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O B S A H :

291. Nař ízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství
nebo lesnictví

292. Sdě lení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. října 2019

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

Vláda nařizuje podle § 31a odst. 2 zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění zá-
kona č. 176/2019 Sb.:

§ 1

Počty žádostí

(1) Maximální počet žádostí o mimořádné pra-
covní vízum, které lze podat v rámci období jedno-
ho kalendářního měsíce na zastupitelském úřadu,
činí 125.

(2) Žádosti o mimořádné pracovní vízum se
podávají na zastupitelském úřadu České republiky
v Kyjevě.

§ 2

Státní příslušnost žadatele

Žádost o mimořádné pracovní vízum podle § 1
jsou oprávněni podat státní příslušníci Ukrajiny.

§ 3

Vymezení ekonomických činností zaměstnavatele

Mimořádné pracovní vízum lze vydat pouze
pro zaměstnání, které spadá do oddílů ekonomic-
kých činností zaměstnavatele podle Klasifikace eko-
nomických činností (CZ-NACE)1) označené kódem
a názvem

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.

§ 4

Pracovní pozice žadatele

Pracovní pozice žadatele o mimořádné pracov-
ní vízum musí spadat mezi druhy prací označe-
né v Klasifikaci zaměstnání (CZ-ISCO)2) kódem
a názvem

a) 51649 Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat
v zařízeních určených pro chov a příbuzní pra-
covníci,

b) 61 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství,

c) 621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a pří-
buzných 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 staveb-
ních) a příbuzní pracovníci,

g) 816 Obsluha strojů na výrobu potravin a pří-
buzných výrobků,

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

i) 8183 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketo-
vání,

j) 83221 Řidiči osobních a malých dodávkových
automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravot-
nické dopravní služby),

k) 834 Obsluha pojízdných zařízení,

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

m) 93292 Pomocní dělníci ve výrobě.
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1) Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
2) Sdělení Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb., o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), ve znění poz-

dějších sdělení.



§ 5

Zaměstnavatel

(1) Zaměstnavatelem žadatele na území České
republiky může být pouze účastník vládou schvále-
ného programu „Mimořádné pracovní vízum pro
státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství,
potravinářství nebo lesnictví“.

(2) Zaměstnavatelem žadatele nesmí být agen-
tura práce.

§ 6

Termín podání žádosti

Žádost o mimořádné pracovní vízum lze podat
do 31. prosince 2022.

§ 7

Přechodné ustanovení

Řízení o žádosti o udělení mimořádného pra-
covního víza podané do 31. prosince 2022, o které
nebylo k tomuto dni pravomocně rozhodnuto, se
dokončí podle tohoto nařízení.

§ 8

Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. prosince 2019.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. prosince 2022.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 5. listopadu 2019

o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných
organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto
sdělení.

V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné
organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro
přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.

Ministr:

v z. PhDr. Doleček, Ph.D., v. r.
náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
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Příloha
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