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VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro občany Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do zkráceného a zúženého mezirezortního připomínkového 
řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 47500/2019-MZE-11193, ze dne 18. září 2019, s termínem dodání 
stanovisek do dne 25. září 2019, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí 
 
 

1) Připomínka k § 1: 
Dáváme ke zvážení přeformulovat takto: 
„Maximální počet přijatých žádostí o mimořádná pracovní 

víza činí 1 500 ročně. Pro účely organizace přijímání žádostí 
je tento počet poměrně rozložen tak, že lze přijmout nejvýše 
125 žádostí v každém kalendářním měsíci, a to na 
zastupitelském úřadu České republiky v Kyjevě.“.  
Odůvodnění: Nelze podle našeho názoru omezit žadatele 
v podávání žádostí. Je ale možné počet přijatých žádostí 
omezit. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Upraveno podle připomínky Ministerstva vnitra 
k § 1 v souladu s již platným nařízením vlády 
č. 220/2019 Sb. 

2) Připomínka k úvodní větě: 
Doporučujeme specifikovat, že nařízení vlády je 

vydáváno na základě zmocnění obsaženého v § 31a odst. 2 
zákona č. 326/1999 Sb. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3) Připomínka k § 7: 
V odstavci 2 doporučujeme stanovit pozbytí platnosti 

tohoto nařízení dnem 1. ledna 2023. Věta má znít takto: 
„Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2023.“ 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Není žádný zásadní časový ani věcný důvod 
posouvat termín pozbytí platnosti o jeden den. 

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí 
 
 

1) Připomínka k úvodní větě: 
Doporučujeme znění upravit ve smyslu čl. 37 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády takto: 
„Vláda nařizuje podle § 31a odst. 2 zákona č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů,…:“ 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2) Připomínka k odůvodnění: Akceptováno. 
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V odůvodnění k § 5 by mělo být blíže rozvedeno, jaký je 
vztah nařízení a zmíněného nelegislativního materiálu (viz 
věta: Současně je v této souvislosti do meziresortního 
připomínkového řízení souběžně předkládán nelegislativní 
materiál Ministerstva zemědělství „Program Mimořádné 
pracovní vízum – Ukrajina“, čj. 46425/2019-MZE-17121, 
který se předmětného návrhu nařízení vlády přímo týká.); 
zda je to například metodika, apod. 

Text byl upraven. 
 

Ministerstvo vnitra 
 
 

1) Připomínka k názvu a k § 2 a 6: 
Upozorňujeme na nevhodnost pojmu „národnost 

žadatele“, který není obsahově totožný s pojmem „státní 
příslušnost“. Doporučujeme nadpis § 2 terminologicky 
sjednotit se zmocněním obsaženým v § 31a odst. 2 písm. c) 
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), a nadpis uvést 
ve znění „Státní příslušnost žadatele“. 

Dáváme na zvážení, zda by i v názvu navrženého 
prováděcího předpisu nebylo vhodnější nahradit slova 
„občany Ukrajiny“ spíše slovy „státními příslušníky Ukrajiny“, 
a to s ohledem na skutečnost, že zákon č. 326/1999 Sb. o 
občanech hovoří pouze ve vztahu k České republice či 
Evropské unii, v ostatních případech hovoří o státní 
příslušnosti. Obdobnou úpravu bychom pak doporučovali 
učinit i v § 6. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2) Připomínka k § 1: 
Při výpočtu, která žádost je již nadpočetná, aby měla by 

být proto nepřijatelná podle § 169h odst. 3 zákona č. 
326/1999 Sb., se vychází z počtu žádostí připadajícího na 
kalendářní měsíc. Není proto nezbytné uvádět i počet roční. 
Vypuštěním údaje o ročním počtu žádostí („1 500 ročně“) 
navíc odpadne možný výkladový spor, zda má jít o roky 
kalendářní, případně o období 12 měsíců počínající jiným 
dnem (dnem nabytí účinnosti nařízení vlády). Současně 
doporučujeme upravit text této věty podle znění nařízení 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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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. Navrhujeme tedy § 1 uvést ve znění:  

„Maximální počet žádostí o mimořádná pracovní víza, 
které lze podat v rámci období 1 kalendářního měsíce, činí 
125.“. 

Současně doporučujeme uvést větu o příslušnosti 
zastupitelského úřadu České republiky v Kyjevě 
v samostatném ustanovení. 
3) Připomínka k absenci přechodného ustanovení: 

Dáváme na zvážení, zda není vhodné zavést přechodné 
ustanovení, které by stanovilo, podle čeho má Ministerstvo 
vnitra posuzovat podmínky žádostí podaných v prosinci 
2022, o kterých se nestihne rozhodnout do konce roku 2022, 
kdy nařízení vlády pozbyde platnosti. Navrhujeme pak 
například toto znění: 

„V řízení o žádosti o udělení mimořádného pracovního 
víza podané v souladu s tímto nařízením vlády přede dnem 
31. prosince 2022, o které nebylo k tomuto dni pravomocně 
rozhodnuto, posuzuje ministerstvo podmínky pro udělení 
mimořádného pracovního víza v souladu s podmínkami 
uvedenými v tomto nařízení vlády, ve znění účinném ke dni 
31. prosince 2022.“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

4) Připomínka k předkládací zprávě, odůvodnění a zprávě 
RIA: 

Doporučujeme aktualizovat předkládací zprávu, 
odůvodnění návrhu a zprávu RIA. Uváděné informace již 
neodpovídají současnému stavu. Nejsou zohledněny změny, 
k nimž došlo v souvislosti se schválením materiálů 
Ministerstva vnitra o stanovení „kvót  
na ekonomickou migraci“ (nařízení vlády č. 220/2019 Sb.) 
a je třeba zapracovat i usnesení vlády č. 581 ze dne 26. 
srpna 2019. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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5) Připomínka k názvu: 
V souladu s čl. 32 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel 

vlády navrhujeme za slovy „ze dne ... 2019“ odstranit čárku. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

6) Připomínka k úvodní větě: 
Navrhujeme v úvodní větě upřesnit zmocňovací 

ustanovení, na jehož základě je předmětné nařízení 
vydáváno, a to o odstavec 2 zmíněného ustanovení zákona 
č. 326/1999 Sb. 

Dále navrhujeme doplnit celý název zákona č. 326/1999 
Sb., kdy za slovy „České republiky“ doporučujeme uvést 
slova „a o změně některých zákonů“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

7) Připomínka obecně k nadpisům: 
Velká část použitých nadpisů jednotlivých paragrafů 

neodpovídá jejich obsahu nebo příslušné terminologii 
zákona (v § 1 nejsou jen počty žádostí, nadpis § 2 by měl 
být „Státní příslušnost žadatele“, nadpis § 5 by mohl znít jen 
„Zaměstnavatel“, nadpis § 6 není jazykově nejvhodnější). 
Doporučujeme je tedy revidovat. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

8) Připomínka k § 3 písm. c): 
S ohledem na čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

navrhujeme v písmenu c) před spojkou „nebo“ doplnit čárku. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

9) Připomínka k § 3 a 4: 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodnější začlenit 

výčty do přílohy. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
S ohledem na rozsah návrhu nařízení vlády 
nepodporujeme jeho další rozčlenění ještě na 
přílohy. 

10) Připomínka k § 3 písm. a): 
Upozorňujeme, že dle Klasifikace ekonomických činností 

(CZ-NACE) je plný název činnosti označené kódem 01 
„Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související 
činnosti“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

11) Připomínka k § 4: 
Domníváme se, že výčet druhů prací by mohl být 

přílohou nařízení vlády. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
S ohledem na rozsah návrhu nařízení vlády 
nepodporujeme jeho další rozčlenění ještě na 
přílohy. 

12) Připomínka k § 4 písm. d), f) a j): Akceptováno. 
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Navrhujeme jednotlivé pracovní pozice uvést v podobě, v 
jaké jsou zařazeny v Klasifikaci zaměstnání (CZ-ISCO), což 
znamená, že slova „s výjimkou“ by měla být nahrazena 
slovem „kromě“ a text ohraničující tyto výjimky by měl být 
ohraničen z obou stran kulatými závorkami. 

Text upraven. 

13) Připomínka k § 4 písm. l): 
Obdobně jako u předchozí připomínky navrhujeme před 

spojkou „nebo“ doplnit čárku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

14) Připomínka k § 5 odst. 1: 
Navrhujeme nahradit větu vedlejší přímo názvem tohoto 

programu. S názvy programů pracují i přílohy 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. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

15) Připomínka k § 6: 
S ohledem na název předloženého právního předpisu 

navrhujeme v § 6 upravit pořadí odvětví, v jejichž rámci 
mohou být mimořádná pracovní víza státním příslušníkům 
Ukrajiny vydávána. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

16) Připomínka k § 7 odst. 1: 
Navrhujeme odstranit nadbytečné slovo „dni“ před slovy 

„jeho vyhlášení“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

17) Připomínka k podpisové doložce: 
Upozorňujeme, že ministr vnitra je současně 1. 

místopředsedou vlády. 

Akceptováno. 
Text byl upraven.  

Ministerstvo zahraničních věcí 
 
 

1) Připomínka k úvodní větě: 
Doporučuji v úvodní větě navrhovaného nařízení vlády za 
slova „na území České republiky“ vložit slova „a o změně 
některých zákonů“, tj. uvést plný název dotčeného zákona.  

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2) Připomínka k § 5: 
Doporučuji rovněž v ust. § 5 odst. 1 ukončit větu za slovem 
„programu“.  
Domnívám se, že je nadbytečné výslovně uvádět, že 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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příslušný vládou schválený program má stanovit podmínky 
pro podávání žádostí o mimořádné pracovní vízum a 
postupy jejich vyřizování. Podmínky pro podávání žádostí o 
mimořádné pracovní vízum a v zásadě i postup pro jejich 
vyřizování jsou stanoveny jak v předloženém návrhu, tak v 
samotném zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území České republiky a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, mezi jiným především v jeho ust. 
§ 31a, tzn. v právních předpisech, a nikoli v dokumentech 
neprávního, obecně nezávazného charakteru. Zkrácení 
textu navrženého ust. § 5 odst. 1 bude, dle mého názoru, 
více odpovídat i dikci ust. § 31a odst. 2 písm. f) citovaného 
zákona. 

Úřad vlády – odbor vládní 
legislativy   

Zasláno na vědomí.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Navrhované mimořádné pracovní vízum je svojí povahou 
dlouhodobé vízum. Vztahuje se na něj proto úprava 
Úmluvy k provedení Schengenské dohody, 
v konsolidovaném znění, konkrétně její článek 18.  
K návrhu nařízení vlády neuplatňujeme z hlediska 
slučitelnosti s právem EU žádné připomínky.  
Návrh nařízení vlády je plně slučitelný s právem EU.  

Vzato na vědomí. 

V Praze dne 2. října 2019 
Vypracovala: Mgr. Kamila Brunovská 
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