MIMOŘÁDNÉ PRACOVNÍ VÍZUM
PRO STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍKY UKRAJINY PRACUJÍCÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A LESNICTVÍ

PRO KOHO?

Z JAKÝCH ZEMÍ?

Firma působící v ČR minimálně 2 roky, je daňovým rezidentem ČR, plátcem sociálního a zdravotního
pojištění a podniká v oblastech ekonomických činností zaměstnavatele podle Klasifikace CZ NACE
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
02 Lesnictví a těžba dřeva
10 Výroba potravinářských výrobků
11 Výroba nápojů
Pro středně a nízko kvalifikované profese spadající mezi druhy prací podle CZ-ISCO:
51649 Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci,
61 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství,
621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech,
723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických),
751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci,
752 Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci
816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků,
817 Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru,
8183 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování,
83221 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní
služby),
834 Obsluha pojízdných zařízení,
921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství, nebo
93292 Pomocní dělníci ve výrobě.
Ukrajina

KRITÉRIA

Zaměstnavatel musí mít vyrovnané závazky vůči státu, v posledních 2 letech nedostal v oblasti nelegálního
zaměstnávání pokutu vyšší než 100 000,- Kč nebo opakovaně pokutu vyšší než 100 000,- za porušení jiných
povinností, musí vkládat účetní závěrky do sbírky listin.

POBYTOVÝ TITUL

Mimořádné pracovní vízum – platnost max. 1 rok, nelze prodlužovat, lze opakovaně žádat

JAK A KDE ŽÁDAT?

Zaměstnavatel musí mít vybraného alespoň 1 uchazeče; při žádosti nad 10 uchazečů lze použít formu
hromadné žádosti (v tomto případě je potřeba doložit i vyjádření zastupitelstva obce, projednat se zástupci
zaměstnanců a přiložit čestné prohlášení o tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu
integrace cizinců v jeho kraji
Žádosti o zařazení do programu zpracovávají garanti (Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR,
Zemědělský svaz ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR nebo Lesnicko-dřevařská komora ČR)

VÝHODY

Přednostní přístup, podání žádosti na ZÚ Kyjev

BLIŽŠÍ INFO

Bližší informace na webu eagri.cz v sekci zahraniční vztahy

„zahraniční pracovníci“

