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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 a českých podnikatelů v ČR - 

plynoucí z neexistence dostatečně flexibilní legislativní úpravy pro vnitropodnikově 

převáděné a lokalizované zaměstnance zahraničních investorů. 
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Celý název projektu 

Projekt "Fast Track" (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově 

převáděné a lokalizované zaměstnance zahraničních investorů)  

Gestor 

MPO ČR 

Spolugestor 

MV, MPSV, MZV 

Zahájení projektu/ ukončení (revize) projektu 

2012/ 2015, případně do doby nabytí účinnosti právního předpisu upravujícího 

vnitropodnikové převádění. 

Hodnocení projektu 

V prvním roce pololetně, poté ročně. Vyhodnocení zpracuje MPO ve spolupráci se 

spolugestory.  

Finanční náklady 

Žádné. Zrychlené doručování ze zahraničí hradí žadatel. Projekt nebude vyžadovat 

žádné nové lidské zdroje za předpokladu, že bude zachován přiměřený počet 

účastníků projektu. 

Zakotvení projektu 

Projekt byl dne 30. ledna 2012 schválen Koordinačním orgánem pro ochranu státních 

hranic ČR a pro informaci bude předložen vládě České republiky. Na žádost gestora či 

některého ze spolugestorů může být projekt dočasně pozastaven za účelem 

přenastavení projektu. Změny projektu schvaluje Koordinační orgán pro ochranu 

státních hranic ČR. Na zařazení žádosti do projektu není právní nárok. 

Cíl projektu, definice 

Projekt definuje pravidla a lhůty pro zrychlený vnitropodnikový převod a lokalizaci 

zaměstnanců zahraničních investorů (významné podniky s mezinárodní působností, 

inovační podniky, výrobní podniky, významné podniky v oblasti služeb) na výkon 

práce v ČR.  

Cílem projektu je zefektivnit proceduru vstupu a zaměstnávání cizinců ze třetích zemí 

v ČR v rámci vnitropodnikového přesunu (tzv. vyslání zaměstnance) či lokalizace a 

tím zabezpečit České republice dostatek kvalifikované pracovní síly pro udržení a růst 

její konkurenceschopnosti.  
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„Zrychlený vnitropodnikový převod“ – vnitropodnikový převod zaměstnance 

zahraničního investora (dále jen „převáděný zaměstnanec zahraničních investorů“), 

při kterém dochází k zachování jeho pracovního poměru se zahraničním 

zaměstnavatelem a k zachování příslušnosti k systému sociálního zabezpečení, a to 

včetně systému veřejného zdravotního pojištění. Viz. strana 6. 

 

„Lokalizace“ – vnitropodnikový převod zaměstnance zahraničního investora (dále jen 

"lokalizovaný zaměstnanec zahraničních investorů"), při kterém dochází k uzavření 

pracovní smlouvy s tuzemským zaměstnavatelem a k registraci zaměstnance do 

sociálního a zdravotního systému České republiky. Viz. strana 7.  

Cílová skupina projektu 

Manažeři a specialisté v rámci dočasného vyslání či lokalizace v rámci společnosti do 
jednotky umístěné v České republice. Tito zaměstnanci jsou státními příslušníky 
třetích zemí mimo EU a pracují v rámci skupiny kapitálově propojených společností. 
 
„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. 
 
Zdůvodnění 

Důvodem předložení tohoto projektu je neexistence dostatečně vyhovující právní 

úpravy pro vnitropodnikově převáděné či lokalizované zaměstnance, která by 

reflektovala reálné potřeby zaměstnavatelů a reagovala tak na aktuální potřeby 

mezinárodních firem a českých podnikatelů v  ČR. Flexibilita při zaměstnávání je 

součástí řady politik a její znemožnění snižuje konkurenceschopnost ČR.  

 

Zásady projektu: 

Projekt je založen na principech platné legislativy (zejména zákon č. 326/1999 Sb., o 

pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném 

znění, tzv. cizinecký zákon, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v  platném znění, 

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v  platném znění). Současně reflektuje 
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schválené iniciativy ČR (Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti - Projektová 

karta: Politika migrace kvalifikovaných pracovníků, kterou Vláda ČR přijala dne 

27. 9. 2011), připravovanou legislativu EU (směrnice o vnitropodnikových převodech) 

a také další strategické dokumenty ČR, např. Rámec strategie konkurenceschopnosti 

ČR od NERV, Nový systém ekonomické migrace – základní strategický dokument 

migrační politiky státu (usnesení vlády ČR ze dne 19. 1. 2011 č. 48 o opatřeních 

k řízení ekonomické migrace, ochraně práv osob migrujících za prací a realizaci 

návratů) atd. 

Zkušenosti z realizace projektu by mohly být využity při přípravě nového zákona o 

vstupu a pobytu cizinců na území ČR. 

Realizací projektu bude vnitropodnikově převáděným či lokalizovaným 

zaměstnancům po splnění zákonných podmínek vydáno povolení k zaměstnání a 

následně uděleno dlouhodobé vízum v  co nejkratší možné lhůtě tak, aby mohli být co 

nejrychleji převedeni či lokalizováni k dočasnému výkonu práce v ČR. Dlouhodobé 

vízum se uděluje s platností na 6 měsíců se specifickou dobou pobytu, po kterou je 

cizinec oprávněn pobývat na území ČR, resp. v  rámci schengenského prostoru. Doba 

oprávněného pobytu na území odpovídá době, na kterou bylo cizinci Úřadem práce 

ČR vydáno povolení k zaměstnání.  

 

Kritéria pro zahrnutí společnosti do projektu: 

Společnost musí splnit tato povinná kritéria: 

 

1) Jedná se o kapitálově propojené společnosti typu mateřský – dceřiný podnik, 
koncern, holding nebo trust nebo organizační složku podniku s jednotkou v  ČR 
(včetně všech dceřiných společností, organizačních složek na území ČR), které 
celosvětově zaměstnávají více než 1000 zaměstnanců, alespoň 250 z nich v ČR. 
Z těchto zaměstnanců v ČR tvoří maximálně 10 % pracovníci převedení v  rámci 
projektu. 
 

2) 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. 

 

3) Společnost má vyrovnané závazky vůči České republice 1 .  
 
                                                                 
1 Viz §46 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání: Společnost nemá daňové nedoplatky z podnikán í 
(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). 



 

 5 

4) Společnost je v ČR registrována jako plátce zdravotního a sociálního pojištění. 
 
5) Roční obrat společnosti v ČR – min. 250 mil. Kč podle účetní závěrky za minulé 

účetní období a minimální výše daně odvedené za minulé účetní období 1 milion 
Kč (na daních přímých i nepřímých). 
 

6) Společnost splňuje níže uvedené kritérium výše investice v ČR: 
 

Výrobní podniky – investice do dlouhodobého hmotného majetku 
minimálně 50 mil. Kč kumulativně za dobu působení společnosti v ČR ke 
dni ukončení posledního fiskálního/kalendářního roku. 

 
Podniky v oblasti služeb – investice do dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku v minimální výši 5 mil. Kč kumulativně za dobu 
působení společnosti v ČR ke dni ukončení posledního 
fiskálního/kalendářního roku; za současného splnění podmínky celkově 
vyplacených mzdových nákladů na všechny zaměstnance za poslední 
2 roky ve výši 175 mil. Kč. 
 

7) Společnosti nebyla v období 2 let před podáním žádosti o zařazení pozice do 
projektu opakovaně uložena pokuta za porušení povinnosti výběru pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění, z povinností vyplývajících z právních předpisů 
kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo 
oblastními inspektoráty práce. 

 

Do projektu může být také zařazena žádost, kterou podá společnost regionálního 

významu s více jak 150 zaměstnanci v ČR (jedná se o výrobní, IT společnosti a centra 

sdílených služeb). O zařazení takové žádosti do projektu rozhodne Ministerstvo 

průmyslu a obchodu na základě vyjádření organizace CzechInvest. Podmínkou účasti 

v projektu je minimální výše vyplacených mzdových prostředků na zaměstnance v  ČR 

za poslední dva roky ve výši 130 mil. Kč a splnění výše uvedených kritérií, s výjimkou 

kritérií obsaženého v bodě 1, určujícího, že společnost zaměstnává alespoň 250 lidí 

v ČR, kritéria v bodě 5, a kritéria obsaženého v bodě 6 určujícího minimální mzdové 

náklady u podniků v oblasti služeb.  

 

Přínosy projektu 

1) Snížení nákladů firem spojených s jejich expanzí v ČR 

2) Předběžné ověření principů  nově připravované legislativy EU v oblasti 
ekonomické migrace  

3) Získání konkurenční výhody oproti ostatním státům v získávání investorů, 
přenos know how a budování nových pozic na trhu (head quarters) 
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Zahraniční firmy budou moci využít 3 způsoby převodu či 

lokalizace  zahraničního pracovníka: 

 

a) Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance 

Zavádí se tímto projektem a bude využita pro vnitropodnikově převáděné 

zaměstnance zahraničních investorů v ČR. Zrychlený vnitropodnikový převod 

se realizuje podle § 95 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), kdy je cizinec, 

jehož zaměstnavatelem je zahraniční subjekt, svým 

zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo 

fyzickou osobou vyslán k výkonu práce na území České republiky k 

plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy. 

Těmto zaměstnancům, v případě kladného výsledku posouzení žádosti, bude 

uděleno povolení k zaměstnání podle § 95 zákona o zaměstnanosti a 

dlouhodobé vízum na 6 měsíců. V tomto případě proběhne zrychlený test trhu 

práce a dlouhodobé vízum bude vyřízeno do 30 kalendářních dnů.  

 

b) Stávající Super – fast track procedura: Jedná se o proceduru, která vyplývá 

již ze stávající legislativy. V případě, že bude zaměstnanec vyslán zahraniční 

firmou a jeho výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě 

jdoucích kalendářních dnů (nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce) a jde-li o 

osobu, která v České republice zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto 

zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně 

provádí záruční a opravářské práce, se nevyžaduje pracovní povolení a ani test 

trhu práce.2  Tomuto pracovníkovi je vyřizováno schengenské krátkodobé 

vízum platné do 90 dnů.3  Žádost o krátkodobé vízum je ve většině běžných 

případů vyřízena během 7–15 dnů. 

                                                                 
2 § 98 Zákon o zaměstnanosti - Povolení k zaměstnání nebo zelená / modrá karta se nevyžaduje k zaměstnání 
cizince: jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo 
celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce, pedagogického pracovníka, 
akademického pracovníka vysoké školy, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je  
účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v České republice 
zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, 
případně provádí záruční a opravářské práce  
3 Počet vstupů - doba platnosti schengenského (krátkodobého) víza se stanoví podle navrhované délky pobytu 
nebo předpokládaného počtu cest, nejdéle na 5 let. Rozlišují se přitom tyto typy víz:   
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c) Zrychlená procedura pro lokalizované zaměstnance 

Zavádí se tímto projektem a bude využita pro lokalizované zaměstnance 

zahraničních investorů v ČR. Lokalizace se realizuje podle § 92 zákona o 

zaměstnanosti, podle kterého povolení k zaměstnání může vydat Úřad práce za 

podmínky, že se jedná o ohlášené volné pracovní místo (§ 35 zákona o 

zaměstnanosti), které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo 

nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak, a zaměstnavatel s krajskou 

pobočkou Úřadu práce předem projednal záměr zaměstnávat cizince podle § 

86 zákona o zaměstnanosti. Při vydávání povolení k zaměstnání Úřad práce 

přihlíží k situaci na trhu práce. 

Těmto zaměstnancům, v případě kladného výsledku posouzení žádosti, bude 

uděleno povolení k zaměstnání podle § 92 zákona o zaměstnanosti a 

dlouhodobé vízum na 6 měsíců. V tomto případě proběhne test trhu práce (30 

kalendářních dnů) a po jeho provedení bude dlouhodobé vízum zrychleně 

vyřízeno do 30 kalendářních dnů. 

 

Časové úspory:   

• Zkrácení celého procesu prostřednictvím zrychleného testování českého trhu 
práce v případě vnitropodnikového převodu 

• Zkrácení lhůty pro odeslání žádosti o vízum ze strany ZÚ 

• Zkrácení doby zpracování/ vyřizování žádosti – MV ČR/ OAMP  

 

Zapojení klíčových ministerstev4:  

MPO –  vyhodnocuje žádost o zařazení do projektu a informuje o zařazení příslušné 

společnosti (včetně uvedení pracovních pozic) do projektu MV, MPSV a MZV a 

zajišťuje jeho medializaci.  

                                                                                                                                                                                                           
a) jednorázové – opravňuje k jednomu nepřerušovanému pobytu na území ČR/schengenského prostoru po 

dobu v něm vyznačenou, nejdéle však na 3 měsíce během půl roku;  
b) dvourázové (ke dvěma vstupům) – opravňuje ke dvěma pobytům na území ČR/schengenského prostoru 

po dobu v něm vyznačenou, přičemž celková doba pobytu nesmí překročit 3 měsíce během půl roku;  
c) vícenásobné – opravňuje k vícenásobnému pobytu na území ČR/schengenského prostoru, přičemž 

celková doba pobytu nesmí překročit 3 měsíce během půl roku. 
4 MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, MZV – Ministerstvo zahraničních věcí, ZÚ – Zastupitelský úřad, 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí, ÚP – Úřad práce, SÚIP – Státní úřad inspekce práce, OIP – 
Oblastní inspektorát práce, MV – Ministerstvo vnitra, OAMP – Odbor azy lové a migrační politiky.  
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MZV/ ZÚ – přebírá od žadatele žádost o udělení dlouhodobého víza a vyřizuje ji 

pomocí zrychlené zásilky, kterou hradí žadatel, a zprostředkovává žadateli nebo jím 

zmocněnému zástupci informaci o rozhodnutí MV OAMP o udělení víza.   

MPSV, resp. ÚP – zrychluje test trhu práce (pouze v případě vnitropodnikového 

převodu) a rozhoduje o vydání povolení k zaměstnání; posuzuje splnění podmínky, že 

firma nebyla opakovaně pokutována za porušení povinností vyplývajících z právních 

předpisů kontrolovaných ÚP, SÚIP a OIP 

MV, resp. OAMP – rozhodne o udělení dlouhodobého víza do 30 kalendářních dnů 

ode dne podání žádosti, a to v  případě, že žádost bude doložena všemi zákonnými 

náležitostmi a nejpozději 20. den ode dne podání žádosti bude doručena na OAMP. 

 

Medializace: 

MPO v součinnosti s ostatními resorty vypracuje informační materiál o Projektu, 

který s pomocí CzechInvestu publikuje a rozšiřuje.  

Projekt bude medializován prostřednictvím webových stránek MPO, na které budou 

zřízeny odkazy v příslušných sekcích webových stránek MV, MPSV a MZV.  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance podle projektu 

Příloha č. 2: Proces zrychlené lokalizace zaměstnance podle projektu 

Příloha č. 3: Žádost o zařazení vnitropodnikového převodu do projektu 

Příloha č. 4: Žádost o zařazení lokalizace do projektu 
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Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance podle 

projektu 5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, MZV – Ministerstvo zahraničních věcí, ZÚ – Zastupitelský úřad, 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí, ÚP – Úřad práce, MV – Ministerstvo vnitra, OAMP – Odbor 
azylové a migrační politiky, ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení. FÚ – Finanční úřad. 

ÚP rozhodne o vydání povolení k zaměstnání. 
OAMP posuzuje podanou žádost o dlouhodobé vízum a 
v případě splnění zákonných podmínek udělí dlouhodobé 
vízum. 

 

MPSV, resp. ÚP, posuzuje splnění podmínky, že firma 
nebyla opakovaně pokutována za porušení povinností 
vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných ÚP, 
SÚIP a OIP. 
Pracovník firmy podá žádost o vízum na ZÚ (předem si na 
své náklady zajistí službu expresního odeslání žádosti). ZÚ 
odešle žádost o vízum na OAMP. 
 
 

Na základě pokynu OAMP ZÚ informuje cizince a 
vyznačuje dlouhodobé vízum v cestovním dokladu cizince.  

Společnost projedná s  krajskou pobočkou ÚP podrobnosti 
vnitropodnikového převodu, uzavře smlouvu, na jejímž 
základě dojde k převodu, a podá žádost o vydání povolení 
k zaměstnání. 
Spolu s ostatními náležitostmi žádosti předloží i 
standardizované „Prohlášení zaměstnavatele o vyslání 
cizince do České republiky“. 
 

MPO vyhodnocuje žádost a  
a) v případě splnění podmínek firmou neprodleně 

informuje MV, MPSV, MZV o zařazení žádosti do 
projektu, nebo 

b) v případě, že firma nesplní podmínky pro zařazení do 
projektu, MPO firmu o uvedeném faktu písemně 
informuje. 
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Proces zrychlené lokalizace zaměstnance podle projektu 6 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6 MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, MZV – Ministerstvo zahraničních věcí, ZÚ – Zastupitelský úřad, 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí, ÚP – Úřad práce, MV – Ministerstvo vnitra, OAMP – Odbor 
azylové a migrační politiky, ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení. FÚ – Finanční úřad. 

ÚP rozhodne o vydání povolení k zaměstnání. Pokud po 
provedeném testu trhu práce není povolení k zaměstnání do 
30 dnů vydáno, ÚP informuje MPO, že žadateli nebylo 
povolení k zaměstnání uděleno a MPO rozhodne o vyřazení 
žadatele z projektu. Pokud povolení k zaměstnání vydáno je, 
ÚP informuje OAMP. 
OAMP posuzuje podanou žádost o dlouhodobé vízum a 
v případě splnění zákonných podmínek udělí dlouhodobé 
vízum. 

MPSV, resp. ÚP, posuzuje splnění podmínky, že firma 
nebyla opakovaně pokutována za porušení povinností 
vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných ÚP, 
SÚIP a OIP. ÚP provede test trhu práce (30 kalendářních 
dnů). 
Pracovník firmy podá žádost o vízum na ZÚ (předem si na 
své náklady zajistí službu expresního odeslání žádosti). ZÚ 
odešle žádost o vízum na OAMP. 
 
 

Na základě pokynu OAMP ZÚ informuje cizince a 
vyznačuje dlouhodobé vízum v cestovním dokladu cizince.  

Společnost projedná s krajskou pobočkou ÚP podrobnosti 
lokalizace a podá žádost o vydání povolení k zaměstnání. 
Spolu s ostatními náležitostmi žádosti předloží i 
standardizované „Prohlášení zahraničního zaměstnavatele o 
lokalizaci zaměstnance“. 
Firma poté podá žádost o zařazení do projektu fast track na 
MPO a předloží ověřené doklady od FÚ, ČSSZ a 
zdravotních pojišťoven. 
 

 

MPO vyhodnocuje žádost a  
a) v případě splnění podmínek firmou neprodleně 

informuje MV, MPSV, MZV o zařazení žádosti do 
projektu, nebo 

b) v případě, že firma nesplní podmínky pro zařazení 
do projektu, MPO firmu o uvedeném faktu písemně 
informuje. 
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Zapojení dalších orgánů ve vazbě podnik – ČSSZ, Finanční úřad a 

zdravotní pojišťovny:  

• ČSSZ vyhotovuje pro podnik potvrzení o registraci k platbám na sociální 
pojištění a doklad o tom, že společnost nemá nedoplatky pojistného na 
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
 

• Finanční úřad vydá doklad o tom, že obchodní společnost nemá nedoplatky. 

• Zdravotní pojišťovny vydají potvrzení o registraci k platbám na zdravotní 
pojištění a doklad, že společnost nemá nedoplatky na pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění.  
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ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ VNITROPODNIKOVÉHO PŘEVODU DO  
PROJEKTU „FAST TRACK“ 

Název společnosti, kde bude 
žadatel zaměstnán/IČ 
 

 

Jméno žadatele/datum 
narození/ státní příslušnost 

 

Sídlo/Místo podnikání 
 

 

Typ kapitálově propojené 
společnosti  
 

 

Spisová značka v obchodním 
rejstříku 

 

Roční výše obratu v ČR/výše 
odvedených daní za minulé 
účetní období 

 

Počet zaměstnanců v ČR ke dni 
podání žádosti 

 

Výše investice v ČR 
a) do dlouhodobého 

hmotného majetku 
b) do dlouhodobého 

nehmotného majetku 
c) mzdové náklady na 

všechny zaměstnance 
v ČR za poslední 2 roky  

 

Kontaktní osoba, 
adresa pro doručování v ČR 
 
 

 

Telefon/E-mail 
 

 

Specifikace pracovní pozice 
(specialista/manažer) 

 

Krajská pobočka ÚP kde byla 
podána žádost o povolení 
k zaměstnání a číslo jednací 
této žádosti 

 

Předpokládané místo podání 
žádosti o dlouhodobé vízum 

 

 
 
V…..…….……dne……………       ………………………………………………………………………………     

Jméno, příjmení a funkce oprávněného zástupce a 
podpis 
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     Povinné přílohy 
 
 
 Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 

6 měsíců), 

 Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o registraci společnosti 
k platbám sociálního pojištění a o neexistenci nedoplatků pojistného na 
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší 
než 6 měsíců), 

 Potvrzení zdravotní pojišťovny o registraci společnosti k platbám zdravotního 
pojištění o neexistenci nedoplatků na pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
(ne starší než 6 měsíců).  

 Čestné prohlášení, že u zdravotních pojišťoven, od kterých firma nepředkládá 
potvrzení o bezdlužnosti, nejsou pojištěni žádní její zaměstnanci, a že u nich 
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění. 

 Čestné prohlášení, že firma celosvětově zaměstnává minimálně 1 000 osob, 
alespoň 250 z nich v ČR, a že počet pracovníků převedených v  rámci projektu 
nepřesáhl 10% z počtu zaměstnanců v ČR. 

 

 

 

 

Pozn.: Jestliže společnost dodala spolu s žádostí o zařazení do projektu výše uvedené 
přílohy, není povinna tyto k žádosti o zařazení do projektu přikládat znovu po dobu 6 
měsíců. Do žádosti o zařazení do projektu pak stačí uvést název společnosti, IČ a 
detaily o žadateli, ostatní údaje je společnost povinna uvést pouze v  případě, že v nich 
došlo ke změně od data posledního podání žádosti o zařazení do projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ LOKALIZACE DO  
PROJEKTU „FAST TRACK“ 

Název společnosti, kde bude 
žadatel zaměstnán/IČ 
 

 

Jméno žadatele/datum 
narození/ státní příslušnost 

 

Sídlo/Místo podnikání 
 

 

Typ kapitálově propojené 
společnosti  
 

 

Spisová značka v obchodním 
rejstříku 

 

Roční výše obratu v ČR/výše 
odvedených daní za minulé 
účetní období 

 

Počet zaměstnanců v ČR ke dni 
podání žádosti 

 

Výše investice v ČR 
d) do dlouhodobého 

hmotného majetku 
e) do dlouhodobého 

nehmotného majetku 
f) mzdové náklady na 

všechny zaměstnance 
v ČR za poslední 2 roky  

 

Kontaktní osoba, 
adresa pro doručování v ČR 
 
 

 

Telefon/E-mail 
 

 

Specifikace pracovní pozice 
(specialista/manažer) 

 

Krajská pobočka ÚP kde byla 
podána žádost o povolení 
k zaměstnání a číslo jednací 
této žádosti 

 

Předpokládané místo podání 
žádosti o dlouhodobé vízum 

 

 
 
V…..…….……dne……………       ………………………………………………………………………………     

Jméno, příjmení a funkce oprávněného zástupce a 
podpis 
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     Povinné přílohy 
 
 
 Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků za společnost 

a jeho plátcovy pokladny  (ne starší než 6 měsíců), 

 Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o registraci společnosti 
k platbám sociálního pojištění a o neexistenci nedoplatků pojistného na 
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší 
než 6 měsíců), 

 Potvrzení zdravotní pojišťovny o registraci společnosti k platbám zdravotního 
pojištění o neexistenci nedoplatků na pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
(ne starší než 6 měsíců).  

 Čestné prohlášení, že u zdravotních pojišťoven, od kterých firma nepředkládá 
potvrzení o bezdlužnosti, nejsou pojištěni žádní její zaměstnanci, a že u nich 
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění. 

 Čestné prohlášení, že firma celosvětově zaměstnává minimálně 1 000 osob, 
alespoň 250 z nich v ČR, a že počet pracovníků převedených v  rámci projektu 
nepřesáhl 10% z počtu zaměstnanců v ČR. 

 

 

 

 

Pozn.: Jestliže společnost dodala spolu s žádostí o zařazení do projektu výše uvedené 
přílohy, není povinna tyto k žádosti o zařazení do projektu přikládat znovu po dobu 6 
měsíců. Do žádosti o zařazení do projektu pak stačí uvést název společnosti, IČ a 
detaily o žadateli, ostatní údaje je společnost povinna uvést pouze v  případě, že v nich 
došlo ke změně od data posledního podání žádosti o zařazení do projektu. 
 


