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V. 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 
 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 
Návrh nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro občany Ukrajiny pracující 
v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. 
 

 
1.2 Definice problémů 
 
V  České republice již několik let přetrvává kritický nedostatek pracovních sil, přičemž 
v současné době je neobsazených zhruba 325 tis. pracovních míst. 
Z tohoto počtu připadá na obory na obory zemědělství, potravinářství a lesnictví a profese 
s těmito obory související zhruba 57 tis. míst. V rámci těchto profesí je největší poptávka po 
obsluze pojízdných zařízení, obsluze stacionárních strojů a zařízení, pomocných 
pracovnících v zemědělství, lesnictví a rybářství, výrobcích a zpracovatelích potravin a po 
mechanicích a opravářích strojů a zařízení. Z vyhodnocení stavu nabídky a poptávky 
vyplývá, že u nejkritičtějších pozic nedosahuje ukazatel poměru nabídky volných míst 
a žadatelů o tato místa (UoZ/VPM) ani úrovně 6 %.  
 
Nejčastěji požadované profese (VPM) v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví 
a dřevařství (k 31. 12. 2018) 

Profese podle CZ-ISCO 

Poptávka po 

pracovní síle 

(volná pracovní 

místa) 

U
o

Z
/V

P
M

 

kód  text  abs.  rel. 

  celkem 324 410 100% N.A. 

816 Obsl. strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 3 256 1,00% 0,02 

818 Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení 6 583 2,03% 0,05 

817 
Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu 

papíru 
708 0,22% 0,06 

751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci 3 912 1,21% 0,35 

921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 5 393 1,66% 0,38 

834 Obsluha pojízdných zařízení 12 071 3,72% 0,39 

723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) 3 389 1,04% 0,58 

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

1 682 0,52% 0,74 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 
Z uvedených údajů je zřejmé, že chybějící pracovní síly je nutno hledat v zahraničí.   
 
Od roku 2018 roste naléhavost zvýšeného zapojení fyzický pracujících osob v oblasti 
lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu, a to v návaznosti na boj s kůrovcovou kalamitou 
a potřebou likvidace jejích následků. 
 
Následkem dlouhodobých nepříznivých klimatických podmínek došlo k oslabení vitality 
a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České republiky.  
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V důsledku toho došlo k přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů (podkorního hmyzu), 
které v některých částech České republiky dosáhlo mimořádně závažného kalamitního 
stavu. Mimořádný rozsah kalamitního poškození lesních porostů v několika regionech České 
republiky klade vysoké nároky na prostředky nezbytné pro zvládnutí této kalamity a ke 
zmírnění a urychlenému odstranění jejích následků. Kůrovcovou kalamitou je aktuálně silně 
zasaženo 7 krajů, k napadení však dochází na celém území státu. Předpokládá se, že 
celkový objem nahodilých kůrovcových těžeb by v roce 2019 mohl činit 15-20 mil. m3 (v roce 
2018 činil objem vytěženého kůrovcového dříví až cca 13 mil. m3 a v roce 2017 cca 
6 mil. m3) a v nejbližších letech lze očekávat rostoucí trend. S nárůstem těžby se úměrně 
zvyšuje i rozsah ploch určených k zalesnění. 
 
První kroky v boji s kůrovcovou kalamitou byly ze strany Ministerstva přijaty již v roce 2017. 
V září 2017 vzala vláda na vědomí informaci o řešení aktuální situace v lesním hospodářství 
v České republice. Současně uložila Ministerstvu zemědělství zahájit konzultace 
s příslušnými ministry k přijetí odpovídajících opatření v jejich resortech pro likvidaci kalamity 
v lesích. Na toto jednání navazovaly další kroky, které byly iniciovány Usnesením 
zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 45 ze dne 6. června 2018, 
Usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 305 ze dne 10. července 2018, 
Usnesením Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 45 ze dne 
21. listopadu 2018 a Usnesením Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
č. 95 ze dne 19. února 2019. 
 
Přes dosud přijatá opatření se daří kůrovcovou kalamitu zvládat velice složitě a úplné 
vyřešení této otázky lze očekávat v horizontu min. 5 let. 
 
Rovněž zemědělství se v poslední době potýká s kritickým nedostatkem pracovních sil, a to 
zejména vzhledem ke specifičnosti zemědělské výroby spočívající ve zvýšených nárocích na 
počet pracovních sil v závislosti na ročním období a agrotechnických postupech. 
 
Sezónní výkyvy potřeby pracovních sil spolu s nemožností obsazení pracovního místa 
vhodným uchazečem o zaměstnání mají za následek, že roste poptávka zaměstnavatelů po 
řešení potřebného počtu pracovních sil zaměstnáním pracovníků ze zahraničí. 
 
Nedostatek pracovních sil v zemědělství a potravinářství by mohl způsobit pokles 
konkurenceschopnosti tohoto odvětví, pokles míry soběstačnosti v základních zemědělských 
a potravinářských produktech a v nejhorším případě k ukončení činnosti zemědělských 
a potravinářských subjektů. 
 
V současné době je v gesci Ministerstva zemědělství realizován Projekt „Zvláštní postupy 
pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ (dále „Projekt 
Zemědělec“), který byl zpracován na základě požadavků podnikatelské sféry. 
 
Projekt Zemědělec byl schválen usnesením vlády České republiky č. 572 ze dne 21. srpna 
2017 a žádným způsobem nenarušuje český trh práce, neboť obsazovány jsou pracovní 
pozice zveřejňované standardním způsobem v centrální evidenci volných pracovních míst 
a je na ně prováděn test trhu práce. Realizace Projektu Zemědělec probíhá ve spolupráci se 
sociálními a hospodářskými partnery. 
 
V souvislosti s novelizací zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců dojde ke konsolidaci 
existujících migračních projektů v nových programech schválených vládou za účelem 
dosažení ekonomického přínosu pro ČR, přičemž bude současný Projekt Zemědělec 
ukončen. 
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Pro zachování podmínek pro zájemce o pracovníky do zemědělství, potravinářství 
a lesnictví, kteří budou vykonávat sezónní práce, je nutné, aby podmínky mimořádného 
pracovního víza co nejvíce odpovídaly dosavadním parametrům Projektu Zemědělec, a to 
jak z hlediska struktury pracovních pozic, které jsou pro udržení konkurenceschopnosti 
zemědělství, potravinářství a zejména pro boj s kůrovcovou kalamitou nezbytné, tak 
z hlediska jejich množství. 
 
Podrobnosti a podmínky žádostí o mimořádné pracovní vízum jsou obsaženy ve Programu 
Mimořádné pracovní vízum – Ukrajina, který je souběžně připravován k předložení vládě -  
čj. 46425/2019-MZE-17121 (dále jen „Program“). 
 
Z důvodu uvedeného boje s kůrovcovou kalamitou, likvidací jejích následků a zachování 
výkonnosti a konkurenceschopnosti českého zemědělství a potravinářství jsou navrhovány 
zařadit do instrumentu Mimořádného pracovního víza následující pracovní pozice: 
 
CZ-ISCO (Sdělení Českého statistického úřadu č. 451/2017 Sb., o aktualizaci Klasifikace 
zaměstnání) 

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 

zdravotní dopravní služby) 
k) 834 Obsluha pojízdných zařízení 
l) 921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 
m) 93292 Pomocní dělníci ve výrobě 

 
CZ-NACE (Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace 
ekonomických činností) 

a) 01 Rostlinná a živočišná výroba 
b) 02 Lesnictví a těžba dřeva 
c) 10 Výroba potravinářských výrobků 
d) 11 Výroba nápojů 

 
Navrhované nařízení vlády stanovuje kvótu 1 500 žádostí o mimořádná pracovní víza ročně, 
která odpovídá dosavadní kvótě pro vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního 
zaměstnání v rámci Projektu Zemědělec. Na realizaci Projektu jsou v současnosti vyčleněny 
zvláštní kapacity orgánů státní správy pro náběr a vyřizování žádostí o tato víza, které lze 
nově využít na zajištění agendy mimořádných pracovních víz. Realizace nařízení vlády proto 
nebude spojena s nutností změny systemizace služebních míst.  
 
Vzhledem k očekávané délce trvání neuspokojivého stavu v oblasti nabídky pracovních sil je 
nezbytné, aby nástroj Mimořádného pracovního víza byl k dispozici pokud možno co nejdéle. 
Proto se navrhuje délka platnosti nařízení vlády do konce roku 2022 s tím, že jeho 
prodloužení bude řešeno v návaznosti na každoročně provedené vyhodnocení fungování 
Programu a situace na trhu práce. 
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Mimořádné pracovní vízum zavádí novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území ČR (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) v novém § 31a, který v odst. 2 zmocňuje vládu, 
aby formou nařízení rozhodla o tom, že mimořádné pracovní vízum bude vydáváno. Na 
rozdíl od ostatních pobytových titulů uvedených v zákoně o pobytu cizinců není vízum 
vydáváno kontinuálně, ale pouze pod podmínkou, že vláda nařízením jeho vydávání na 
určitou dobu aktivuje (v tom spočívá jeho „mimořádnost“). Návrh nařízení vlády je proto 
předkládán jako prováděcí předpis k novelizovanému znění zákona. Vláda může na základě 
zákona o pobytu cizinců v případě nedostatku pracovníků na trhu práce svým nařízením 
o mimořádném pracovním vízu stanovit  
a) odvětví nebo profesi, ve kterých by měl být cizinec na území zaměstnán, 
b) státní příslušnost cizince, který je oprávněn požádat o toto vízum, 
c) maximální počet žádostí, které lze o toto vízum v rámci určitého časového období 
podat na příslušném zastupitelském úřadu, 
d) do kdy je možné žádosti o toto vízum podávat, nebo 
e) podmínku, že zaměstnavatelem cizince na území nesmí být agentura práce. 
Žádost o mimořádné pracovní vízum se podává na zastupitelském úřadu. Vízum je možno 
vydat nejdéle na dobu 1 roku. Podmínkou jeho udělení je předchozí vydání povolení 
k zaměstnání Úřadem práce ČR. Pobyt nelze déle prodloužit, držitel víza není oprávněn ani 
změnit účel pobytu. Po uplynutí doby platnosti víza musí cizinec opustit území ČR a na 
zastupitelském úřadu může případně podat další žádost. Vízum neslouží cizincům, kteří 
chtějí v ČR pobývat dlouhodobě nebo se zde do budoucna trvale usadit. 
 
1.4 Popis cílového stavu 
 
Nařízením vlády budou stanoveny podmínky a doba vydávání mimořádného pracovního 
víza. Vízum bude vydáváno od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni 
vyhlášení nařízení vlády. Platnost a účinnost nařízení o mimořádném pracovním vízu se 
předpokládá do konce roku 2022, tj. na dobu 3 let. Během této doby může být při navržené 
kvótě 1 500 víz ročně vydáno přes 4 500 mimořádných pracovních víz. Cizinci budou v rámci 
svého časově omezeného pobytu v ČR pomáhat s likvidací následků kůrovcové kalamity 
a vykrývat rovněž nedostatky pracovních sil v sektorech zemědělství a potravinářství. 
 
 
1.5 Identifikace dotčených subjektů 

 

 Zaměstnavatelé, kteří budou žádat o zahraniční pracovníky (fyzické nebo právnické 
osoby podnikající v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a dřevozpracujícím 
průmyslu). 

 Cizinci žádající o vstup a pobyt na území ČR za účelem zaměstnání u těchto 
zaměstnavatelů. 

 Orgány veřejné moci:  
Ministerstvo zahraničních věcí (zastupitelský úřad), Ministerstvo vnitra a Úřad práce ČR 
jsou právní úpravou ovlivněny přímo, neboť budou zajišťovat náběr a vyřizování žádostí 
o mimořádná pracovní víza a povolení k zaměstnání. Nepřímo se opatření dotýká 
státních orgánů s kontrolní pravomocí v oblasti pobytu a zaměstnávání cizinců, zejména 
Policie ČR, Státního úřadu inspekce práce a celních úřadů. Opatření se týká rovněž 
Ministerstva zemědělství jako věcného gestora za oblast, pro kterou je mimořádné 
pracovní vízum aktivováno (Ministerstvo zemědělství je předkladatelem návrhu nařízení 
o mimořádném pracovním vízu pro občany Ukrajiny pracující v zemědělství, 
potravinářství nebo lesnictví a ve spolupráci s ostatními dotčenými rezorty bude 
vyhodnocovat fungování Programu). 
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1.6 Zhodnocení rizika 
 
Jisté riziko představuje možnost, že držitelé víz budou mít po příchodu do ČR zájem změnit 
zaměstnání, protože sektory zemědělství, potravinářství a lesnictví tradičně nabízejí nižší 
průměrné finanční ohodnocení, než průmyslová výroba, v níž rovněž existuje silná poptávka 
po pracovní síle. Zákon v takovém případě cizinci neumožňuje zaměstnavatele během 
pobytu na území ČR změnit, cizinec by musel podat žádost o zaměstnaneckou kartu na 
zastupitelském úřadu. Existuje proto riziko, že cizinci budou situaci řešit výkonem nelegální 
práce. Protože dobu platnosti víza nelze prodloužit nad 1 rok, je třeba zmínit i riziko 
překračování doby povoleného pobytu. Tato rizika však nejsou vyšší než v případě držitelů 
obdobného typu pobytového oprávnění: víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního 
zaměstnání, která jsou na základě unijní směrnice od roku 2017 vydávána k výkonu práce 
na území ČR po dobu nepřesahující 6 měsíců. 
 
Ve srovnání se současnou regulací pracovní migrace cílové skupiny prostřednictvím Projektu 
Zemědělec nebudou zaměstnavatelé žadatelů o mimořádná pracovní víza muset plnit žádná 
kritéria, která dosud byla podmínkou pro zařazení do Projektu. Existuje pro vyšší riziko, že 
cizince bude chtít zaměstnat neseriózní zaměstnavatel. S cílem minimalizovat takové 
případy jsou z možnosti využití mimořádného pracovního víza vyloučeny agentury práce, 
nařízením je mimořádné pracovní vízum určeno pouze pro přímé zaměstnavatele. V rámci 
rozhodování o udělení víza bude Ministerstvo vnitra toto riziko dále minimalizovat 
využíváním zákonného institutu prohlášení zaměstnavatele za nespolehlivého, jehož 
důsledkem je zamítnutí žádosti o vízum v zájmu ochrany pracovního migranta. 

 
 

2. Návrhy variant řešení 
 

2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 
 

Varianta 1 („nulová“) 
 

Nulovou variantou se rozumí nepředložení návrhu nařízení vlády. Toto řešení by mělo za 
následek podstatné snížení možnosti získat pracovníky do zemědělského, potravinářského 
a lesnického sektoru. S ohledem na současný stav českého trhu práce a dlouhodobou 
neobsaditelnost některých pozic by mohlo hrozit prohloubení vážné situace v zemědělství 
a zejména lesnictví. 

 
S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“. 
 
Varianta 2 („nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu“) 

 
Tato varianta je jedinou možností pro řešení stávající situace. Vydávání víz může být 
aktivováno výhradně nařízením vlády.  

 
 

3. Vyhodnocení a identifikace nákladů a přínosů, vyhodnocení nákladů a přínosů 
variant 
 
3. 1. Vyhodnocení variant regulatorně-technického řešení 
 
3.1.1. Varianta 1 
 
Zásadním negativem by byla nedostatečná rychlost v boji s kůrovcovou kalamitou, která by 
mohla způsobit stav katastrofy v českých lesích.   
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Nepřijetím nařízení vlády by nevznikly přímé finanční náklady, nicméně tato varianta by se 
negativně projevila na konkurenceschopnosti českých zemědělských a potravinářských 
podnikatelů a mohla by rovněž snížit soběstačnost ČR v základních zemědělských 
komoditách.  
 
3.1.2. Varianta 2 
 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá výdajové dopady na státní rozpočet, ani na ostatní 
veřejné rozpočty, a to vzhledem k tomu, že související náklady a kapacity na vyřizování 
žádostí jsou již nyní pokryty v rámci realizace Projektu Zemědělec.  

 
Naopak vyšší míra zaměstnání cizích pracovníků a zvýšení efektivity a objemu výroby 
způsobí vyšší daňový výnos a vyšší výběr finančních prostředků z titulu sociálního 
a zdravotního pojištění.  
 
 
4. Návrh řešení 

 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

 
Variantou regulatorně-technického řešení doporučenou k dalšímu řešení je varianta 2, tedy 
přijetí nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu.  
 
Důvodem je skutečnost, že pouze tato varianta může plnou mírou zajistit řešení problémů 
v oblasti lesnictví, v zemědělské prvovýrobě, potravinářství, v poslední době velmi 
naléhavých. Tato varianta umožňuje zajistit příchod potřebných pracovních sil, zároveň 
nevyžaduje žádné navyšování personálních kapacit orgánů státní správy, protože je možno 
využít kapacity v současnosti vyčleněné na realizaci Projektu Zemědělec 

 
 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
  

Realizace bude probíhat cestou náběrů žádostí o mimořádná pracovní víza na 
zastupitelském úřadu na základě předchozí povinné registrace přes e-mailovou adresu 
samostatně sloužící pouze žadatelům o tento typ pobytového oprávnění. Roční kvóta 
nabíraných žádostí bude poměrně rozdělena do jednotlivých kalendářních měsíců.  
 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
K přezkumu účinnosti regulace budou využívány zejména tyto nástroje: 
• sběr a vyhodnocování kvalitativních poznatků zastupitelského úřadu, odboru azylové 

a migrační politiky Ministerstva vnitra, Úřadu práce, Policie ČR, Státního úřadu 
inspekce práce a celních úřadů; 

• analýzy statistických dat z Cizineckého informačního systému Ministerstva vnitra 
a z informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí;   

• získávání kvalitativních poznatků ze strany sociálních partnerů, zejména Agrární 
komory, Potravinářské komory, Lesnicko-dřevařské komory Asociace soukromého 
zemědělství a Zemědělského svazu; 

• pravidelná vzájemná výměna informací mezi státními orgány na půdě stálých 
meziresortních platforem, např. Koordinačního orgán pro řízení ochrany státních 
hranic a migraci, který zasedá na úrovni členů vlády i náměstků ministrů. 

 
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s rezorty vnitra, zahraničních věcí a práce 
a sociálních věcí předloží po roce fungování vládě vyhodnocení programu.  
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7.  Konzultace a zdroje dat 

 
Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými subjekty – 
zástupci zaměstnavatelů a orgány veřejné správy, kteří s návrhem souhlasí. 

 
Návrh nařízení vlády bude v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu s čl. 13 
Legislativních pravidel vlády projednán s připomínkovými místy.  
 
 
8.  Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: Ing. Jan Petr Roman Mgr. Ondřej Brychta 
Funkce: vrchní ministerský rada   vrchní ministerský rada 
Útvar: Oddělení Asie a obchodní politiky  Odbor azylové a migrační politiky 
Telefon: 221 812 468  974 832 865 
E-mail: jan.roman@mze.cz  ondrej.brychta@mvcr.cz  
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