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si Vás dovoluje pozvat na aktuální odborný jednodenní seminář

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ROCE 2020
Seminář je určen personalistům, podnikovým právníkům a dalším, kteří se zabývají zaměstnáváním
zaměstnanců ze zahraničí. Cílem je představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České
republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Budou probrány
nejdůležitější změny, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti účinná od
srpna 2019 s ohledem na změny v oznamovací povinnosti zaměstnavatelů, zavedení mimořádného
pracovního víza či adaptačně-integračních kurzů, postupu při změně zaměstnavatele a pracovního
zařazení a dalších důležitých změn týkajících se dané problematiky. Bude vysvětlena problematika získávání
zaměstnaneckých karet, alternativa modrých karet a karty vnitropodnikově převáděného zaměstnance a
rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty. Posluchači budou upozorněni na příslušné povinnosti vůči
státním úřadům a seznámeni s výjimkami, které lze při zaměstnávání cizinců využít a informováni o
aktuálních změnách v této oblasti včetně legislativních plánů do budoucna. Seminář není zaměřen na
daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek
(odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).
Tématická náplň:
● Úvod do problematiky - 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. Změny,
které přinesla novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti účinná od srpna 2019, zkušenosti
z praxe.
● Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků – zvláštní postavení občanů EU a Švýcarska
a jejich rodinných příslušníků na území ČR; povinnosti vůči státním úřadům, včetně možnosti těchto občanů
žádat o potvrzení či povolení k přechodnému pobytu a o trvalý pobyt.
● Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států – postup při vyřizování zaměstnaneckých karet v obecných
případech, jejich specifika, zvláštní práva z nich vyplývající a případy, kdy bude nutné stále vyřizovat povolení
k zaměstnání, či kdy mají cizinci volný přístup na trh práce. Rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou
kartou a jejich případné prodlužování či změny zaměstnavatele a změny pracovního zařazení. Praktické
problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení.
● Alternativní postupy a vládní programy - Alternativní postupy pro specifické skupiny cizinců vedle
zaměstnaneckých karet, zahrnujících jak modrou kartu, mimořádné pracovní vízum, kartu vnitropodnikově
převáděného zaměstnance a sezónního zaměstnance, tak proceduru vysílání za účelem zvyšování
dovedností a kvalifikace, zvláštní vládní programy (zejm. Kvalifikovaný zaměstnanec atd.) ● Diskuse. Dotazy.
____________________________________________________________________________________________________________

Termín:

úterý 19. května 2020
od 9.00 do 13.30 hodin, prezence od 8.30 hodin

Místo:

ZLÍN, Hotel Moskva, Náměstí Práce 2512

Lektor:

Mgr. Matěj DANĚK
specialista na pracovní právo, advokát v renomované advokátní kanceláři PRK Partners, Praha

Cena:

2.400,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut písemný materiál a občerstvení po celou dobu semináře)
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