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Projekt byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem 
zahraničních věcí s cílem řešit aktuální potřeby zaměstnavatelů – mezinárodních firem 
investujících v České republice. 

Název projektu 

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a 
lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů) 

Gestor 

Ministerstvo průmyslu a obchodu.  

Spolugestoři 

Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí. 

Charakteristika projektu 

Podstatou projektu je dosažení časových úspor v rámci migračního procesu 
zaměstnanců a statutárních orgánů zahraničních investorů do jejich 
organizačních složek nebo kapitálově propojených obchodních společností usazených 
v ČR. Projekt je určen výhradně pro potřeby již etablovaných zahraničních 
investorů, kteří v ČR podnikají alespoň 2 roky.  

Časové úspory jsou dosahovány především  

 zkrácením doby doručování žádostí o zaměstnanecké karty a víza k pobytu nad 
90 dnů podaných cizinci zařazenými do projektu na území ČR a  

 přednostním vyřizováním těchto žádostí a žádostí o vydání povolení 
k zaměstnání věcně příslušnými orgány státní správy. 

 

Důvody realizace projektu 

1) Zájem ČR na podpoře zahraničních investorů, kteří jsou přínosem pro její 
ekonomický rozvoj, trh práce a mezinárodní konkurenceschopnost. 

2) Potřeba významných zahraničních investorů zajistit vstup svých klíčových 
zaměstnanců a statutárních orgánů na území ČR v době kratší než jsou 
zákonné lhůty pro vydání povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty nebo 
víza k pobytu nad 90 dnů.  

Cíle projektu 

Zefektivnit průběh řízení o žádostech o povolení k zaměstnání, karty 
vnitropodnikově převedeného zaměstnance, zaměstnanecké karty a víza 
k pobytu nad 90 dnů podaných cizinci, kteří chtějí pracovat na pracovních místech 
manažerů a specialistů nebo na pozicích statutárních orgánů zařazených do projektu, 
tak, aby celková doba migrační procedury, tj. doba od podání žádosti o pobytové 
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oprávnění cizincem do vydání rozhodnutí Ministerstva vnitra o této žádosti, 
nepřesáhla 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů.  

Přínosy projektu 

1) Snížení nákladů firem spojených s jejich expanzí v ČR. 

2) Získání konkurenční výhody ČR oproti ostatním státům v získávání investorů, 
přenosu know-how a budování nových pozic na trhu (headquarters). 

3) Předběžné ověření principů  nově připravované unijní legislativy v oblasti 
ekonomické migrace – vnitropodnikového převádění zaměstnanců 

Zakotvení projektu 

Projekt byl schválen Koordinačním orgánem pro řízení ochrany státních hranic a 
migraci1 (dále jen „Koordinační orgán“) a následně pro informaci předložen vládě 
České republiky. Na základě vážných důvodů (zejména v případě výrazného nárůstu 
počtu žádostí o povolení k zaměstnání, karty vnitropodnikově převedeného 
zaměstnance, zaměstnanecké karty, modré karty nebo víza k pobytu nad 90 dnů a 
s tím spojeného nadměrného zatížení správních orgánů) může Koordinační orgán na 
žádost gestora či některého ze spolugestorů svým rozhodnutím projekt kdykoli 
pozastavit, ukončit nebo změnit jeho nastavení. 

Realizace projektu je zajištěna plně v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména se 

 zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých 
zákonů, v platném znění,  

 zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, 

 zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,  

 zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), v platném znění.  
 

Cíl projektu je v souladu se strategickými dokumenty přijatými vládou ČR2 a s platnou 
unijní legislativou.3  

Činnost orgánů státní správy v tomto projektu je upravena vnitřními metodickými 
pokyny jednotlivých zúčastněných ministerstev. 

Na účast v projektu není právní nárok.  
 
 

                                                           
1 Meziresortní orgán na úrovni náměstků ministrů, do jejichž věcné působnosti spadá problematika 

imigrace a ochrany hranic. 
2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (projektová karta Politika migrace kvalifikovaných 
pracovníků), kterou vláda ČR schválila usnesením č. 713 ze dne 27. 9. 2011; Nový systém ekonomické 
migrace – základní strategický dokument migrační politiky státu (usnesení vlády ČR ze dne 19. 1. 2011 
č. 48); Rámec strategie konkurenceschopnosti ČR od NERV. 
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu 
a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. 
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Finanční náklady 

Projekt nemá žádný dopad na veřejné rozpočty. Nevyžaduje navýšení personálních 
kapacit orgánů státní správy. 
 
Náklady spojené se zrychleným doručováním žádostí o vydání karty vnitropodnikově 
převedeného zaměstnance, zaměstnanecké karty, modré karty nebo víza k pobytu 
nad 90 dnů ze zahraničí na území ČR nese výhradně žadatel nebo zahraniční investor.  
 

Zahájení projektu 

Zahájení: 1. února 2012. 

Hodnocení projektu 

Ročně. Vyhodnocení zpracuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci 
s ostatními resorty.  

Definice některých pojmů  

Pro účely projektu jsou používány následující definice pojmů: 

„Zahraniční investor“ – zahraniční obchodní společnost, která má v ČR svou 
organizační složku nebo je kapitálově propojená s obchodní společností 
usazenou v ČR (propojení typu mateřský – dceřiný podnik, koncern, holding nebo 
trust), jejímž prostřednictvím realizuje svou investici.4 
 

Pravidla tohoto projektu týkající se zahraničního investora se obdobně vztahují i na 
obchodní společnost usazenou v ČR, která má svou organizační složku mimo 
území ČR nebo je kapitálově propojená s obchodní společností usazenou mimo 
území ČR.  

 
„Manažer“ – osoba pracující ve vedoucí pozici, která především řídí vedení 
společnosti, odboru, oddělení či jiné jednotky této společnosti, vykonává dohled nad 
dalšími zaměstnanci vykonávajícími dohled, profesní nebo řídící kontroly, včetně 
pravomoci nabírat nebo propouštět zaměstnance nebo doporučit jejich nábor, 
propouštění nebo jiná personální opatření. 
 
„Specialista“ – osoba, která má specifické znalosti a dovednosti zásadního významu 
pro činnost, technologie nebo vedení podniku, přičemž se neberou do úvahy pouze 
znalosti specifické pro tuto společnost, ale také vysoká úroveň dosažené kvalifikace 
této osoby, jež odpovídá typu práce nebo obchodu, které vyžadují specifické technické 
znalosti. 
 

                                                           
4 Projekt Fast Track ovšem nelze využít pro vnitropodnikový převod manažerů, specialistů a statutárních orgánů 

v rámci EU/EHP nebo mezi ČR a Švýcarskem. 
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„Statutární orgán“ – osoba, která je oprávněna činit právní úkony právnické osoby 
na základě smlouvy o zřízení této právnické osoby, zakládací listiny nebo zákona 
(např. jednatel).  
 
 

Cílová skupina projektu 

Občané tzv. třetích států (tedy nikoli občané členských států EU/EHP nebo 
Švýcarska), které zahraniční investor na dobu delší než 90 dnů vysílá do ČR za 
účelem výkonu práce na pozicích manažerů, specialistů a statutárních orgánů 
v jeho organizačních složkách nebo kapitálově propojených společnostech usazených 
na území ČR.  

Cílová skupina projektu zahrnuje i občany třetích států, kteří jsou za účelem výkonu 
práce na pozicích manažerů, specialistů nebo statutárních orgánů na dobu delší 
než 90 dnů vysíláni do obchodní společnosti usazené v ČR, a to její organizační 
složkou nebo kapitálově propojenou s obchodní společností usazenou mimo 
ČR, k níž mají po dobu svého vyslání pracovněprávní nebo obchodněprávní vztah.  

 

Přehled možných způsobů migrace účastníků projektu do ČR  

Do projektu jsou na žádost obchodní společnosti usazené na území ČR zařazovány 
vnitropodnikové převody a lokalizace, tj. pracovní místa manažerů nebo specialistů 
nebo pozice statutárních orgánů, které má obchodní společnost v úmyslu obsadit 
cizinci, a to některým ze3 níže uvedených způsobů.  

Základním předpokladem pro účast cizince v projektu je trvání pracovněprávního 
nebo obchodněprávního vztahu (uzavřeného podle zahraničních právních předpisů) 
mezi cizincem a zahraničním investorem po celou dobu jeho vyslání. 

1) Vnitropodnikový převod zaměstnance 

Převod zaměstnance v rámci jednoho podniku na základě vysílacího dopisu či 
jiného podobného dokumentu, který obsahuje potvrzení obchodní korporace se 
sídlem mimo území ČR, že cizinec bude převeden k výkonu zaměstnání do 
obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území ČR. Cizinec je 
po celou dobu vyslání v pracovněprávním vztahu k zahraničnímu investorovi, 
nikoli k tuzemské obchodní společnosti. 

Vyslání cizince zahraničním investorem do ČR k plnění úkolů vyplývajících ze 
smlouvy uzavřené mezi tímto investorem a obchodní společností usazenou na 
území ČR. Cizinec je po celou dobu vyslání v pracovněprávním vztahu 
k zahraničnímu investorovi, nikoli k tuzemské obchodní společnosti.  

Typ dokladu vydávaného cizinci:  
a) Povolení k zaměstnání + zaměstnanecká karta (v případě, že je zaměstnanec 
před vysláním do ČR zaměstnán po dobu kratší než 6 měsíců u vysílacího 
subjektu) nebo 
b) Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance (v případě, že je 
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zaměstnanec před vysláním do ČR zaměstnán u vysílacího subjektu alespoň po 
dobu 6 měsíců nebo déle) 

Právní režim vnitropodnikového převodu zaměstnance: 
a) § 95 zákona o zaměstnanosti + § 42g odst. 3 zákona o pobytu cizinců na území 
ČR 
b) § 42k  zákona o pobytu cizinců  
(jde o pracovní místo mimo centrální evidenci volných pracovních míst 
obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty). 

2) Vnitropodnikový převod statutárního orgánu  

Vyslání cizince zahraničním investorem do ČR za účelem výkonu funkce 
statutárního orgánu v obchodní společnosti usazené na území ČR. Cizinec 
neuzavírá s tuzemskou obchodní společností pracovněprávní vztah.5 V ČR 
plní úkoly vyplývající z funkce statutárního orgánu. V případě, že cizinec bude 
plnit úkoly vyplývající z předmětu činnosti společnosti, žádá pro tento účel povolení 
k zaměstnání. 

Typ dokladu vydávaného cizinci:  
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání (+ povolení k zaměstnání). 

Povolení k zaměstnání v tomto případě opravňuje cizince k plnění úkolů pro 
obchodní společnost vyplývajících z předmětu její činnosti, avšak neslouží jako 
náležitost žádosti o vydání pobytového oprávnění; pro účely povolení pobytu 
není relevantní. Proces jeho vydání Úřadem práce ČR není součástí projektu. 

Právní režim vnitropodnikového převodu statutárního orgánu: 
§ 30 a n. zákona o pobytu cizinců na území ČR (+ § 89 odst. 2 a 3 zákona o 
zaměstnanosti). 

3) Lokalizace zaměstnance 

Vyslání cizince zahraničním investorem do ČR za účelem jeho dočasného 
zaměstnání u obchodní společnosti usazené na území ČR. Cizinec s tuzemskou 
obchodní společností uzavírá pracovněprávní vztah.   

Typ dokladu vydávaného cizinci: 
Zaměstnanecká karta/Modrá karta 

Právní základ lokalizace: 
§ 42g odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území ČR (jde o pracovní místo 
z centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli 
zaměstnanecké karty) a § 42i  zákona o pobytu cizinců na území ČR (jde o 
pracovní místo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli 
modré karty). 

Kritéria pro zařazení do projektu 

                                                           
5 Vztah cizince k tuzemské společnosti se typicky řídí smlouvou o výkonu funkce podle ustanovení  

§ 59 a n. zákona o obchodních korporacích. 
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Žádost může být do projektu zařazena pouze tehdy, jedná-li se o pracovní místo 
manažera nebo specialisty nebo pozici statutárního orgánu v obchodní 
společnosti usazené v ČR, která kumulativně splňuje následující podmínky: 

1) Společnost podniká na území ČR minimálně dva roky a je poplatníkem daně 
z příjmů v ČR dle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů; 

2) Společnost má vyrovnané závazky vůči ČR6;  

3) Společnost je v ČR registrována jako plátce zdravotního a sociálního pojištění; 

4) Společnosti nebyla v období 2 let před podáním žádosti o zařazení pozice do 
projektu více než jednou ročně uložena pokuta vyšší než 100 000,- Kč za 
porušení povinnosti výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění anebo 
povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, 
Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce; 

5) Společnost splňuje následující kritéria stanovená podle typu podnikání a podle 
toho, zda se jedná o vnitropodnikový převod nebo lokalizaci zaměstnance či 
vnitropodnikový převod statutárního orgánu: 

VÝROBNÍ PODNIK 
Převod / lokalizace 

zaměstnance 
Převod / lokalizace 

statutárního orgánu 

Minimální počet zaměstnanců v ČR ke 
dni podání žádosti 

250, z nichž maximálně 
10 % tvoří účastníci 

projektu 
50 

Minimální počet zaměstnanců 
celosvětově zaměstnaných všemi 
kapitálově propojenými společnostmi 
zahraničního investora 

1 000  

Minimální výše investice v ČR do 
dlouhodobého hmotného majetku za 
dobu působení společnosti v ČR ke dni 
ukončení posledního fiskálního / 
kalendářního roku 

50 milionů Kč 50 milionů Kč 

Minimální výše ročního obratu 
společnosti v ČR podle účetní závěrky 
za minulé účetní období 

250 milionů Kč  

Minimální výše daně odvedené v ČR 
za minulé účetní období na daních 
přímých i nepřímých 

1 milion Kč  

                                                           
5 Viz § 46 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání: Společnost nemá daňové nedoplatky 
z podnikání (doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad; doklad nesmí být starší než 6 měsíců), 
Společnost nemá nedoplatky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti (doklad vydává ČSSZ, doklad nesmí být starší než 6 měsíců), Společnost nemá 
nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění (doklady vydávají příslušné pojišťovny, 
doklad nesmí být starší než 6 měsíců). 
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PODNIK V OBLASTI SLUŽEB  
Převod / lokalizace 

zaměstnance 
Převod statutárního 

orgánu 

Minimální počet zaměstnanců v ČR ke 
dni podání žádosti 

250, z nichž maximálně 
10 % tvoří účastníci 

projektu 
50 

Minimální počet zaměstnanců 
celosvětově zaměstnaných všemi 
kapitálově propojenými společnostmi 
zahraničního investora 

1 000  

Minimální výše investice v ČR do 
dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku za dobu působení 
společnosti v ČR ke dni ukončení 
posledního fiskálního / kalendářního 
roku 

5 milionů Kč  

Minimální výše mzdových nákladů 
vyplacených v ČR za poslední 2 roky 

175 milionů Kč 35 milionů Kč 

Minimální výše ročního obratu 
společnosti v ČR podle účetní závěrky 
za minulé účetní období 

250 milionů Kč  

Minimální výše daně odvedené v ČR 
za minulé účetní období na daních 
přímých i nepřímých 

1 milion Kč  

 

SPOLEČNOST REGIONÁLNÍHO 
VÝZNAMU  

Převod / lokalizace 
zaměstnance 

Převod / lokalizace 
statutárního orgánu 

Minimální počet zaměstnanců v ČR ke 
dni podání žádosti 

150 
Převod / lokalizaci 

nelze provést 
Minimální výše mzdových nákladů 
vyplacených v ČR za poslední 2 roky 

130 milionů Kč 

 

O zařazení společnosti regionálního významu (výrobní společnosti, IT společnosti a 
centra sdílených služeb) do projektu rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu na 
základě souhlasného vyjádření agentury CzechInvest. 

Zapojení účastníků projektu 

1) Obchodní společnost usazená na území ČR, ke které zahraniční investor vysílá 
cizince v rámci vnitropodnikového převodu nebo lokalizace: 

 



 9 

 ohlašuje Úřadu práce volné pracovní místo, které chce obsadit cizincem (v 
případě lokalizace zaměstnance) nebo s ním projednává podmínky vyslání 
cizince do ČR (v případě vnitropodnikového převodu zaměstnance, který nebyl 
před vysláním do ČR zaměstnán u vysílacího subjektu alespoň 6 měsíců);  

 podává na Úřadu práce ČR žádost o povolení k zaměstnání na základě plné 
moci cizince (v případě vnitropodnikového převodu zaměstnance, který nebyl 
před vysláním do ČR zaměstnán u vysílacího subjektu alespoň 6 měsíců); 

 podává žádost o zařazení pracovního místa nebo pozice statutárního orgánu 
do projektu spolu se všemi požadovanými náležitostmi. 
 

2) Vnitropodnikově převáděný nebo lokalizovaný cizinec 
 

 podává na místně příslušném zastupitelském úřadu žádost o vydání karty 
vnitropodnikově převedeného zaměstnance, modré karty, zaměstnanecké karty 
nebo víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, a to včetně všech 
zákonem požadovaných náležitostí; 

 v případě vydání víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké 
karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se do 
3 pracovních dnů po příjezdu na území ČR dostaví na pracoviště Ministerstva 
vnitra k sejmutí biometrických údajů nezbytných pro zhotovení zaměstnanecké 
karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance; 
v případě víza k pobytu nad 90 dnů se do 3 pracovních dnů po příjezdu na 
území ČR dostaví na policii ke splnění ohlašovací povinnosti.7  

 

Zapojení gestora a spolugestorů 

1) Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 

 vyhodnocuje žádost o zařazení pracovního místa nebo pozice statutárního 
orgánu do projektu a informuje o výsledku příslušnou obchodní společnost;  

 informuje o zařazení nové žádosti do projektu spolugestory;8 

 zajišťuje medializaci projektu. 
 

2)  Ministerstvo zahraničních věcí, resp. příslušný zastupitelský úřad ČR  
  

 přijímá žádost cizince o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, 
modrou kartu, zaměstnaneckou kartu nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za 
účelem podnikání; 

 informuje žadatele o možnosti využít zrychlené odeslání žádosti do ČR 
prostřednictvím předplacené zásilkové služby, kterou hradí žadatel / zahraniční 
investor;  

 informuje úspěšného žadatele o kladném rozhodnutí Ministerstva vnitra o jeho 
žádosti o pobytové oprávnění a uděluje mu vízum k pobytu nad 90 dnů za 
účelem převzetí zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově 

                                                           
7 § 93 zákona o pobytu cizinců na území ČR. 
8 V případě lokalizace zaměstnance současně informuje spolugestory o dni, kdy bylo Úřadu práce 
ohlášeno příslušné volné pracovní místo, protože toto místo má být po 30 dnech od jeho ohlášení 
zaměstnavatelem zařazeno do centrální evidence volných pracovních míst obsažitelných držiteli 
zaměstnanecké karty, což je podmínka pro vydání zaměstnanecké karty. 
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převedeného zaměstnance nebo vyznačuje v cestovním dokladu cizince vízum 
k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání.  
 

3) Ministerstvo vnitra – odbor azylové a migrační politiky  
 

 do 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti na zastupitelském úřadu  
a) rozhodne o udělení / neudělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem 

podnikání a vydá / nevydá pokyn k vyznačení víza k pobytu nad 90 dnů 
zastupitelským úřadem nebo  

b) rozhodne o tom, zda jsou splněny podmínky pro vydání / nevydání 
zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově 
převedeného zaměstnance a vydá / nevydá pokyn k udělení víza 
k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty, modré 
karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance 
zastupitelským úřadem, 

avšak pouze za předpokladu, že žádost podaná cizincem bude doložena všemi 
zákonnými náležitostmi a nejpozději 20. den ode dne podání žádosti bude 
fyzicky doručena Ministerstvu vnitra; 

 vydává cizinci, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem 
převzetí zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově 
převedeného zaměstnance a který se dostavil k pořízení biometrických údajů, 
potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty, modré karty 
nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance; 

 do 15 kalendářních dnů od pořízení biometrických údajů vydá cizinci 
zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného 
zaměstnance. 

 
4) Ministerstvo práce a sociálních věcí, resp. Úřad práce ČR 

 

 posuzuje splnění podmínky, že obchodní společnost nebyla opakovaně 
pokutována za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů 
kontrolovaných ÚP ČR, SÚIP a OIP, a informuje o výsledku Ministerstvo 
průmyslu a obchodu; 

 v případě vnitropodnikového převodu zaměstnance, který nebyl před vysláním 
do ČR zaměstnán u vysílacího subjektu alespoň 6 měsíců, nebo nespadá do 
kategorie cizinců, kteří jsou oprávněni požádat o katu vnitropodnikově 
převedeného zaměstnance „-  např. jsou zaměstnáni déle než 6 měsíců, ale 
nebudou na pozicích manažera, specialisty) rozhoduje o vydání / nevydání 
povolení k zaměstnání. 

 v případě vnitropodnikového převodu statutárního orgánu MPSV, resp. ÚP ČR 
rozhoduje o vydání / nevydání povolení k zaměstnání. 
 

Medializace: 

Projekt je medializován prostřednictvím webových stránek Ministerstva průmyslu a 
obchodu.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest zajišťuje 
distribuci informačního materiálu o projektu mezi zahraničními investory.  
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Přílohy: 

1) Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance  

2) Proces lokalizace zaměstnance podle projektu  

3) Proces vnitropodnikového převodu statutárního orgánu podle projektu 

4) Žádost o zařazení vnitropodnikového převodu nebo lokalizace zaměstnance do 
projektu  

5) Žádost o zařazení  vnitropodnikového převodu statutárního orgánu do projektu 

6) Vzor „Prohlášení zahraničního investora o vyslání cizince do České republiky“9 

 

 

                                                           
9 Tento standardizovaný vzor je určen pro 2 typy zrychlené migrační procedury: lokalizaci zaměstnancea 
vnitropodnikový převod zaměstnance. 
 


