Přílohy 1-3 projektu Welcome Package pro investory
Příloha č. 1: Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance
Vnitropodnikový převod zaměstnance, který nebyl
před vysláním do ČR zaměstnán alespoň 6 měsíců
Společnost projedná s krajskou pobočkou ÚP
podrobnosti vnitropodnikového převodu.

Vnitropodnikový převod zaměstnance,
který byl před vysláním do ČR zaměstnán
alespoň 6 měsíců

Společnost uzavře smlouvu, na jejímž základě dojde
k převodu a podá žádost o vydání povolení
k zaměstnání (podle § 95 zákona o zaměstnanosti).
Spolu s ostatními náležitostmi žádosti předloží i
standardizované „Prohlášení zahraničního investora
o vyslání cizince do České republiky“.
Společnost podává žádost
MPO (CI) vyhodnocuje žádost a

o

zařazení

vnitropodnikového

převodu

do

projektu.



v případě splnění podmínek firmou neprodleně informuje MV, MPSV, MZV o zařazení žádosti do
projektu nebo
 v případě, že firma nesplní podmínky pro zařazení do projektu, MPO firmu o uvedeném faktu
písemně informuje.
MZV informuje o zařazení žádosti do projektu příslušný ZÚ.
ÚP vydává pokyn, aby o žádosti o vydání povolení k zaměstnání bylo rozhodnuto ve zkrácené lhůtě.
Cizinec podá na ZÚ žádost o zaměstnaneckou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného
zaměstnance. Rodinní příslušníci si podávají žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným
nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny. Předem si všichni na své
náklady zajistí službu expresního odeslání žádosti.
ZÚ odešle žádosti OAMP MV a viditelně je označí jako zařazené do projektu Welcome Package pro
investory.
ÚP rozhodne o vydání povolení k zaměstnání.
OAMP MV rozhodne o žádostech a v případě splnění zákonných podmínek vydá ZÚ pokyn k udělení
dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty, karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny / víza
k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným. ZÚ informuje cizince a vyznačuje dlouhodobé vízum v jeho
cestovním dokladu.
Cizinec do 3 pracovních dnů po příjezdu do ČR na pracovišti OAMP MV splní svou ohlašovací
povinnost a poskytne své biometrické údaje (včetně cizinců, kterým bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny).
OAMP cizinci vydá potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty nebo karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance a následně samotnou kartu.
Rodinný příslušník, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným, do 3
pracovních dnů po příjezdu do ČR splní svou ohlašovací povinnost na policii.
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Příloha č. 2: Proces lokalizace zaměstnance podle projektu
Společnost ohlásí krajské pobočce ÚP volné pracovní místo.

Společnost podává žádost o zařazení lokalizace do projektu.
MPO (CI) vyhodnocuje žádost a


v případě splnění podmínek firmou neprodleně informuje MV, MPSV, MZV o zařazení žádosti do
projektu a sdělí jim číslo volného pracovního místa a datum, kdy bylo ohlášeno ÚP, nebo
 v případě, že firma nesplní podmínky pro zařazení do projektu, MPO firmu o uvedeném faktu
písemně informuje.
MZV informuje o zařazení žádosti do projektu příslušný ZÚ.
Cizinec podá na ZÚ žádost o zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu (předem si na své náklady
zajistí službu expresního odeslání žádosti). Spolu s ostatními náležitostmi žádosti předloží i
standardizované „Prohlášení zahraničního investora o vyslání cizince do České republiky“ (ne
v případě zaměstnance start-upu). Rodinní příslušníci si podávají žádost o vízum k pobytu nad 90
dnů za účelem rodinným nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny (ne v případě zaměstnance start-upu).
ZÚ při podání žádosti provede kontrolu volného místa v centrální evidenci volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zaměstnanecké nebo modré karty (dále jen „centrální evidence“). V případě,
že u předpokládaného volného místa dosud neproběhl test trhu práce (není v centrální evidenci
viditelné jako volné místo), ZÚ žadatele nevyzývá k odstranění vad žádosti a postupuje dle
následujícího odstavce. Pro potřeby OAMP v dané věci uvede ZÚ v poště k žádosti poznámku. Pokud
již test trhu práce proběhl, ZÚ postupuje standardním způsobem. ZÚ odešle žádosti OAMP MV a
viditelně je označí jako zařazené do projektu Welcome Package pro investory.

V případě, že nedošlo k vyznačení podání žádosti (blokaci volného pracovního místa) v centrální
evidenci na ZÚ, bude vyznačeno podání žádosti po prověření zařazení místa v centrální evidenci ze
strany OAMP. OAMP MV rozhodne o žádostech a v případě splnění zákonných podmínek vydá ZÚ
pokyn k udělení dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké, modré karty nebo povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny / víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
rodinným. ZÚ informuje cizince a vyznačuje dlouhodobé vízum v jeho cestovním dokladu.

Cizinec do 3 pracovních dnů po příjezdu do ČR na pracovišti OAMP MV splní svou ohlašovací
povinnost a poskytne své biometrické údaje (včetně cizinců, kterým bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny).
OAMP cizinci vydá potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké nebo modré karty, na
jehož základě může cizinec začít pracovat.
OAMP cizinci vydá zaměstnaneckou nebo modrou kartu.
Rodinný příslušník, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným,
do 3 pracovních dnů po příjezdu do ČR splní svou ohlašovací povinnost na policii.
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Příloha č. 3: Proces vnitropodnikového převodu statutárního orgánu podle projektu

Společnost podává žádost o zařazení vnitropodnikového převodu do projektu.

MPO (CI) vyhodnocuje žádost a


v případě splnění podmínek firmou neprodleně informuje MV, MPSV, MZV o zařazení žádosti do
projektu nebo
 v případě, že firma nesplní podmínky pro zařazení do projektu, MPO firmu o uvedeném faktu
písemně informuje.
MZV informuje o zařazení žádosti do projektu příslušný ZÚ.

Cizinec podá na ZÚ žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání (předem si na své
náklady zajistí službu expresního odeslání žádosti). Rodinní příslušníci si podávají žádost o vízum k
pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným (ne v případě relokace statutárních orgánů start-upů).
ZÚ odešle žádosti o víza OAMP MV a viditelně je označí jako zařazené do projektu Welcome Package
pro investory.

OAMP MV rozhodne o žádostech o víza a v případě splnění zákonných podmínek vydá ZÚ pokyn
udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání / rodinným.

Cizinec do 3 pracovních dnů po příjezdu do ČR na policii splní svoji ohlašovací povinnost.
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