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Seminář

Zaměstnávání cizinců v České republice
Mgr. Matěj Daněk
Školení Zaměstnávání cizinců v ČR představí základní principy zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů
při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Dále bude vysvětlena problematika získávání povolení k
zaměstnání, pobytových víz a dlouhodobých pobytů či zvláštních povolení.

Termíny a přihláška
Datum
19.11.2019

Čas
9:00 - 15:00

Město
Praha

Místo
Adresa bude upřesněna

Cena
3990 Kč

Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Lektor
Mgr. Matěj Daněk
Mgr. Matěj Daněk se v rámci své praxe specializuje na pracovní právo a právo zaměstnanosti. Vedle praktických otázek
pracovního práva se zaměřuje na pracovněprávní aspekty právních auditů, aplikaci antidiskriminačních předpisů, zpracování
osobních údajů zaměstnanců a mnoha dalších oblastí pracovního práva a práva zaměstnanosti. Prakticky se také…

Seminář je určen
Personalistům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání
zaměstnanců ze zahraničí.

Cíl semináře
Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a
cizinců z tzv. třetích států. Dále bude vysvětlen postup při získávání zaměstnaneckých karet, jejich dělení na duální a
neduální a význam tohoto dělení v samotném řízení. Pozornost bude věnována i situacím, kdy mají cizinci volný přístup na trh
práce ČR, kdy je třeba i nadále žádat o povolení k zaměstnání a jaké jsou možnosti dalších zvláštních povolení. Posluchači
budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům a informováni o aktuálních změnách v této oblasti včetně
legislativních plánů do budoucna.

Obsah semináře
1. Úvod do problematiky
V rámci úvodu budou představeny jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky a
příslušné státní instituce, se kterými cizinec přichází do styku v rámci legalizace svého zaměstnání. Posluchači budou
upozorněni na novinky v právní úpravě zaměstnávání cizinců včetně plánované legislativy v této oblasti a to v krátkodobém i
dlouhodobém horizontu.
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2. Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
V rámci této části budou posluchači seznámeni se zvláštním postavením občanů EU a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků
na území České republiky. Zvláštní pozornost bude věnována definici rodinného příslušníka i její plánované změně do
budoucna. Budou rozebrány povinnosti vůči státním úřadům, včetně možnosti těchto občanů žádat o potvrzení o přechodném
pobytu a trvalý pobyt.
3. Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států
Zvláštní pozornost bude věnována institutu zaměstnaneckých karet, jejich dělení na duální a neduální včetně vlivu tohoto
dělení na postup při jejich vyřizování a souvisejících řízení. Dále budou probrány jednotlivé výjimky související s případy, kdy
mají cizinci volný přístup na trh práce a kdy stále jsou povinni vyřídit si povolení k zaměstnání. V rámci této části bude také
vysvětlen postup při podávání žádostí na území České republiky a na konzulárních úřadech v zahraničí. Posluchači budou
upozorněni na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení.
4. Výjimky a zvláštní povolení
Tato část bude věnována podmínkám a postupu při žádosti o zvláštní povolení zahrnující jak povolení k zaměstnání tak
povolení k pobytu na území České republiky (tzv. modrá karta) a zvláštním programům usnadňujícím řízení ve specifických
případech.
5. Závěr a diskuse
Posledním bodem semináře je diskuse s účastníky související s přednášenou problematikou. Tento bod nicméně bude záviset
na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře.

Časový harmonogram semináře:
8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9:00 – 10.30 – přednáška (1. část)
10.30 – 10.45 – dopolední coffee break
10.45 – 12.45 – přednáška (2. část)
12.45 – 13.00 – polední coffee break
13.00 – 15.00 – přednáška (3. část + diskuse)
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