
Zaměstnávání občanů
 EU a cizinců
Náš dvoudenní program vám pomůže získat potřebné informace a praktické 
tipy při zpracování agendy související se zaměstnáváním a pobytem cizinců 
a jejich rodinných příslušníků na území ČR.

Přínosy pro vás a vaši společnost
Po absolvování kurzu budete schopni:

• rychle se zorientovat v procesu legalizace pracovního pobytu pro své zaměstnance

• vyřešit praktické situace spojené se zaměstnáváním cizinců a pobytem jejich rodin  
v ČR

• vyřídit pro své zaměstnance odpovídající typy pobytových titulů (pobytové karty)

• využít možnosti speciálních programů umožňujících rychlejší vyřízení pobytových titulů 

• (fast-track, projekt a režim Ukrajina, projekt Indie, režim ostatní státy)

• připravit se na nové postupy při legalizaci pracovních pobytů vašich zaměstnanců  
v souladu s očekávanými změnami v roce 2019

• snížit riziko finančního postihu v případě kontroly ze stran úřadů

• zvládnout procesy spojené se sociálním a zdravotním zabezpečením vašich 
zaměstnanců

• (formuláře A1, S1, Certificate of Coverage)

• zefektivnit formality spojené se zaměstnáváním cizinců ve vaší společnosti
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Program kurzu

1. DEN – Zaměstnání občana EU, pobytové povolení občana EU, sociální a zdravotní 
pojištění cizích státních příslušníků

• Přehled základních právních norema předpisů souvisejících s danou problematikou
• Přihlášení občana EU na úřadu práce
• Legalizace pobytu občana EU a jeho rodinných příslušníků (přihlášení versus povolení 

k pobytu)

Sociální a zdravotní zabezpečení zaměstnanců a cizinců

• Úvod do koordinace sociálního a zdravotního pojištění v EU
• Principy sociálního a zdravotního pojištění při zaměstnávání občanů ze zemí, s nimiž 

ČR uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení
• Principy sociálního a zdravotního pojištění při zaměstnávání občanů ze třetích zemí

2. DEN – Zaměstnání, víza a pobytová povolení cizinců z tzv. třetích zemí

• Přehled základních právních norem a předpisů souvisejících s danou problematikou
• Vyřízení pracovního povolení 
• Výjimky z povinnosti opatřit si pracovní povolení
• Legalizace pobytu cizince a jeho rodinných příslušníků – typy víz, podmínky pro jejich 

získání, rozdíl v jejich použitelnosti, praktické zkušenosti
• Zaměstnanecká karta / Modrá karta / ICT karta, karta investora, sezonní víza
• Prodloužení víz a povolení k pobytu (karet)
• Projekt zrychlené procedury (fast-track)
• Zvláštní postupy pro zaměstnance z Ukrajiny a Indie
• Zvláštní postupy pro zaměstnance z Mongolska, Filipín a Srbska
• Schengenská pravidla a jejich dopady pro zaměstnávání cizinců
• Komunikace s úřady zainteresovanými v imigračním procesu – praktické zkušenosti
• Připravovaná legislativa

Pro koho je kurz určen?

Cílem tohoto kurzu je seznámit s danou problematikou zejména pracovníky personálních 
oddělení. Program je zaměřen na praktické procvičení všech probíraných témat tak, aby 
absolventi kurzu byli schopni zvládnout všechny situace, které mohou v souvislosti se 
zaměstnáváním cizinců ze zemí EU a ze zemí Non-EU nastat.

?
Kdo vás bude školit?

PwC specialisté z oddělení imigračních služeb a personálních daní.

Dotazy a informace

Darja Sýkorová 
tel.: +420 734 353 801, 
darja.sykorova@cz.pwc.com

Cena za dvoudenní školení činí 
12 900,- Kč bez DPH*
*Je možné navštívit pouze jeden den školení za 
poloviční cenu.

Podrobnosti o programu

Datum:  20. - 21. února 2019

Čas:  9:00 - 17:00

Místo:  prostory PwC Praha 4 - Pankrác

Nabízíme možnost zúčastnit se pouze jednoho dne v případě,  
že pro Vás nebude jedno z témat relevantní.


