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Zaměstnávání cizinců v ČR vč. novely zákona o pobytu cizinců 
Administrativní a právní souvislosti zaměstnávání cizinců v ČR v praxi 
 

Zaměstnává-li Vaše společnost cizince, a to zejm. z tzv. třetích států, pak musí plnit četné povinnosti 

vyplývající z nepřehledné pracovněprávní legislativy a souvisejících předpisů, které budou, s ohledem 

na další transpozici evropského práva (Směrnice 2016/801/EU), dotčené změnami, mj. i zavedením 

mimořádného pracovního víza. Získejte jistotu v celém procesu vyřizování příslušných povolení s 

upozorněním na problémy, které mohou v praxi nastat, a naopak plně využijte výjimek, které celý 

proces značně ulehčí. Ověřte si, že postupujete podle platné legislativy a připravte se včas na další 

změny připravované na začátek roku 2019.  
 

Přednáší: Mgr. Matěj Daněk, spolupracující advokát advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o. 

Místo konání: Praha, Konferenční centrum hotelu Globus 

Datum konání: 22. 1. 2019  
 

Zaměření semináře: Seminář Vás provede krok za krokem celým administrativním řízením, které 

zajistí příslušná povolení opravňující cizince vykonávat práci na území ČR. Budete seznámeni 

s aktuální legislativou vč. zásadních změn v právních předpisech, které jsou v současné době 

projednávané v Poslanecké sněmovně, zejm. s nově zaváděným mimořádným pracovním vízem. 

Dozvíte se, kdo je rodinným příslušníkem občana EU/EHP a Švýcarska a jaká pravidla platí pro 

občany EU a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky, zejm. s ohledem na povinnosti vůči Úřadu práce a 

cizinecké policii (vč. možnosti těchto občanů žádat o potvrzení či povolení k přechodnému pobytu). 

Seznámíte se se specifiky zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, konkrétně s postupem při 

vyřizování a prodlužování zaměstnaneckých karet a zvláštním právům z nich vyplývajících. 

Upozorněni budete na případy, kdy je nutné i nadále vyřizovat povolení k zaměstnání, a na rozdíl mezi 

duální a neduální zaměstnaneckou kartou vč. výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u 

některých skupin cizinců. Dále budou představeny alternativní postupy k zaměstnaneckým kartám, 

zejm. modré karty, karty vnitropodnikově převáděného zaměstnance, povolení pro sezónní 

zaměstnance, zácvik a vládní programy. Získáte doporučení, jak řešit praktické problémy vyskytující 

se v rámci příslušných řízení. Seminář není zaměřen na daňové otázky a otázky sociálního a 

zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských 

povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).  
 

Komu je seminář určen: personalistům, právníkům a dalším osobám pracujícím v oblasti lidských 

zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. 
 

Program semináře: 

8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva  

9:00–10:45 Novinky v legislativě týkající se zaměstnávání cizinců, přehled právních předpisů a 

příslušných institucí.  

10:45–11:00 Přestávka na občerstvení  

11:00–12:30 Definice a zvláštní postavení občana EU/EHP a Švýcarska a jeho rodinných 

příslušníků, povinnosti související se zaměstnáním občanů EU/EHP a Švýcarska a 

jejich rodinných příslušníků, povolení/ potvrzení o přechodném pobytu.  

12:30–13:30 Společný oběd  

13:30–14:30 Podmínky pro zaměstnávání občanů z tzv. třetích států, nelegální zaměstnání, 

zaměstnanecké karty, postup při získávání duální zaměstnanecké karty náležitosti a 

požadavky na dokumenty, výjimky a neduální zaměstnanecké karty. 

14:30–14:45 Přestávka na občerstvení 

14:45–15:30 Zvláštní povolení (modré karty, vnitropodnikově převedení zaměstnanci, sezónní 

zaměstnání) a postupy (zácvik, vládní programy), na jejichž základě lze zjednodušit 

řízení vůči některým skupinám zaměstnanců ze zahraničí. Závěrečná diskuse. 
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Závazná objednávka účasti na semináři Zaměstnávání cizinců 

v ČR vč. novely zákona o pobytu cizinců 

Cena semináře: 4590,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 
 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 
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