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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
OBECNÁ ČÁST 

 
 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

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 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.  

 
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.  
 
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 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.  

 
Probíhající kůrovcová kalamita znamená i velké nároky na zajištění potřebných 

pracovních sil. Vzhledem k akutnímu nedostatku pracovních sil na domácím trhu práce 
(na práce v lesích chybí v současné době až 6 tisíc lidí), a to jak u kvalifikovaných 
(pracovníci na těžbu, kácení a odvoz dřeva), tak nekvalifikovaných (pracovníci na pomocné 
a pěstební práce – asanace, úklidové práce a následné zalesňování) profesí, vyvstala 
potřeba řešit tuto situaci zajištěním chybějících pracovních kapacit ze zahraničí, 
a to primárně z jazykově kompatibilních zemí. 

 
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.   
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Přes dosud přijatá opatření se daří kůrovcovou kalamitu zvládat velice složitě a úplné 
vyřešení této otázky lze očekávat v horizontu min. následujících 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. 

 
Od roku 2018 byl 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 nenarušoval český trh práce, neboť byly obsazovány 
pracovní pozice zveřejňované standardním způsobem v centrální evidenci volných 
pracovních míst a byl na ně prováděn test trhu práce. Realizace Projektu Zemědělec 
probíhal ve spolupráci se sociálními a hospodářskými partnery. 

 
V souvislosti s novelizací zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců došlo na základě 

usnesení vlády č. 581 ze dne 26. srpna 2019 ke konsolidaci existujících migračních projektů 
v nových programech schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu 
pro ČR, přičemž původní Projekt Zemědělec byl ke dni 1. září 2019 ukončen. 

 
Podle nového § 31a zákona o pobytu cizinců může vláda v případě mimořádného 

nedostatku pracovníků na trhu práce v určitém odvětví nebo profesi nebo v případě 
mimořádné události nařízením stanovit odvětví nebo profesi, ve kterých by měl být cizinec 
zaměstnán, státní příslušnost cizince, maximální počet žádostí o toto vízum pro určité období 
a další podmínky.  

 
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 původním 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. 

 
 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu s ustanovením § 31a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, k jehož provedení 
se navrhuje. 
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Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
  

Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 

 
Návrh nařízení vlády není v rozporu s právem Evropské unie, protože se s ohledem 

na svůj legislativně technický charakter implementace předpisů EU přímo netýká. 
 

 
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Uvedený krok nebude mít žádné dopady na státní rozpočet, neboť na realizaci Projektu 
Zemědělec jsou již 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. 

 
Sociální dopady nejsou předpokládány vzhledem k tomu, že volná pracovní místa 

procházejí testem trhu práce 
 
Negativní dopady na specifické skupiny obyvatel nejsou předpokládány. 
 
Negativní dopady na životní prostředí nejsou předpokládány. 
 
 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh změn nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu  
se zákazem diskriminace, a nenarušuje rovnost mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů.  

 
Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
 
 

Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 
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Návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 
má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. 

 
Návrh nařízení vlády představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
a o změně některých zákonů. 

 
Příslušné orgány veřejné správy jsou schopny plošně kontrolovat a vynucovat 

dodržování dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy. 
 
 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády nemá žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 

 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1:  

 
Stanovuje se kvóta 125 žádostí v každém kalendářním měsíci, která odpovídá 

dosavadní kvótě pro vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání v rámci 
Projektu Zemědělec. V kalendářním roce tak lze celkem podat maximálně 1 500 žádostí. 

Příslušným úřadem pro vyřizování žádostí na Ukrajině je zastupitelský úřad České 
republiky v Kyjevě. 
 
 
K § 2: 
 

Žadatelem o mimořádné pracovní vízum podle § 1 nařízení vlády může být pouze 
státní příslušník Ukrajiny.  
 
K § 3 a 4: 
 

Parametry mimořádného pracovního víza jsou stanoveny následovně:  
Mimořádné pracovní vízum lze vydat pouze pro zaměstnání, které spadá 

do vymezených oddílů ekonomických činností zaměstnavatele, tedy v oblasti zemědělství, 
potravinářství nebo lesnictví. 

Zároveň zaměstnavatelem žadatele nesmí být agentura práce, ale přímý 
zaměstnavatel v sektoru zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. Cílem nařízení vlády je 
podpora podnikatelů v zemědělství, potravinářství a lesnictví, jejich soběstačnosti 
a konkurenceschopnosti také v mezinárodním hledisku.  

Také pracovní pozice žadatele o mimořádné pracovní vízum je vymezena takovými 
druhy prací, které spadají do oblasti zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. 
 

Pracovní pozice - CZ-ISCO:  
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), 
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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, nebo 
m) 93292 Pomocní dělníci ve výrobě. 

 
Klasifikace zaměstnavatelů podle ekonomických činností - CZ-NACE 

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. 

 
K § 5: 

 
Vláda schvaluje zvláštní program, jehož cílem je poskytnout podporu přímým 

zaměstnavatelům podnikajícím v sektorech lesnictví, zemědělství a potravinářství, kteří 
potřebují využít zahraniční pracovníky. Tento program stanoví podmínky pro podávání 
žádostí o mimořádné pracovní vízum a postupy jejich vyřizování. 

Současně je v této souvislosti souběžně předkládán nelegislativní materiál 
Ministerstva zemědělství „Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny 
pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví“, čj. 46425/2019-MZE-17121, který 
se předmětného návrhu nařízení vlády přímo týká.   

Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující 
v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví byl vytvořen na základě ustanovení § 31a odst. 2 
písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Tento program 
stanoví bližší podmínky pro podávání žádostí o mimořádné pracovní vízum a postupy jejich 
vyřizování. Jedná se o obdobné řešení jako v případě nařízení vlády č. 220/2019 Sb., 
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. 
 
K § 6: 

 
Stanovuje se lhůta, do kdy lze žádat o mimořádné pracovní vízum podle tohoto 

nařízení vlády. 
 
K § 7: 
 
 Stanovuje se, že podmínky žádostí podaných v prosinci 2022, o kterých se nestihne 
rozhodnout do konce roku 2022, kdy nařízení vlády pozbyde platnosti, jsou posuzovány 
podle tohoto nařízení vlády ve znění účinném ke dni 31. prosince 2022. 
 
K § 8: 
 

Nabytí účinnosti návrhu nařízení vlády je navrženo prvním dnem prvního 
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení tak, aby bylo možné v praxi 
 co nejdříve zahájit administraci žádostí o mimořádná víza.   

Platnost nařízení vlády je navržena do konce roku 2022, a to v návaznosti 
na každoroční vyhodnocení fungování nástroje a situace na trhu práce. 
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