ty žádosti a nechápou, co se po nich chce (Respondent č. 2). 

 

“Zaměstnavatelé jim nemůžou všem zkontrolovat všechny papíry a mít tu jistotu, že se na nic 

nezapomnělo. A vzhledem k tomu že u toho MPV není opravný termín, jako že něco vám chybí, do 

té doby to dejte do pořádku… Oni řeknou ne. Nemáte to, tak to padá ze stolu… Takže znovu celým 

tím martyriem musí ten zaměstnavatel projít znova. A pak se dostáváme do lhůt, které je odradí. A 

přitom jaký je hlad po pracovní síle, tak skutečně ti cizinci radši odejdou do Polska, kde ty povolení 

seženou snáz.  Ti zaměstnavatelé musí ty cizince znova přesvědčit, aby do toho vyřizování šli znovu 

(Respondent č. 6). 

 

“Někdy není včas vyřízený nějaký dokument. Často ti Ukrajinci nejsou úplně vzdělání, někdy tomu 

nerozumí, co se po nich chce. Zaměstnavatelé za ně vyplňují ty formuláře, ale někdy se i stává, že 

včas do Čech z Ukrajiny nedorazí doklady, protože to musí být originály… Takže pak musíme žádat 
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o nový termín, dochází k chybovosti, protože není v silách Zemědělců, aby to vše bez chyb a včas 

zvládli (Respondent č. 3). 

 

“Dále je ta délka, ještě se mi nestalo, že by se to vše v pořádku vyřídilo do 2 měsíců, vždycky se to 

táhne. Je to strašný. Třeba i 4 měsíce i půl roku“ (Respondent č. 2). 

 

Z šetření bylo také zjištěno, že v praxi zaměstnavatelé nechtějí podávat hromadnou žádost o MPV. 

Ta se podle podmínek programu musí podat, jakmile zaměstnavatel chce zaměstnat více jak 9 

pracovníků. Jak je zmíněno výše práce, s takovou hromadnou žádostí jsou spojené další 

administrativní náklady, které zaměstnavatelé dle tvrzeních garantů nechtějí kvůli komplikovanosti 

provádět.  

“Pokud se jedná o zaměstnávání cizinců nad 9 osob, je to už těžší. Musí mít potvrzení od starosty 

města, kde jsou cizinci ubytování, musí být stanovený koordinátor a musí zaměstnavatel ještě dodat 

čestné prohlášení o záměru zaměstnat tolik zaměstnanců. Je to ještě složitější. Takhle je těžké 

sehnat ty lidi, ta administrativa je ještě složitější, takže zaměstnavatelé nejvíce zatím zaměstnali 

maximálně 9 lidí, aby se vyhnuli této administrativě. Byl tady jeden případ, kdy to vypadalo, že 

zaměstnavatel by chtěl zaměstnat více jak 10 zaměstnanců, ale bál se, že by ten souhlas od starosty 

nedostal, takže zaměstnal jenom 9 (Respondent č. 3). 

 

V rozhovorech jsem se také dotazovala, z jakého důvodu k takové další administraci musí 

docházet: “…aby nedocházelo k nějakým nepokojům. S ničím se lépe neobchoduje než se strachem. 

Stačí se nějak zatvářit a už se vytvoří nějaké povědomí. Je to proto, aby měl ten zástupce města 

přehled.  Třeba, aby se nějaké věci i neobrátili kvůli nim. Např. teď ten COVID – 19, aby ty cizince 

někdo třeba neprávem osočil… nebo naopak, aby věděli, že možná oni by nákazu mohli dovést… 

Na tom se ukazuje, jak se obchoduje s lidským strachem, ale  účelem je, aby tam nebyly lokální 

nepokoje (Respondent č. 4). 

 

“Stalo se, že zaměstnavatel chtěl nahlásit víc jak 10 zaměstnanců. K tomu slouží hromadná žádost, 

ale nakonec k tomu podání nedošlo. Kvůli té další administrativně se tomu zaměstnavatel bránil“ 

(Respondent č. 8).  

 

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty k hromadné žádostí dodává, že 

podmínku spolupracovat s integračním centrem vnímají pozitivně. V reálu to většinou podle jejich 
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zkušeností dopadá jen na formální úroveň. “V praxi to ale většinou je, že jde jen čistě o formální 

věc. Vnímáme to pozitivně, ale v praxi k tomu nedochází. Zaměstnavatelé to často obcházejí, to je 

fakt“. Konsorcium ještě na toto téma dodává zajímavé srovnání s integrací v zahraničí. Poukazuje 

na modely integrace na lokální úrovni v Německu a na odlišný přístup k vnímání označení 

migrantů a zahraničních pracovníků v ČR. “V Německu od 90 let razí tézi integraci od prvního dne. 

Každý migrant je vnímaný jako klient ke službách, tak aby byl vybaven základní orientaci v dané 

zemi.  Zaměstnance z multikulturního prostředí považují jako velký kredit a dělají si na tom 

vyloženě jméno. U nás naopak, označení migranti je vnímáno jako strašák, ale když je nazveme 

jako zahraniční pracovníky, tak už je to lepší, nemyslí se u toho přitom na jejich usazování…“ 

(Konsorcium). 

 

7.7 Hodnocení přínosu Mimořádného pracovního víza z pohledu garantů 

Za pozitivní přínos programu garanti často považují, že pokud dojde k úspěšnému vyřízení žádosti, 

tak zaměstnavatel pracovníky získá. Vyzdvihují především velký přínos v tom, že stát tímto 

programem chrání cizince před složitým systémem objednání na Zastupitelském úřadě ČR 

v Kyjevě. Na druhou stranu opět v rozhovorech na toto téma hovoří o komplikovaném procesu.  

Negativně hodnotí složitou a dlouhou proceduru. “Určitě to dává přínos zejména těm, kteří nemají 

dostatek zaměstnanců, spíše to pomáhá menším zemědělcům, kteří mohou nabídnout minimální 

mzdu, což je 14.600 Kč. I když reálně jim nabízejí více. Myslím, že 100 % to pomůže dostat ty 

pracovníky sem, já ho hodnotím velmi pozitivně. Jsou spokojeni zemědělci – ve směs jsou.  Mají 

s těmi pracovníky dlouhodobé zkušenosti. Jediné, co jim vadí, je ten složitý a zdlouhavý proces. Je 

to na ně moc, je to prostě složité“ (Respondent č. 3). 

 

“Maximálně na 70 %, což je samozřejmě škoda. Ten program je dost složitý a v řadě kroků 

netransparentní. Ale zase na druhou stranu třeba říct, že někteří ti uchazeči si prostě neumí dobře 

ty všechny papíry zajistit. Něco tam chybí nebo je tam omyl. Celá ta administrace většinou končí 

tím, že něco není v pořádku dodaného nebo něco chybí, anebo se ten uchazeč nedostaví na termín 

v Kyjevě, protože ten Kyjev je z ruky. Může se něco stát po cestě nebo nejsou v pořádku originály, 

to se stává často. Z našeho pohledu je ten proces pořád příliš dlouhý a pořád složitý, takže ten 

proces není operativní (Respondent č. 8).  

 

“Velký přínos ze strany toho systému nastavení toho programu tam nevidím.  Je tam nepříznivý 
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postoj podmínek. Oni jedou 800 km na pohovor a chybí jim jeden dokument, tak musí jet zpátky. 

Mě to přijde nelidské, a i když rozumím tomu, že dělat výjimky z pravidel je věc, nad kterou je třeba 

se podívat… ale musím říct, že z těch podmínek to i vyplývá, že k nim ten postoj vůči nim je 

nevyvážený, nepříznivý a nedobrý. A ti zaměstnavatelé na to tak pohlíží, je určitě dobře, aby se na 

to poukazovalo. (…) Tak ta úspěšnost je menší než 50 % a tom svědčí, že ty programy nejsou 

vstřícné, protože na jednu stranu ty programy děláme, protože o ty lidi máme zájem, protože máme 

nedostatek pracovních sil, kteří jsou připraveni dělat ty zejména nekvalifikované práce a na druhé 

straně, jsou ty naše programy tak složité jak pro ty zaměstnavatelé, tak pro ty Ukrajince, že ta 

úspěšnost je asi pod hranici 50% (Respondent č. 6). 

 

“Přínos vidím v pomoci ze strany státu v tom pozvání na konzulát. To znamená, že se uchazeči 

nemusí hlásit sami, ale že jsou pozváni sami. Ale že by to bylo nějaké výrazné zjednodušení nebo 

zrychleni, tak to si vyloženě nemyslím. Trvá to až 4 měsíce. Takže velký přínos a výhoda je, že 

nemusí ti účastníci procházet tím objednáváním se na ukrajinský konzulát. A tím pádem vlastně 

obcházejí tu mafii“ (Respondent č. 2). 

 

“Určitě na některé profese, které jsou časově omezené to MPV je přínosné. Někdy jsou na tom naši 

zaměstnavatelé i životně závislý… Hlavně ale u těch střídání part na schengenská víza, to nejvíce 

využívají prý dřevaři“ (Respondent č. 5). 

 

“Když ten uchazeč opravdu má o tu práci zájem a vydrží i tu dobu, po kterou se to vyřizuje, 

nezlákají ho rizika, o kterých jsme se bavili, že ho případně přemluví jiný zaměstnavatel v jiné zemi 

a rozhodne se pracovat pro zaměstnavatele, který splňuje legální podmínky, tak ta úspěšnost je 

stoprocentní“(Hospodářská komora ČR).  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí pro tuto diplomovou práci sdělilo, že vzhledem k nízkému 

počtu udělených mimořádných pracovních víz je ještě brzy přínos MPV hodnotit. Podle informací 

z rozhovoru s Ministerstvem zemědělství po ukončení nouzového stavu spojeného s pandemií 

COVID-19 byl maximální počet žádostí například za měsíc červen téměř vyčerpán. Nicméně podle 

Ministerstva vnitra bylo uděleno méně než 20 mimořádných pracovních víz. “Podle informací MV 

(ke dni 23. 7. 2020) bylo cizincům uděleno méně než 20 mimořádných pracovních víz. Jelikož víz 

dosud bylo vydáno velmi málo, je na hodnocení dopadu vydávání tohoto pracovního a pobytového 

oprávnění na trh práce v ČR zatím brzy. Ze strany MPSV, resp. ze strany ÚP zatím neregistrujeme 
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žádné významné překážky při vyřizování povolení k zaměstnání…“(MPSV). 

 

7.8 Návrhy garantů na úpravy Mimořádného pracovního víza 

Všichni respondenti se shodují na stejných úpravách. Navrhují zkrácení lhůt celého vyřízení 

žádosti. Přáli by si, aby ÚP vydával Pracovní povolení dříve než do 30 dní, aby mohli žadatelé 

stihnout stanovený termín osobního pohovoru na Zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě a tím pádem 

včas toto potvrzení tam odevzdat. Mnozí z nich navrhují zjednodušit pokyny pro žadatelé, 

zdůrazňují, že administrativních úkonů je mnoho a je pro zaměstnavatelé mnohdy složité se v tom 

orientovat. “Jako ideální by bylo, kdyby se zkrátily ty lhůty vyřizování to je blbě udělané a za druhé, 

aby se ty metodické pokyny zjednodušily. Aby dávaly jasné a srozumitelné pokyny pro ty 

zaměstnavatele, tak aby se orientovali (Respondent č. 8). 

 

Ministerstvo vnitra žádné specifické návrhy na úpravy při rozhovoru nevneslo: “Pro nás je těžké 

to navrhovat, protože nejsme uživatelé. Takže samozřejmě, že to nařízení vlády by mohlo vypadat 

jinak. Mohly by tam být zařazené i jiné profese. Mohlo by to být otevřeno pro více zemí. Ale v 

tomhle směru to vše záleží na potřebách zaměstnavatelů a také především na situaci na trhu práce 

(Ministerstvo vnitra ČR).  

 

“No my bychom uvítali, aby se ten postup zjednodušil, aby ten proces byl provázený. Potom určitě 

navrhuji zkrátit délky vyřizování. MPSV na to má 30 dnů, zatímco ambasáda v Kyjevě zve na 

pohovory ještě před získáním pracovního povolení od ÚP. Pak se ještě na vydání víza může čekat 

až 90 dnů. Myslím, že by to výrazně pomohlo, kdyby se ty lhůty hlavně od MPSV zrychlily. A potom 

samozřejmě kdyby se nemuseli do Kyjeva posílat ty originály, ale kopie. To by výrazně pomohlo. 

Protože my např. teď čekáme 3 týdny, než se podaří doručit originál na tu Ukrajinu, to je šílené. 

Potom ta doba vydání toho víza, ale to se úplně nedá ovlivnit. To určitě musí projít nějakých 

průzkumem“(Respondent č. 2). 

 

Jeden respondent zdůrazňuje nutnost usilovněji dbát na správnou kontrolu podmínek pro zařazení 

zaměstnavatelů. Dva garanti upozorňují na nemožnost do programu zařadit pracovníky na pozice 

traktoristů. Problém podle nich je, že ČR neakceptuje mezinárodní řidičské průkazy na traktory 

nebo nákladové vozy. Pro práci v zemědělství i lesnictví je potřeba, aby pracovník mohl tyto vozy 

řídit, ale Zákon o pozemních komunikacích uznává na tyto skupiny vozidel pouze české řidičské 
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oprávnění. Navíc pokud by si cizinec chtěl zřídit takové české oprávnění, musí mít trvalý pobyt na 

území ČR alespoň 6 měsíců.  “Je opravdu potřeba ohlídat, aby se do těch projektů nezařazovaly 

ty skryté agentury práce. To je takový námět, jak to ještě více ošetřit. Pokud existuje nějaké 

podezření tak je vůbec nezařazovat. Potom by ještě návrh byl, aby Ministerstvo dopravy umožnilo 

udělat výjimku pro uznání ukrajinských řidičáků na traktory a náklaďáky“ (Respondent č. 4). 

 

Dva garanti by kromě úpravy délky a celkově usnadnění procesu řízení, nejraději vítali změnu 

legislativy zaměstnávání cizinců. Navrhují, aby se veškerá administrativa prováděla na území ČR. 

Garanti avšak poukazují na rozpor tohoto zájmu se zájmy MV, MPSV, MZE, kteří podle nich tvrdí, 

že na takové vyřizování na našem území není dostatek personálních sil. “Nejlepší řešení by podle 

mě bylo prostě, kdyby se to vyřizovalo tady…ale prostě taková je politika. Třeba i stejný proces ale 

tady. Ale bohužel to se nám nedaří prosadit. Je to komplikované. MV je ten zádrhel a Ministerstvo 

zahraničních věcí s tím mají problém. Oni totiž tvrdí, že by tady na to vyřizování neměli kapacitu. 

Jenomže, i když se to vyřizuje v Kyjevě, rozhoduje se o tom tady v ČR. Proto jsou tak stanoveny i 

ty limity. I MPSV s tím má problém, ti by chtěli zaměstnat 100% Čechů (Respondent č. 3). 

 

Garanti reagují na celkový systém politiky vůči cizincům v ČR. Podle nich je nastavení státu 

směrem k cizincům restriktivní.  “Ono to vše bude narážet na tu legislativu z hlediska toho 

nastavení, co se týká prověřování a bezpečnosti… tak to prostě neprorazíme… Pokud se nezmění 

legislativa a nebude vstřícná k tomu, aby se ty podmínky změkčily, tak s tím vůbec nic neuděláme 

(Respondent č. 6)“. 

 

Respondent č. 6 si ideálně představuje, aby na území Ukrajiny existovala státem zřízená a 

garantovaná agentura práce, která by prováděla předvýběr uchazečů o zaměstnání v ČR a 

vstřícným způsobem pomohla cizincům vyřídit veškeré náležitosti. Na takový způsob prý podle 

něj ale MV nechce přistoupit. “K tomu stát přistoupit nechce, nechává to na těch zaměstnavatelích 

a tím vlastně přirozeně vznikly ty ukrajinské šedé agentury práce…“ 

 

“Oni nechtějí, aby se to vyřizovali tady, brání se tím, že tady by na to nebyly kapacity.  (Respondent 

č. 3). 

 

Respondent č. 3 dodává, že nejlepším řešením by podle něj bylo, kdyby se veškerá administrativa 

odehrávala na území ČR. “Nejlepší řešení by podle mě bylo prostě, kdyby se to vyřizovalo tady… 
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ale prostě taková je politika. Kdyby ten Ukrajinec si už na Ukrajině vyřídil výpis z rejstříku trestů, 

přijel by s biometrickým pasem na turistické víza tady do Čech, a tady by si našel zaměstnání, a v 

podstatě celou žádost by mohl vyřizovat tady na území ČR, třeba i stejný proces ale tady. Ale 

bohužel to se nám nedaří prosadit“ (Respondent č. 3). 

 

Respondent č. 6 společně s respondentem č. 3 přisuzují současnému nastavení migrační politiky 

možnost k vytváření nelegálních praktik v zaměstnávání cizinců. Poukazují na to, že restriktivní 

podmínky pro zahraniční pracovníky otvírají příležitosti k legálnímu zaměstnávání. Podle jednoho 

garanta pracuje v ČR daleko více Ukrajinců nelegálním způsobem než podle zákona. “V podstatě 

ty stávající podmínky vygenerovaly ty různé cesty, kterými se to dá dělat, není to přímé a je to velmi 

těžkopádné. Ale jak to v současné chvíli zlepšit, pokud se ta legislativa nezmění?“(Respondent č.6).   

 

“Obecně mi vadí, že se tím otevírá příležitost k zaměstnávání na černo. Myslím, že je škoda, že to 

stát nechce udělat přístupnější, a nedovolí tu migraci více. Protože pořád tady uniká spoustu peněz 

na daních. Podle mého názorů je tady mnohem více lidí, kteří pracují na černo než legálním 

způsobem. Ty šedé agentury sami kontaktují zaměstnavatelé a nabízejí pracovníky… tak takhle i k 

těm cizincům přicházejí. Z těchto důvodu by bylo lepší, kdyby to bylo jednoduché sem ty cizince 

dostat, nebylo to tak obtížné legálně získat a nebylo by to tak složité…  Je to ale zase ta legislativa. 

Musela by se upravit, ale o to stát zájem zjevně není. Škoda, no…mohli by tady jednodušeji 

vyřizovat tyhle zaměstnání (Respondent č. 3). 

 

Respondent č. 3 a 6 se shodují na názoru, že by z praktického hlediska bylo pro zaměstnavatelé i 

zahraniční pracovníky příznivější, kdyby bylo možné zařadit nekvalifikované pozice do programu 

Kvalifikovaný zaměstnanec, který funguje na podobné bázi jako režim Zaměstnanecké karty a má 

snazší postup. Dva garanti vypověděli, že se před vyhlášením nouzového stavu vládou ČR 

v souvislosti s pandemií COVID -19 setkali na koordinační schůzce a vyjednávali zařazení 

nekvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny do programu Kvalifikovaný zaměstnanec. Avšak 

jednání se zastavilo. Pokud by se návrh podařil prosadit, změna by se vydala Nařízením vlády za 

půl roku.  

 

“Chtěli jsme vyvinout tlak, aby ty nekvalifikované cizince jsme mohli přenést do programu 

Kvalifikovaného pracovníka, aby měl tu zaměstnaneckou kartu, která je jednodušší na vyřízení, Ale 

kvůli Koroně to nevyšlo. Mělo se o tom jednat, ale nakonec z toho sešlo. Hospodářská komora tam 
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taky byla, ta touha o to byla. Muselo by se vydat znovu Nařízení vlády, ale to je možné jen v půlce 

roku… a to už se nestihlo“ (Respondent č. 3). 

 

O takovém jednání vypověděl i další garant, který říká, že na jednání s ministry byla přítomná i 

Hospodářská komora, která měla stejný zájem prosadit takovou změnu. Nicméně se jednání dále 

neposunulo. Na závěr dodává názor, že zde panuje střet zájmů. K tomu aby se vyřešil problém 

s nedostatkem pracovníků na českém pracovním trhu, je dle garanta potřeba, aby se změkčily 

procedury a obecně legislativa k zaměstnávání cizinců, navzdory tomu ale stojí výrazně silnější 

zájem státu a to, aby se v ČR nevyskytoval velký počet cizinců v nekvalifikovaných oborech.  

 

 “(…) Na úrovni ministrů se řešilo jak změkčit ty bezpečnostní parametry, ale nepovedlo se to. 

Tady by musel být velký politicky tlak a zájem, a musela by se na tom hodně podílet Hospodářská 

komora, protože ta má pod sebou ty velké průmyslové firmy, ve kterých ten nedostatek pracovníků 

je mnohem větší. Je zapotřebí vyvinout politicky zájem, abychom těch 20 ukrajinských tisíc 

chybějících pracovníků k nám dostalo, aby nám pomohly k lepšímu fungování v řadě firem. Ale 

není o to v současné chvíli zájem, takže pro nás jako pro garanty, ta složitost těch procedur je dána 

tím, že je významnější zájem, aby se tady nevyskytovaly cizinci v nekvalifikovaných oborech. 

Jsme v tom zapojeni, snažíme se proto udělat maximum, ale někdy je ta naše motivace na bodu 

mrazu, protože vidíme, že je to těžkopádné, a mnohdy neúspěšné, to je můj závěr (Respondent č. 

6).  

 

Hospodářská komora navazuje svým tvrzením na to, že Česká republika upřednostňuje spíše 

kvalifikovanější pracovníky ze zahraničí než ty nekvalifikované. Hospodářská komora také 

potvrzuje zájem o zařazení nekvalifikovaných pracovníků do programu Kvalifikovaný 

zaměstnanec, který je z procesního hlediska snazší a výhodnější. Zároveň souhlasí, že se prosazení 

změny se státem nedaří vyjednat.  “Vnímáme zájmy zaměstnavatelů, kteří nám říkají, že by měli 

velký zájem o ty méně kvalifikované pracovníky. Takové pracovníky je hodně těžké sem dostat, Češi 

na tyhle pozice nechtějí pracovat, takže zaměstnavatelé jsou doslova závislá na zahraniční síle. 

Někdy se ale nedaří pracovníky sem dostat standartním, legitimním způsobem, což vede k různým 

rizikům… např. korupci. Proto jsme zvažovali a navrhovali, aby se ten program Kvalifikovaný 

zaměstnanec rozšířil i o ty devítkové profese. Na druhou stranu chápu záměr České republiky 

získávat co nejvíce kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. My ale zase musíme hájit zájmy těch 

zaměstnavatelů a reflektovat tu reálnou potřebu. Když vám to tak popíšu, skoro všichni dnes chtějí 
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pracovat na co nejlepších pozicích. Málo lidí se hlásí na ty středně kvalifikované pozice, i na takové 

pozice je těžké ty zahraniční pracovníky sem dostat, natož na ty úplně nejnižší. Takže tam jsme 

viděli určitý prostor, aby se mohly do Kvalifikovaného pracovníka zařadit i devítkové profese, kde 

je, ten proces získání lehčí. S tím ale s námi stát nesouhlasí (Hospodářská komora ČR).  

 

Hospodářská komora dále dodává, že některé jiné státy dávají možnost cizincům podat povolení 

k zaměstnání já jejich území a tím je proces získání pracovníka jednodušší. Naráží se ale na to, že 

v ČR se pracovní oprávnění podává pouze na území státu cizince. Tento procesní krok komplikuje 

často situaci zaměstnavateli i pracovníkovi.  Často kvůli dlouhému procesu cizinec volí zkusit 

získat pracovní víza např. v Polsku, kde je získání lehčí. “U nás je to tak, že pokud je na našem 

území cizinec na schengenská víza a zároveň si vyřizuje žádost o zaměstnavatelskou kartu, tak ji 

tady nevyřídí. Prostě ne, stát nejspíš z bezpečnostních důvodů stavuje, že cizinec musí cestovat zpět 

do své země a tam o ni lze zažádat. To znamená, že zaměstnavatel na nějakou chvíli cizince ztratí 

a musí počkat, aby vycestoval a mohl si to na Ukrajině vyřídit. Takže my bychom všichni vítali, 

kdyby se to dalo vyřídit na území ČR a nemusel by cizinec cestovat. Bohužel to taky není ale možné. 

(…). Zaměstnavatelé tady potřebuji ty zahraniční pracovníky co nejdříve, nejlépe ihned a je 

nekomfortní čekat na toho cizince i více jak tři čtvrtě roku. No tak samozřejmě ho pak zláká snazší 

proces. Pojede do Polska, protože se dozví, že tam to řízení bude rychlejší. Takže zaměstnavatel je 

v průběhu vyřizování bez pracovníka a po dlouhé době se nakonec informuje, že to nevyšlo…. 

Takže tohle je strašně složité. Stát by měl korespondovat s podnikatelskými potřeby (Hospodářská 

komora).  

 

Konsorcium ještě opakuje, že se zavedením MPV vůbec nesouhlasilo. Na závěr také navrhuje, aby 

alespoň byly důsledně prováděny kontroly zaměstnávání cizinců. A také, aby stát i zaměstnavatelé 

více přijímali odpovědnost za integraci zahraničních pracovníků, tak, aby se dokázali orientovat 

nejen v pracovněprávních vztazích. Na závěr dodávají radu, aby stát celkově spíše usiloval o 

migrační programy zaměřené na dlouhodobé pracovní spolupráce. “My jsme vůbec nechtěli, aby 

to do zákona prošlo.  Za nás to MPV není vůbec koncepční a je to spíš nadbytečné a zbytečné. U 

těch zaměstnavatelů navrhujeme zlepšit transparentnost a kontrolu zaměstnávání. Přičemž, aby se 

ty kontroly prováděly efektivněji, často totiž není lehké tu nelegálnost prokázat, zaměřit se také na 

zlepšení mechanismu kontrolování ze strany zaměstnavatelů. Na závěr, aby se snažili přejímat 

odpovědnost za roli integrace zahraničních pracovníků, a celkově aby směřovali k možnostem 

dlouhodobé pracovní spolupráce“ (Konsorcium). 
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Shrnutí a diskuze  

Kapitoly 1 až 6 se zabývaly analýzou problému s nedostatkem pracovních sil na českém pracovním 

trhu a vznikem MPV.  Podrobně analyzovaly cíl, podmínky, kritéria a postup procesu získání MPV. 

Následně práce zjistila trendy v zaměstnávání cizinců v ČR. Zjistila jaký byl vývoj pracovní 

migrace po roce 1989 a ukázala současné trendy v zaměstnávání cizinců v ČR. Reflektovala 

aktuální legislativní ukotvení, pobytová oprávnění, současné typy zaměstnaneckých povoleních a 

programy ekonomické migrace v ČR. Na základě výzkumného šetření se práce zabývala srovnáním 

zkušeností garantů s cílem MPV. Podle zkušeností garantů je proces získání pracovníků složitý. 

Garanti se shodují, že vyřízení žádosti je značně komplikované, zdlouhavé a v častých případech 

k jejímu kladnému vyřízení nedochází napoprvé. Za důvody stojí složitá administrativa a s tím 

spojené procesní lhůty. Často se stává, že zaměstnavatel a uchazeč o zaměstnání například nemají 

potřebné dokumenty v originále, nebo dochází k chybovosti v potvrzeních. Respondenti poukazují 

na fakt, že například Ministerstvo práce a sociálních věcí potvrzuje Povolení k zaměstnání v 

zákonné lhůtě 30 dnů, což je podle předpisů v pořádku, ale nenavazuje na termín pozvání k 

Zastupitelskému úřadu ČR v Kyjevě, na který se musí cizinec osobně dostavit k pohovoru. Pokud 

tento doklad o povolení od ÚP cizinec u sebe nemá, nemůže se dostavit na tuto schůzku a termín 

mu propadá. Znamená to v praxi, že žádost je ukončena a musí se celý proces vyřizování začít 

nanovo.  

 

Garanti potvrzují oficiální důvody k zavedení mimořádného pracovního víza, zároveň ale uvádějí 

i ty neoficiální. Mezi další neoficiální důvody podle poznatků z rozhovorů patří zkušenosti s 

praktikami, které vedou k nelegálnímu zaměstnávání cizinců. Z toho důvodu byl instrument 

mimořádného pracovních víza i zřízen, aby těmto praktikám pomohl předcházet. Na Ukrajině je 

velmi obtížné získat termín schůzky na konzulátě a vyřídit si vízum. Respondenti sdílejí zkušenosti 

o tom, že cizinec si nemůže objednat schůzku na Zastupitelském úřadě v ČR, protože místa jsou 

neustále obsazena. Třetím důvodem zavedení bylo kvůli problému s šedými agenturami práce. 

Takové pracovní agentury nejsou legální a většinou jejími vlastníky jsou samotní Ukrajinci. Ti 

většinou nabírají své krajany na polská pracovní víza, která jsou z hlediska legislativního i 

procesního oproti těm českým na získání mnohem jednodušší. Jako čtvrtý důvod vzniku MPV 

respondenti uvedli potřebu vytvořit efektivnější nástroj a nahradit tak předešlý neúspěšný program, 

který se jmenoval Zvláštní postupy pro zaměstnávání v potravinářství a zemědělství pro státní 

příslušníky z Ukrajiny (známý pod programem Zemědělec), který trval od ledna 2018 do září 2019.  
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Co se týká zkušeností garantů, bylo zjištěno několik překážek, na které garanti v průběhu 

vyřizování žádosti o MPV narážejí. Mezi ně patří omezený přístup k informacím ohledně stavu a 

výsledku žádosti. Garanti nemohou poskytovat žadateli o MPV informace ohledně stavu žádosti. 

Na to navazuje další úskalí, a to v podobě omezení dozvědět se finální výsledek žádosti. Garanti v 

rozhovorech vypovídají, že na konci procesu žádosti neznají výsledek. Pro získání vlastních 

statistických informací o úspěšnosti žádostí, musí sami zaměstnavatelé kontaktovat. Další problém 

garanti identifikují v získávání uchazeče o práci z Ukrajiny. V rozhovorech zaznělo, že MPV již 

počítá, že zaměstnavatel na území ČR už má své před vybrané uchazeče z Ukrajiny. Garanti 

vysvětlují, že v praxi to tak většinou je, především co se týká zemědělských oblastí. Povětšinou 

zaměstnavatelé již znají ukrajinské pracovníky z nějaké předešlé spolupráce, nebo jsou jejich 

známými. Stávají se ale často situace, kdy zaměstnavatelé nemají na pracovníky žádný kontakt 

nebo personální kapacity pracovníky z Ukrajiny hledat.  

 

Jako další problém garanti vidí v neprovázanosti některých postupů a v časovém nesouladu v řízení 

žádosti. Především garanti akcentují problém s termínem dodání dokumentu Pracovního povolení 

od ÚP, který nenavazuje s termínem povinnosti dostavit se na osobní pohovor na Zastupitelském 

úřadě ČR v Kyjevě. V případě, že uchazeč Povolení k zaměstnání od ÚP neobdrží včas, aby odjel 

do Kyjeva, termín mu propadne a celý proces řízení musí začít znovu. K takové situaci podle 

garantů dochází často. Ukazují na praxi pracovníků, pro které je obtížné se do Kyjeva včas dostat. 

Garanti také upozorňují na problematické získání potřebných dokumentů z Ukrajiny. Ukazují na 

náročnou administrativu a dlouhé lhůty. Podle zjištěních z rozhovorů vyplývá, že pro 

zaměstnavatele a uchazeče je mnohdy složité se orientovat v požadavcích, které MPV stanovuje. 

Garanti zmiňují, že získat potřebné dokumenty je pro účastníky řízení často náročné, někdy dochází 

k chybovosti v potvrzeních. Taktéž poukazují na časté delší časové prodlevy, které s tím pak 

souvisejí. K tomu ještě dále respondenti sdílejí zkušenost, že zaměstnavatelé se vyhýbají podávat 

hromadnou žádost o MPV, důvodem je podle nich její další administrativní komplikovanost.  

 

Za velký přínos garanti vyzdvihují především to, že stát tímto programem chrání cizince před 

složitým systémem objednání na Zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě. Na druhou stranu akcentují 

komplikovaný proces.  Negativně hodnotí složitou a dlouhou proceduru. 

 

Všichni respondenti se shodují na stejných úpravách. Navrhují zkrácení lhůt celého vyřízení 

žádosti. Přáli by si, aby ÚP vydával Pracovní povolení dříve než do 30 dní, aby mohli žadatelé 
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stihnout stanovený termín osobního pohovoru na Zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě a tím pádem 

včas toto potvrzení tam odevzdat. Mnozí z nich navrhují zjednodušit pokyny pro žadatelé, 

zdůrazňují, že administrativních úkonů je mnoho a je pro zaměstnavatelé mnohdy složité se v tom 

orientovat. Také zdůrazňují nutnost usilovněji dbát na správnou kontrolu podmínek pro zařazení 

zaměstnavatelů. Dále upozorňují na nemožnost do programu zařadit pracovníky na pozice 

traktoristů. Problém podle nich je, že ČR neakceptuje mezinárodní řidičské průkazy na traktory 

nebo nákladové vozy. Pro práci v zemědělství i lesnictví je potřeba, aby pracovník mohl tyto vozy 

řídit, ale Zákon o pozemních komunikacích uznává na tyto skupiny vozidel pouze české řidičské 

oprávnění. Navíc pokud by si cizinec chtěl zřídit takové české oprávnění, musí mít trvalý pobyt na 

území ČR alespoň 6 měsíců.   

 

S návrhy na úpravy přichází i Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Podle 

nich by přinejmenším měly být důsledně prováděny kontroly zaměstnávání cizinců. Navrhují aby, 

stát i zaměstnavatelé více přijímali odpovědnost za integraci zahraničních pracovníků, tak, aby se 

cizinci dokázali orientovat nejen v pracovněprávních vztazích. Na závěr navrhují, aby stát celkově 

usiloval o migrační programy zaměřené na dlouhodobé pracovní spolupráce. 

 

Ve světě existují i jiné praxe. Některé jiné státy dávají možnost cizincům podat žádost k zaměstnání 

na jejich území, čímž je celý proces získání pracovníka jednodušší. Tento přístup podporuje 

například Hospodářská komora ČR.  Naráží se zde ale na podmínku státu ČR, který vyžaduje, aby 

se takové žádosti podávaly pouze na území státu cizince. Tento procesní krok komplikuje mnohdy 

situaci zaměstnavateli i pracovníkovi. Často kvůli dlouhému procesu cizinec volí žádat o pracovní 

víza např. v Polsku, kde má oproti ČR větší šance. 

 

V rozhovorech se objevily oba názory, a to že pokud účastníci celým náročným procesem projdou 

bez zádrhelů, nebo se nevzdají u dalších pokusů, tak MPV hodnotí jako úspěšný nástroj. Větší část 

respondentů, ale poukázala na to, že by nejraději vítali změnu legislativy v zaměstnávání cizinců. 

Navrhují, aby se veškerá administrativa prováděla na území ČR. Garanti, avšak upozorňují na 

rozpor tohoto zájmu se zájmy MV, MPSV, MZE, kteří podle nich tvrdí, že na takové vyřizování 

na našem území není dostatek personálních sil. Jako další argumenty pro neochotu usnadnit proces 

ekonomické migrace garanti vidí především v zájmu státu. Podle jejich názoru stát upřednostňuje 

prioritu nerostoucího trendu migrantů nad potřebami pracovního trhu v ČR.  
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I přes neochotu zmíněných ministerstvech a vlády ČR provést zásadní legislativní změny pro 

usnadnění získání zahraničních zaměstnanců, garanti před korona virovou krizí prosazovali 

alespoň z praktického hlediska zrušit MPV a přesunout nekvalifikované pracovníky do procesně 

lehčího programu. Bylo by podle nich příznivější, kdyby bylo možné zařadit nekvalifikované 

pozice do programu Kvalifikovaný zaměstnanec, který funguje na podobné bázi jako režim 

Zaměstnanecké karty a má snazší postup. Před vyhlášením nouzového stavu vládou ČR v 

souvislosti s pandemií COVID -19 proběhla koordinační schůzka, kde garanti vyjednávali zařazení 

nekvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny do programu Kvalifikovaný zaměstnanec. Avšak jednání 

se zastavilo. Pokud by se návrh podařil prosadit, změna by se vydala Nařízením vlády za půl roku.  

 

Vzhledem k těmto zjištěním, je tak otázkou do diskuse, zda MPV nebude v budoucnu zrušeno nebo 

alespoň upraveno? 

 

 

  

  



 

 

71 

 

Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala Mimořádným pracovním vízem, jako zcela novým nástrojem 

ekonomické migrace zavedeného na základě Nařízení vlády, které vzešlo v platnost od 1.prosince 

2019. Toto Mimořádné pracovní vízum je určeno pouze pro státní příslušníky z Ukrajiny a má za 

cíl odstranit problém s nedostatkem pracovních sil v zemědělském, potravinářském a lesnickém 

sektoru na českém pracovním trhu.  

 

Práce vycházela z teorie dvojího trhu, která hovoří o tzv. sekundárním trhu. Na tomto druhém trhu 

se objevují obecně nekvalifikované pracovní nabídky, za nízké platy. Pracovní pozice zde vyžadují 

často fyzicky náročné výkony, které se obvykle provádí v nepříjemných podmínkách. Domácí 

zaměstnanci se těmto pracovním místům vyhýbají, čímž je vysvětlena poptávka po doplňkové 

zahraniční pracovní síle (Stahl 2015). Hlavním cílem práce bylo porovnat praxi s nově zavedeným 

mimořádným pracovním vízem s jeho záměrem – získat zrychleným a jednodušším způsobem 

zahraniční pracovníky, a to na základě zkušeností garantů programu. Dílčí cíl práce si kladl 

identifikovat vznik a podmínky získání mimořádného pracovního víza. Druhý dílčí cíl si stanovil 

zjistit rozvoj pracovní migrace po roce 1989 a třetím dílčím cílem bylo zjistit současný trend 

politiky zaměstnávání cizinců v ČR. Všechny uvedené cíle byly splněny. 

 

Především zjištění hlavního cíle ukázalo, že existuje rozpor s praxí. Garanti podle jejich 

prozatímních zkušeností mají k programu mnoho výhrad. Při současném nastavení programu 

poukazují na mnoho slabin. Největší z nich je podle nich složitá administrativa a s tím spojené 

dlouhé procesní lhůty. Přestože Nařízení vlády uvádí jako hlavní důvod pro zavedení MPV 

problém s nedostatkem pracovníků na českém pracovním trhu, a to především v oblastech 

zemědělství, potravinářství a lesnictví, z výzkumného šetření byly odhaleny i další neoficiální 

důvody. Mezi ně patří zkušenosti s praktikami, které vedou k nelegálnímu zaměstnávání cizinců. 

Na Ukrajině je velmi obtížné získat termín schůzky na konzulátě a vyřídit si vízum. Překážkou je 

neustále obsazený systém. Další pohnutka k zavedení MPV byla kvůli problému s šedými 

agenturami práce. Takové pracovní agentury nejsou legální a většinou jejími vlastníky jsou samotní 

Ukrajinci. Ti většinou nabírají své krajany na polská pracovní víza, která jsou z hlediska 

legislativního i procesního oproti těm českým na získání mnohem jednodušší. Poslední důvod k 

vzniku MPV respondenti uvedli potřebu vytvořit efektivnější nástroj a nahradit tak předešlý 

neúspěšný program, který se jmenoval Zvláštní postupy pro zaměstnávání v potravinářství a 

zemědělství pro státní příslušníky z Ukrajiny. 
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 Za stěžejní přínos MPV garanti vyzdvihují především to, že stát tímto programem chrání cizince 

před zmíněným složitým systémem objednání na Zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě. Na druhou 

stranu akcentují komplikovaný proces.  Negativně hodnotí složitou a dlouhou proceduru. 

 

Existuje celá řada návrhů na zlepšení. Respondenti navrhovali zkrácení lhůt celého vyřízení 

žádosti. Taktéž zjednodušit pokyny pro žadatelé. Zdůrazňovali nutnost dbát na správnou kontrolu 

podmínek pro zařazení zaměstnavatelů. Akcentovali důsledně provádět kontroly zaměstnávání 

cizinců. Přijímat větší odpovědnost za integraci zahraničních pracovníků ze strany státu i 

zaměstnavatelů. Nejraději by však respondenti vítali změnu legislativy v zaměstnávání cizinců. 

Navrhují, aby se veškerá administrativa prováděla na území ČR. Garanti nicméně poukazují na 

rozpor tohoto zájmu se zájmy MV, MPSV, MZE, kteří podle nich tvrdí, že na takové vyřizování 

na našem území není dostatek personálních sil. Jako další důvody pro neochotu usnadnit proces 

ekonomické migrace garanti vidí především v zájmu státu. Podle jejich názoru stát upřednostňuje 

prioritu nerostoucího trendu migrantů nad potřebami pracovního trhu v ČR.  

 

Navzdory nevůli zmíněných ministerstvech a vlády ČR provést zásadní legislativní změny pro 

usnadnění získání zahraničních zaměstnanců, garanti před korona virovou krizí prosazovali zařadit 

nekvalifikované pozice do programu Kvalifikovaný zaměstnanec, který má snazší postup. Zástupci 

programu se setkali na koordinační schůzce a o změně vyjednávali. Jednání se ale před nouzovým 

stavem v ČR v souvislosti s pandemií COVID -19 zastavilo. Je tak možné, že v budoucnu dojde 

k úpravám, zániku MPV nebo se i tak nic nezmění. 

 

Domnívám se, že tyto poznatky mohou být výchozím podnětem pro další výzkum. Limitem této 

práce může být, že se nepodařilo zjistit zkušenosti všech stanovených garantů. Chybí výpověď 

jednoho spolugestora programu, a to Ministerstva zahraničních věcí. MZV bylo osloveno s prosbou 

uskutečnit rozhovor, avšak bez odezvy. 

 

Věřím, že hlavním přínosem je, že práce přibližuje ucelené informace o reálných zkušenostech 

garantů s MPV. Bylo by ale jistě zajímavé zaměřit se také na zkušenosti samotných 

zaměstnavatelů, nebo cizinců, kteří se s MPV rovněž setkávají. To však může být předmětem pro 

další práci.  
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Summary 

This diploma thesis dealt with the Special Work Visa (SWV), as a completely new tool of economic 

migration introduced based on the Government regulation, which came into effective on 1 

December 2019. SWV intended only for Ukrainian citizens and aims to eliminate the problem with 

labor shortages in the agricultural, food and forestry sectors in the Czech labor market. 

 

The work was based on the theory of dual labor market which speaks of the so-called secondary 

market. In this second market, there are generally unskilled job offers, for low wages. Jobs here 

often require physically demanding performances, which are usually performed in unpleasant 

conditions. Domestic employees avoid these jobs, which explains the demand for additional foreign 

labor (Stahl 2015). The main goal of the work was to compare the practice with the newly 

introduced SWV with its intention – getting foreign workers into the country in a faster and easier 

way, based on the experiences of the program guarantors. The partial goal of the work was to 

identify the formation and conditions of obtaining an SWV. The second partial goal was to find 

out the how was the labor migration developing after 1989 and the third one was to find out what 

is the current trend of employment policy for foreigners in the Czech Republic. All the above 

objectives have been met. 

The finding of the main objective showed that there is a conflict with practice. According to 

experiences of the guarantors, there are many reservations about the program. With the current 

setup of the program, they point to many weaknesses. According to them, the largest of them is a 

complicated administration and the associated long procedural deadlines. Although the 

Government Regulation states that the main reason for the establishment of the SWV is the problem 

of a shortage of workers on the Czech labor market, especially in the areas of agriculture, food and 

forestry, other unofficial reasons were revealed from the research survey. These include experience 

with practices that lead to the illegal employment of foreigners. In Ukraine, it is very difficult to 

get an appointment at the consulate and obtain a visa. The obstacle is a constantly occupied system. 

Another impetus for the introduction of SWV was due to a problem with illegal employment 

agencies. Such employment agencies are mostly owned by Ukrainians. They usually recruit their 

compatriots on Polish work visas, which, unlike the Czech procedure, are easier to obtain. The last 

reason for the formation of the SWV respondents stated the need to create a more effective tool 

and thus replace the previous failed program, which was called Special Procedures for Employment 

in Food and Agriculture for Ukrainian citizens. The main benefit of the current program guarantors 

point out that the state protects foreigners from the complicated system at the Embassy of the Czech 
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Republic in Kiev. Overall, they emphasize complicated process. They negatively evaluate a 

complicated administration and deadlines. 

 

They suggest many improvements. Respondents suggested shortening the deadlines for the entire 

application. Also simplify guidelines for applicants. They emphasized the need to ensure proper 

control of the program conditions of employers and control of the employment of foreigners. They 

want state and employers to accept greater responsibility for the integration of foreign workers. 

However, respondents would prefer a change in legislation in the employment of foreigners. They 

propose that all administration be carried out in the Czech Republic. However, the guarantors point 

out the conflict of this interest with the interests of the Ministry of the Interior, the Ministry of 

Labor and Social Affairs and the Ministry of Foreign Affairs, which, according to them, claim that 

there is not enough personnel capacity. As additional reasons for the reluctance to facilitate the 

process of economic migration, the guarantors see it primarily in the interest of the state. In their 

opinion, the state prioritizes the not growing trend of migrants over the needs of the labor market 

in the Czech Republic. 

 

Despite the unwillingness of the mentioned ministries and the government of the Czech Republic 

to make fundamental legislative changes of foreign employment policy, the guarantors before the 

coronavirus crisis advocated to include unskilled positions in the Qualified Employee program, 

which has an easier procedure. Representatives of the program met in a coordination meeting and 

negotiated the change. However, negotiations stopped before the state of emergency in the Czech 

Republic due the world COVID -19 pandemic. It is thus possible that the SWV will be modified 

or terminated in the future or that nothing will change anyway. 

 

I think that these findings can be a starting point for further research. The limit of this work may 

be that it was not possible to find out the experience of all appointed guarantors. One co-guarantor 

of the program, the Ministry of Foreign Affairs, is missing. The Ministry of Foreign Affairs was 

contacted and asked to conduct an interview, but without a response. 

 

I believe that the main benefit of this work is that is presents comprehensive information about the 

real experiences of guarantors with SWV. However, it would certainly be interesting to focus also 

on the experiences of employers, or foreigners who also are part of SWV.  However, this may be 

the subject of further work.  
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PŘÍLOHA Č. 1: TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Jméno studentky: Bc. Denisa Maková, DiS.  

Název v jazyce práce: Mimořádné pracovní vízum jako nástroj ekonomické migrace 

Název v anglickém jazyce: The Special Work Visa as a tool of economic migration 

Klíčová slova: Mimořádné pracovní vízum, ekonomická migrace, trh práce, nedostatek, 

nekvalifikovaní pracovníci, Ukrajina, politika zaměstnávání cizinců, teorie dvojího trhu, 

zkušenosti 

Klíčová slova anglicky: Special work visa, economic migration, labor market, shortage, 

unskilled workers, Ukraine, employment policy of foreigners, dual market theory, 

experiences 

Akademický rok vypsání:  2019/2020 

Jazyk práce: Čeština 

Typ práce: Diplomová práce 

Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky 

Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Olga Angelovská  

Obor práce: Veřejná a sociální politika    

Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. Vymezení výzkumného problému 

V roce 2019 byla nezaměstnanost na našem území v roce 2019 nejmenší od roku 1997. V 

evropském srovnání, v České republice patřila nezaměstnanost podle posledních dostupných dat 

Eurostatu mezi nejnižší (Úřad práce ČR 2020).  

Právě z důvodu vysoké zaměstnanosti dochází v České republice k problému obsazenosti některých 

pracovních míst, nejvíce těch nekvalifikovaných. Svaz průmyslu a dopravy v červnu 2019 

informoval o nedostatku pracovních sil na českém trhu. Zaměstnavatelé v minulém roce 2019 

hledali přes 346 tisíc lidí. Z toho 112 tisíc zaměstnanců chybělo k obsluze strojů a zařízení. Zhruba 

90 tisíc volných míst zaměstnavatelé nabízeli pro pomocné a nekvalifikované pracovníky. Na trhu 

práce se také poptávalo po zhruba 67 tisíc řemeslníků a opravářů. Především šlo o kovodělníky a 

strojírenské dělníky. Dále chybí 30 tisíc pracovníků ve službách a prodeji. Jedná se také o pozice 
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s těžkou manuální práci, vyplývá z červencové tiskové zprávy SP ČR za rok 2019 (Svaz průmyslu 

a dopravy České republiky 2020).  

Vláda reagovala na problém vytvořením programů ekonomické migrace, které mají nedostatek 

pracovních míst na českém trhu vyřešit. Dle vlády si pracovní programy kladou za cíl zjednodušit 

a urychlit získávání pracovníků ze třetích zemí a snížit zároveň bezpečnostní rizika spojená s 

pracovní migrací (Ministerstvo průmyslu a obchodu 2019) 

 

Vláda vydala opatření ze dne 30. října 2019, kdy vzešlo nařízení vlády č. 291/1999 Sb. o 

mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, 

potravinářství nebo lesnictví. Od 1. prosince 2019 začíná tak fungovat nový nástroj pro získávání 

pracovníků do potravinářství, zemědělství a lesnictví s uplynutím platností do 31. 12. 2022 

(Parlament České republiky 2019).  

Migrační Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty novelu zákona o pobytu ve své 

publikaci Shrnutí změn, které přináší novela zákona o pobytu cizinců na str. 5  ale nehodnotí z 

integračního hlediska příznivě a k mimořádnému pracovnímu vízu dodává komentář: “Tento model 

dočasné migrace redukuje cizince na pouhou pracovní sílu. Tito cizinci si nebudou moci přivézt do 

ČR svou rodinu, usadit se zde a integrovat. V oblasti integrace na ně nebudou dopadat integrační 

povinnosti jako účast na povinných integračních kurzech či zkouška z českého jazyka” 

(Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty 2019) 

Na základě této kritiky jsem se rozhodla zjistit, jak mimořádné pracovní vízum v praxi hodnotí 

garanti programu. Především se zaměříme na to, zda cíl MPV se shoduje se zkušenostmi garantů.  

 

B. Cíle diplomové práce 

Hlavním cílem diplomové práce bude porovnat praxi s nově zavedeným mimořádným 

pracovním vízem s jeho záměrem - získat zrychleným a jednodušším způsobem zahraniční 

pracovníky, a to na základě zkušeností garantů programu. 

Dílčí cíl práce bude analyzovat vznik a podmínky získání mimořádného pracovního víza. 

Druhý dílčí cíl si stanoví popsat rozvoj pracovní migrace po roce 1989 a zjistit jaký je 

současný trend politiky zaměstnávání cizinců v ČR. 

C. Výzkumné otázky 
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1. Jaké jsou zkušenosti a hodnocení mimořádného pracovního víza z pohledu garantů? 

2. Jak je naplňován účel mimořádného pracovního víza v porovnání se zkušenostmi garantů?  

3. Jaké existují návrhy garantů na zlepšení nebo úpravy na současnou podobu mimořádného 

pracovního víza?  

4. Jak se proměnila politika zaměstnávání cizinců? 

5. Jaký je současný trend zaměstnávání cizinců na území ČR? 

D. Teoretická východiska 

Pro svou diplomovou práci využiji teorii Dvojího trhu. Ta se právě zaměřuje na poptávku po 

pracovní síle ze zahraničí. Jak uvádí Drbohlav zahraniční pracovní síla je obsazována na 

méně atraktivní a méně placená pracovní místa, o které v cílové zemi není zájem (Drbohlav 

2008). Touto teorii tak můžu uchopit vysvětlení mimořádného pracovního víza.  

E. Výzkumný plán 

S ohledem na povahu tématu jako výzkumný design provedu kvalitativní metodu. Použiji 

polostruktorované expertní rozhovory minimálně s 10 aktéry, kteří se věnují tématu 

mimořádného pracovního víza. Oslovím stanovené garanty programu, jimiž jsou  Lesnicko 

- dřevařská komora, Asociaci soukromého zemědělství, Zemědělský svaz, Potravinářská 

komora, Agrární komora. Dále oslovím spolugestory programu, jimiž jsou MV,  MPSV, 

MZV, a hlavního gestora Ministerstvo zemědělství. Pro doplnění názorů a zjištění 

zkušeností s MPV oslovím také Hospodářskou komoru, Zaměstnavatelský svaz průmyslu a 

dopravy, Konsorcium vládních organizací pracující s migranty, Odbor Tripartita. V případě, 

že nebude možné s těmito aktéry provést osobní rozhovor, použiji online platformy nebo 

písemnou korespondenci, kde osloveným respondentům položím písemnou formou otázky a 

poté jejich odpovědi budu analyzovat.  

Dále budu analyzovat sekundární data dokumentů, výzkumů, zákonů, nařízení, které se 

věnují danému tématu.  
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PŘÍLOHA Č. 2: INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy, žádám respondenta s 

publikováním získaných dat v rámci výzkumu diplomové práce s názvem Zkušenosti garantů s 

Mimořádným pracovním vízem.  

Osobní data nebudou v této práci zveřejněna, data budou uchovávána v anonymizované podobě a 

v maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.  

Jméno a příjmení řešitele: ........................................... Podpis: ............................... 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s 

publikací dat ve výše uvedené diplomové práci. 

Souhlasím s nahráváním mého rozhovoru a s analýzou výsledného zvukového záznamu a jeho 

přepisu. Dávám souhlas k tomu, že autorka diplomové práce může v odborné publikaci citovat 

informace, které jí sdělím.  

Místo, datum: .......................................................  

Jméno a příjmení respondenta: .......................................................  

Podpis: ............................................................................................. 
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PŘÍLOHA Č. 3: SCÉNÁŘ POLOSTRUKTUROVANÉHO ROZHOVORU 

Otázky na zjištění podle témat:  

Aktuální situace s MPV: 

1.  Existuje doposud nějaká evidence, kolik zaměstnavatelů se do programu přihlásilo?  

2. Kolik cizinců aktuálně pracuje pod mimořádným pracovním vízem?  

3. O jaké chybějící pozice mají zaměstnavatelé obecně zájem?  

4. Z jakého důvodu se podle Vás se na tyto pozice nehlásí Češi? 

Na zjištění samotného vzniku MPV, názorů na podmínky a srovnání cíle programu se 

zkušenostmi garantů: 

5. Jak vlastně došlo ke vzniku zavedení MPV?  

6. Podíleli jste se na jeho vytvoření? 

7. Podle čeho se stanovily podmínky MPV 

8. Co si myslíte o těchto podmínkách?  

9. Jsou podle Vás lehké nebo složité na splnění?  

Na zjištění procesu vyřízení žádosti o MPV: 

10. Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti s procesem tohoto víza? 

11. Narážíte na nějaké překážky v průběhu vyřizování víza?  

12. Jak je to s hromadnou žádostí o vízum, jaké zkušenosti s tím máte? 

Na zjištění prozatímního hodnocení, celkové zkušenosti s MPV a návrhy na úpravy: 

12. Jaké zatím obecně máte zkušenosti s MPV? 

13. Můžete zatím zhodnotit nějaké dopady, výsledky tohoto víza a celkově programů ekonomické 

migrace? 

13. Jaký přínos podle Vás má MPV na řešení problému s obsazenosti některých míst na pracovním 

trhu?  

14. Věříte, že tento nástroj pomůže odstranit nedostatek pracovníků na českém pracovním trhu? 

15. Napadají Vás nějaké konkrétní úpravy či návrhy na zlepšení MPV? 


