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Seminář Mze/ZEMĚ ŽIVITELKA/ČB



Programy kde AK ČR „garantem“(tj. rozhoduje o zařazení zaměstnavatele 
do programu)

• Kvalifikovaný zaměstnanec (od 1.9.2019, na účast v programu není právní nárok,
MPO+MV+MPSV+MZV, všechna odvětví NH, vč. zemědělství, potravinářství a lesnictví (zde garanti: AK ČR, ZS ČR,
PK ČR, ASZ ČR a LDK ČR), více zemí, zaměstnanecká karta, CZ-ISCO: hlavní třídy 4-8 (úředníci, pracovníci ve
službách a prodeji, kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství, řemeslníci a opraváři, obsluha strojů
a zařízení, montéři), zaměstnavatel (podniká v ČR min. 2 roky, a vložil do OR účetní závěrky, daňový rezident v ČR,
plátce zdravotního a soc.pojištění, poslední 2 roky reálná činnost výroba, služby, zemědělství, lesnictví,
dřevozpracující, potraviny, krmiva, ke dni podání žádost alespoň 6 zaměstnanců po dobu alespoň 3 měsíců po
sobě jdoucích, vyrovnané závazky vůči státu, 2 roky před podáním žádosti bez pokuty, Volné pracovní místo v
centrální evidenci volných míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty), min. 1,2 násobek zaručené mzdy
odpovídající příslušné skupině prací dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., zařazení do Programu 1 rok, možno žádat
opakovaně, roční kvóta 40 000 osob)

• Informace: www.mpo.cz (Zahraniční obchod – Ekonomická migrace – Program
kvalifikovaný zaměstnanec – Přílohy ke stažení)
https://www.mpo.cz/assets/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-
migrace/2021/7/PROGRAM-KVALIFIKOVANY-ZAMESTNANEC_1-8-2021.pdf

http://www.mpo.cz/
https://www.mpo.cz/assets/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/2021/7/PROGRAM-KVALIFIKOVANY-ZAMESTNANEC_1-8-2021.pdf


Programy kde AK ČR „garantem“(tj. rozhoduje o zařazení zaměstnavatele 
do programu)

• Mimořádné pracovní vízum (Mze+MV+MPSV+MZV, na účast v programu není právní
nárok, jen pracovníci v zemědělství, potravinářství a lesnictví, jen Ukrajina, max. 1 rok,
neprodlužuje se, nutno opakovaně žádat, Nařízení vlády č. 291/2019 Sb.,: CZ-NACE: 01 (RV a ŽV,
myslivost a související činnosti), 02 (Lesnictví a těžba dřeva),10 (Výroba potravinářských výrobků) a 11 (Výroba
nápojů), CZ-ISCO: vybrané druhy prací v hlavních třídách 5-9 (např. 921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví
a rybářství, 93292 Pomocní dělníci ve výrobě), min. mzda, 0 zaměstnanců, zařazení 1 rok, roční kvóta 1 500 osob,
měsíční náběr 125 pracovníků, garanti: AK ČR, ZS ČR, PK ČR, ASZ ČR a LDK ČR), do 31. 12. 2022.

• Informace: www.eAGRI.cz (Proexportní okénko, mezinárodní veletrhy a
výstavy – Ekonomická migrace – Mimořádné pracovní vízum pro
zemědělství - Program mimořádné pracovní vízum – Přílohy ke stažení)
http://eagri.cz/public/web/file/680881/Priloha_c._1___Program.doc

http://www.eagri.cz/
http://eagri.cz/public/web/file/680881/Priloha_c._1___Program.doc


„garant AK ČR“: jeho úloha v procesu administrace žádosti (KZ)

• Garant zařazuje/vyřazuje zaměstnavatele do/z programu na základě jeho žádosti
• Žádost-náležitosti: žádost + přílohy (čestné prohlášení, výkaz zisků a ztrát a přílohu řádné účetní závěrky za 

poslední účetní období, nebo seznam zaměstnanců a přehled o výši pojistného za zaměstnance od ČSSZ, přílohy jen u 1. 
žádosti, opakovaně pak po uplynutí 1 roku od zařazení) + potvrzení FÚ a ČSSZ ne starší 3 měs.

• Překážky pro zařazení zaměstnavatele: nesplňuje kritéria, nedoložil žádost a přílohy, vykonává 
činnost zprostředkování zaměstnání (§ 14 odst. 1, písm.b), zákona č. 435/2004 Sb.,), personální spojení a 
agenturou práce, důvodné pochybnosti (zastřené zprostředkování zaměstnání, dočasné přidělení uživateli), 
nesplnění kritéria mzdy, mzdové náklady zjevně neodpovídající počtu vykazovaných zaměstnanců

• Garant informuje zaměstnavatele o zařazení (forma dopisu)
• Hromadná žádost (KZ: 50 a více, MPV: 10 a více Ukrajinců, koordinátor)
• Vyřazení zaměstnavatele: z vážných důvodů na 1 rok, vyřazuje MPO nebo MZe
• Žádosti cizinců: na základě vyzvání Vízového centra ve Lvově , seznam: žádost a přílohy)
• Stav řízení může zaměstnavatel nebo cizinec ověřit na https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status

po zadání čísla žádosti přidělená zastupitelským úřadem nebo čísla jednacího přiděleného 
Ministerstvem vnitra

https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status


Postup realizace procesu migrace(KZ)

• 1. zaměstnavatel ohlásí krajskému Úřadu práce ČR volné pracovní místo (hlášenka);

• 2. zaměstnavatel příslušnému garantovi podá žádost o zařazení do Programu;

• 3. garant o schválení žádosti neprodleně informuje gestora programu (Mze, MPO), v případě 
negativního rozhodnutí garant zaměstnavatele o výsledku písemně informuje;

• 4. Zastupitelský úřad informuje zaměstnavatele o termínu, který byl jeho budoucímu zaměstnanci 
přidělen pro podání žádosti;

• 5. Cizinec se dostaví ve stanoveném termínu na ZÚ/vízového centra a odevzdá tam řádně vyplněnou 
žádost o zam.kartu+náležitosti;

• 6. Ministerstvo vnitra rozhodne o žádosti cizince a vydá pokyn pro udělení víza nad 90 k převzetí 
zam.karty

• 7. cizinec do 3 pracovních dnů po příjezdu do ČR ohlásí svůj pobyt na pracovišti odboru azylové a 
migrační politiky MV a může začít pracovat na základě vydání potvrzení o splnění podmínek pro vydání 
zam.karty.



Postup realizace procesu migrace(MPV)

• 1. zaměstnavatel podá žádost o zařazení do programu + přílohy  garantovi a informuje, u které pobočky 
Úřadu práce budou cizinci o povolení k zaměstnání žádat;

• 2. garant, pokud žádost schválil, o schválení  písemně informuje zaměstnavatele o jeho zařazení do 
Programu;

• 3. Zaměstnavatel ohlásí na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR volné pracovní místo (formulář 
Hlášenka volného pracovního místa);

• 4. V případě volné kapacity garant poskytne vyplněný formulář příslušným ministerstvům  a informuje o tom 
zaměstnavatele;

• 5. Cizinci prostřednictvím svých zaměstnavatelů podají na místně příslušných krajských pobočkách Úřadu 
práce ČR žádost o vydání povolení k zaměstnání (max. na 1 rok, lhůta pro vydání je 30 dnů);

• 6. Generální konzulát ve Lvově vyzve cizince k podání žádosti o mimořádné pracovní vízum, vč. příloh, ve 
Lvově;

• 7. Ministerstvo vnitra rozhodne o žádosti a vydá pokyn GK k vyznačení víza na dobu platnosti povolení k 
zaměstnání, lhůta pro vydání rozhodnutí je 90 dnů

• 8. Po příjezdu do ČR cizinec prostřednictvím ubytovatele splní ohlašovací povinnost na Policii ČR a 
zaměstnavatel po nástupu cizince do zaměstnání splní povinnost informovat o této skutečnosti místně 
příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR.



Formuláře: žádosti zaměstnavatele, čestné prohlášení a plná 
moc, aj.

IČO Kontaktní osoba E-mail Telefon

E-mail garanta Datum  zařazení žádosti

Datum zařazení 

zaměstnavatele do 

Programu Typ pobytového titulu

Předpokládané 

místo podání 

žádosti o pobytový 

titul

Jméno Příjmení

Datum 

narození

Státní 

příslušnost Číslo pasu Telefon Adresa pro doručování CZ-ISCO Číslo volného prac. místa

Datum zveřejnění 

prac. místa na ÚP

Žádost o zařazení do Programu -vyberte zemi-

Zaměstnavatel

Garant



Formuláře: žádosti zaměstnavatele, čestné prohlášení a plná 
moc, aj.

IČO Kontaktní osoba E-mail Telefon

E-mail garanta Datum  zařazení žádosti

Datum zařazení 

zaměstnavatele do 

Programu Typ pobytového titulu

Předpokládané 

místo podání 

žádosti o pobytový 

titul

Jméno Příjmení

Datum 

narození

Státní 

příslušnost Číslo pasu Telefon Adresa pro doručování CZ-ISCO Číslo volného prac. místa

Datum zveřejnění 

prac. místa na ÚP

Žádost o zařazení do Programu Mimořádné pracovní vízum - Ukrajina

Zaměstnavatel

Garant



Formuláře: žádosti zaměstnavatele, čestné prohlášení a plná 
moc, aj.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

zaměstnavatele, který je žadatelem o zařazení do  

PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC schváleného vládou za účelem 

dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku 

Toto čestné prohlášení zaměstnavatel přikládá k žádosti o své zařazení do Programu  

a znovu po uplynutí doby, na kterou je zařazován, tj. po 1 roce. K žádostem o zařazení 

jednotlivých cizinců do Programu prohlášení nepřikládá. 

 

Já,  

jméno a příjmení: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

datum narození: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

funkce: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

jménem zaměstnavatele  

název: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

identifikační číslo: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.  

sídlo: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

1. ☐ Zaměstnavatel se zaměstnaným cizincem uzavře na dobu alespoň 1 roku 

pracovní poměr se stanovenou týdenní pracovní dobou (plný úvazek). 

 

2. ☐ Zaměstnavatel ke dni podání žádosti nemá nedoplatky na pojistném a na penále 

na veřejné zdravotní pojištění. 

 

3. ☐  Zaměstnavateli v období 2 let před podáním žádosti nebyla uložena 

a) pokuta vyšší než 100 000,- Kč za umožnění výkonu nelegální práce ani 
b) opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností 

vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce České 
republiky, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty 
práce. 
 

4. ☐ Zaměstnavatel umožní všem občanům třetích států, s nimiž uzavřel 

pracovněprávní vztah, pravidelný kontakt s pracovníky Centra na podporu 
integrace cizinců v příslušném kraji podle místa výkonu práce těchto cizinců  
a využívání služeb, které toto centrum poskytuje v rámci svého stanoveného 
časového rozvrhu. 

Zaměstnavatel si je vědom skutečnosti, že uvedení nepravdivých údajů může mít za 

následek nezařazení jeho dalších zaměstnanců do Programu nebo vyřazení 

zaměstnavatele z Programu. 

V Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. dne Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

 

……………………………………… vlastnoruční podpis (podpis nemusí být úředně ověřen) 



Formuláře: žádosti zaměstnavatele, čestné prohlášení a plná 
moc, aj.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

zaměstnavatele, který je žadatelem o zařazení do  

Programu Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující 

v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví 

Toto čestné prohlášení zaměstnavatel přikládá k žádosti o své zařazení do Programu  

a znovu po uplynutí doby, na kterou je zařazován, tj. po 1 roce. K žádostem o zařazení 

jednotlivých cizinců do Programu prohlášení nepřikládá. 

 

Já,  

jméno a příjmení: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

datum narození: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

funkce: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

jménem zaměstnavatele  

název: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

identifikační číslo: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.  

sídlo: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

prohlašuji, že 

 

1. ☐ Zaměstnavatel hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu 

zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr v délce mezi 3 a 12 měsíci. 

2. ☐ Zaměstnavatel ke dni podání žádosti nemá nedoplatky na pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění. 

3. ☐  Zaměstnavateli v období 2 let před podáním žádosti nebyla uložena 

a) pokuta vyšší než 100 000,- Kč za umožnění výkonu nelegální práce ani 
b) opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících 

z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce České republiky, Státním 
úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce. 

Pro účely hromadných žádostí: 

4. ☐ Zaměstnavatel umožní všem občanům třetích států, s nimiž uzavřel pracovněprávní 

vztah, pravidelný kontakt s pracovníky Centra na podporu integrace cizinců v příslušném 
kraji podle místa výkonu práce těchto cizinců a využívání služeb, které toto centrum 
poskytuje v rámci svého stanoveného časového rozvrhu. 
 

5. ☐ Zaměstnavatel projednal svůj záměr se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 

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

Zaměstnavatel si je vědom skutečnosti, že uvedení nepravdivých údajů může mít za následek 

nezařazení jeho dalších zaměstnanců do Programu nebo vyřazení zaměstnavatele z 

Programu. 

V Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. dne Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

 

……………………………………… vlastnoruční podpis (podpis nemusí být úředně ověřen) 



Formuláře: žádosti zaměstnavatele, čestné prohlášení a plná 
moc, aj.

 

PLNÁ MOC K POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O STAVU ŘÍZENÍ 

 

 

Žadatel o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání v rámci Režimu Ukrajin, dále jen zmocnitel 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Číslo pasu: 

Adresa trvalého bydliště: 

 

 

Budoucí zaměstnavatel v rámci Režimu Ukrajina, dále jen zmocněnec:  

Název společnosti:  

IČO: 

Sídlo: 

 

Já, níže podepsaný zmocnitel, žadatel o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání 

v rámci Režimu Ukrajina, tímto zmocňuji zmocněnce, mého budoucího zaměstnavatele,  ke 

zjištění stavu řízení mé žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

zaměstnání, kterou jsem podal dne ……………….. na Generálním konzulátu ve Lvově v rámci 

Režimu Ukrajina, a to v průběhu celého řízení. 

 

V …………………………………… ………………………         Datum:……………………….................. 

 

Podpis zmocnitele (žadatele o zaměstnaneckou kartu): …………………………………………………… 



Děkuji za pozornost!

Václav Suchan
ředitel úřadu AK ČR
+420 602 433 375

Email: suchan@akcr.cz 


