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Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) 
Spolugestor: Ministerstvo vnitra (dále jen MV), Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen 
MPSV), Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen MZV) 
Zahájení projektu: 2013 
Ukončení projektu: 2015, případně do doby nabytí účinnosti nové právní úpravy vstupu a 
pobytu cizinců na území ČR, kde by byla cílová skupina tohoto projektu zohledněna. 
 
Hodnocení projektu: pololetně, vyhodnocení zpracuje MPO ve spolupráci s agenturou 
CzechIvest a 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 (tj. v řádu desítek, maximálně však 100 žádostí ročně). 
 
Zakotvení projektu: Projekt byl dne X. X. 2013 schválen Koordinačním orgánem pro ochranu 
státních hranic ČR. Na žádost gestora nebo 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:  
 
Cílem projektu je zefektivnit proceduru vstupu a zaměstnávání klíčových cizinců, tj. státních 
příslušníků třetích zemí, jež jsou v rámci členských zemí EU osvobozeni na dobu 90 dnů od 
vízové povinnosti1 (viz Příloha č. 1) a kteří v rámci umístění investice do ČR potřebují co 
nejdříve a hladce získat potřebná povolení (pobytová, pracovní). Snahou projektu je vytvořit 
prostředí vstřícné k potenciálním investorům, podpořit tak příliv přímých zahraničních 
investic a zvyšování konkurenceschopnosti celé ČR.   
 
 

Cílová skupina projektu: 
 

A) Statutární orgány, manažeři a klíčoví specialisté společností, které již byly v ČR 
formálně založeny, ale pro zahájení podnikání potřebují přemístit know-how své 
činnosti ze země původu do ČR.  
 

B) Statutární orgány v ČR již etablovaných obchodních společností. 
 
 
Vymezení pojmů statutární orgán, manažer a klíčový specialista 
 
„STATUTÁRNÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI“ je ten, kdo je oprávněn činit právní úkony právnické 
osoby neomezeně ve všech věcech na základě smlouvy o zřízení právnické osoby, zakládací 
listiny nebo zákona (např. jednatel). 
 

                                                           
1 Dle nařízení (ES) č. 539/2001 ve znění nařízení (ES) č. 2414/2001 a nařízení (ES) č. 453/2003 (tj. schengenského prostoru). 
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„MANAŽER“ je 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. 
 
„KLÍČOVÝ SPECIALISTA“ je osoba, která má specifické znalosti a dovednosti zásadního 
významu pro úspěšné rozběhnutí činnosti nebo technologie nové společnosti. Zároveň se 
jedná o osoby, které své specifické znalosti týkající se činnosti společnosti předávají českým 
pracovníkům. (Typicky se jedná o technické odborníky, kteří přijedou do ČR nainstalovat 
výrobní zařízení a v souvislosti s jeho obsluhou dále školí české zaměstnance.) 
 
 

Zdůvodnění 
 
Ad A) V případě nově příchozí investice hraje jednu z klíčových rolí načasování projektu a 
rychlost jeho implementace. Pro úspěšné rozběhnutí činnosti a pro přesun know-how 
podnikání je důležitá také přítomnost zahraničních manažerů a specialistů, kteří celý proces 
zahájení činnosti urychlí a usnadní. Následně jsou zaškolováni čeští pracovníci, kteří know-
how činnosti přebírají od zahraničních specialistů. V konečném důsledku jsou takto 
vytvářena nová pracovní místa pro české zaměstnance. Současná legislativní úprava ne zcela 
dostatečně reflektuje potřeby nově vzniklých společností – budoucích zaměstnavatelů. 
 
Ad B) Zásadním argumentem je snaha o usnadnění realizace výrobních a vývojových aktivit a 
stimulace k dalším reinvesticím. Dalším důvodem je snaha o šíření kladného povědomí o 
vízové politice ČR, která je vstřícná k potenciálním investorům. Ve většině případů totiž 
nejvyšší představitelé společností (statutární orgány) mohou prezentovat informace o 
českém investičním prostředí dalším potenciálním investorům, a tudíž představují hodnotný 
zdroj dalších referencí. Pomáhají také české investiční prostředí spoluvytvářet a přispívají ke 
konkurenceschopnosti 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, zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v 
platném znění). Současně reflektuje schválené iniciativy ČR (Strategie mezinárodní 
konkurenceschopnosti) 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.  
 
Realizací projektu bude cílovým skupinám osob, které splní zákonné podmínky, vydáno 
povolení k zaměstnání a následně uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů (dále jen dlouhodobé 
vízum) ve zkrácené lhůtě. 
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Statutární orgány (budou-li v pracovněprávním vztahu) a manažeři budou zaměstnanci české 
entity a bude jim vydáváno povolení k zaměstnání v souladu s § 92 zákona č. 435/2004 Sb., 
o  zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. U klíčových specialistů se bude jednat 
o dočasné vyslání ze zahraniční mateřské společnosti do jednotky umístěné v ČR dle § 95 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. 
 
Pokud je statutární orgán jmenován do své funkce na základě Smlouvy o výkonu funkce2  
(tj. nebude v pracovněprávním vztahu), bude žádat o dlouhodobé vízum za účelem 
podnikání. 
 
Dlouhodobé vízum (jak za účelem zaměstnání, tak za účelem podnikání) bude uděleno na 
dobu vyžadující pobyt v ČR delší než 3 měsíce nejvýše však na 6 měsíců. 
 
 

Kritéria pro zahrnutí společnosti do projektu  
 
Ad A) Společnost buď podala žádost o investiční pobídky a CzechInvest vydal Potvrzení o 
přijetí záměru NEBO splňuje obě níže uvedená kritéria: 
 

1) Kritérium minimální počet zaměstnanců 
 
Výrobní obchodní společnost – záměr zaměstnat v následujících 3 letech minimálně 
50 zaměstnanců, který bude doložený čestným prohlášením.  

 
Obchodní společnost se zaměřením na IT/SW developement - záměr zaměstnat 
v následujících 3 letech minimálně 20 zaměstnanců doložený čestným prohlášením. 

 
Obchodní společnost v oblasti strategických služeb – záměr zaměstnat 
v následujících 3 letech 50 zaměstnanců doložený čestným prohlášením. 

 
2) Další podmínkou je doložení kopie smlouvy o koupi pozemku nebo smlouvy o pronájmu 

nebytových prostor. MPO (CI) poté posoudí podmínky smlouvy a odpovídající velikost 
prostoru vzhledem k naplánovanému počtu pracovních míst.   

 
 
Ad B) Již etablovaná společnost musí v rámci ČR zaměstnávat min. 50 zaměstnanců a 
splňovat všechna níže uvedená kritéria: 
 
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 České republice3. 
3) Společnost je v ČR registrována jako plátce zdravotního a sociálního pojištění. 

                                                           
2 Podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 
3 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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4) Společnosti nebyla v období 2 let před podáním žádosti o zařazení pozice do projektu 
opakovaně uložena pokuta za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů 
kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními 
inspektoráty práce. 

 
5) Dále společnost splňuje kritérium výše investice dle následujícího rozdělení: 
 

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

 
Centrum strategických služeb, obchodní společnost se zaměřením na IT/SW 
developement a obchodní společnost zabývající se výzkumem a vývojem – celkově 
vyplaceno min. 35 mil. Kč na mzdových nákladech na všechny zaměstnance za 
poslední 2 roky. 
 
 

Přínosy projektu 
 
Jak pro nově příchozí tak pro stávající společnosti to bude znamenat snížení nákladů a 
související byrokratické zátěže.  
 
 
Přínos cílovým skupinám projektu 
 

1) Dojde ke zkrácení doby vydání povolení k zaměstnání. Proběhne zrychlený test trhu 
práce a o žádosti o povolení k zaměstnání bude rozhodnuto do 10 pracovních dnů. 
- Zároveň bude uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání u skupin osob, u 

kterých je to vyžadováno, nahrazeno prohlášením zaměstnavatele o splnění 
požadavků na odbornou kvalifikaci pro výkon práce na příslušné pozici  
(viz formulář v Příloze č. 5 – Prohlášení zaměstnavatele o vyslání cizince do České 
republiky) 
 

2) Následně bude zkrácena lhůta pro vydání dlouhodobého víza, jež bude vyřízeno do 30 
kalendářních dnů. 
- Pro účely vydání dlouhodobého víza bude jakožto doklad potvrzující zajištění 

ubytování na území ČR akceptována i smlouva o ubytování z hotelu na území ČR. 
 

 
Přínos projektu pro ČR 
 

1) Tvorba pracovních míst a snižování nezaměstnanosti. 
2) Regionální rozvoj, zvyšování kvalifikace v regionech. 
3) Propagace ČR jako země vstřícné k zahraničním investorům. 
4) Pozitivní reference od již etablovaných společností vůči potenciálním investorům. 
5) Získání konkurenční výhody oproti ostatním státům v získávání investorů, rychlejší 

přenos know-how a budování nových pozic na trhu. 
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Zapojení klíčových ministerstev4: 

 
MPO (CI) – vyhodnocuje žádosti o zařazení do projektu a informuje MV, MPSV, MZV o 
zařazení již konkrétní společnosti do projektu. Zároveň zajišťuje medializaci projektu.  
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 a rozhoduje o vydání povolení 
k zaměstnání 
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, 
nebudou dány zákonné důvody pro zamítnutí žádosti a nejpozději 20. den ode dne podání 
žádosti bude doručena na OAMP. 
 
 

Medializace: 
 
MPO (CI) v součinnosti s ostatními resorty vypracuje informační materiál o Projektu, který 
s pomocí agentury CzechInvest publikuje a rozšiřuje. Projekt bude medializován 
prostřednictvím webových stránek MPO (CI), na které budou zřízeny odkazy v příslušných 
sekcích webových stránek MV, MPSV a MZV. 
 

 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Seznam států, jejichž občané nepodléhají vízové povinnosti  
Příloha č. 2: Popis fungování procesu v rámci projektu Welcome Package  
Příloha č. 3: Žádost o zařazení dosud neetablované společnosti do projektu Welcome    

Package 
Příloha č. 4: Žádost o zařazení etablované společnosti do projektu Welcome Package 
Příloha č. 5: Prohlášení zaměstnavatele o vyslání cizince do České republiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 MV – Ministerstvo vnitra, MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí, MZV – Ministerstvo zahraničních věcí, MPO – 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, ZÚ – Zastupitelský úřad, ÚP - Úřad práce, MV – Ministerstvo vnitra, OAMP – Odbor 

azylové a migrační politiky, CI - CzechInvest 
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Příloha č. 1 
 
Seznam států, jejichž občané nepodléhají vízové povinnosti 5 
 
Bezvízový styk se vztahuje pouze na krátkodobé nevýdělečné pobyty do 90 dnů. V případě 
výdělečné činnosti je třeba podat žádost o schengenské (krátkodobé) vízum k pobytu do 90 
dnů za účelem zaměstnání. 
 
1) STÁTY 

 
 ALBÁNIE * 

 ANDORRA 

 ANTIGUA A BARBUDA 

 ARGENTINA 

 AUSTRÁLIE 

 BAHAMY ** 

 BARBADOS ** 

 BOSNA A HERCEGOVINA * 

 BRAZÍLIE 

 BRUNEJ DARUSSALAM 

 ČERNÁ HORA * 

 GUATEMALA 

 HONDURAS 

 CHILE 

 CHORVATSKO 

 IZRAEL 

 JAPONSKO 

 JIŽNÍ KOREA 

 KANADA * 

 KOSTARIKA 

 BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA 
MAKEDONIE * 

 MALAJSIE 

 MAURICIUS ** 

 MEXIKO 

 MONAKO 

 NIKARAGUA 

 NOVÝ ZÉLAND 

 PANAMA 

 PARAGUAY 

 SALVADOR 

 SAN MARINO 

 SEYCHELY ** 

 SINGAPUR 

 SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 

 SRBSKO6 * 

 SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS ** 

 TCHAJ-WAN 

 URUGUAY 

 VATIKÁN 

 VENEZUELA

 
 

* U Makedonie/FYROM, Srbska, Černé Hory, Albánie a Bosny a Hercegoviny se bezvízový 
styk vztahuje pouze na držitele biometrických cestovních dokladů. 
 
** Osvobození od vízové povinnosti se použije ode dne vstupu v platnost dohody  
o osvobození od vízové povinnosti, která bude uzavřena s Evropským společenstvím. 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Dle nařízení (ES) č. 539/2001 ve znění nařízení (ES) č. 2414/2001 a nařízení (ES) č. 453/2003 (tj. schengenského prostoru). 
6 S výjimkou držitelů srbských pasů vydaných srbským Koordinačním ředitelstvím (srbsky: Koordinaciona uprava). 
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2) ZVLÁŠTNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY: 
 

 Hongkong7 

 Macao8 
 

 

3) BRITŠTÍ OBČANÉ, KTEŘÍ NEJSOU STÁTNÍMI PŘÍSLUŠNÍKY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ 
VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA VE SMYSLU PRÁVA SPOLEČENSTVÍ: 

 

 Britští státní příslušníci v zámoří (British Nationals (Overseas)) 
 

 
4) ÚZEMNÍ A SAMOSPRÁVNÉ JEDNOTKY, KTERÉ NEJSOU UZNÁNY ZA STÁT NEJMÉNĚ 

JEDNÍM Z ČLENSKÝCH STÁTŮ 
 

 Tchaj-wan9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Osvobození od vízové povinnosti platí pouze pro držitele pasu „Hong Kong Special Administrative Region“. 
8 Osvobození od vízové povinnosti platí pouze pro držitele pasu „Região Administrativa Especial de Macau“. 
9 Bezvízový režim se netýká držitelů tchaj-wanských cestovních dokladů, které neobsahují číslo průkazu totožnosti. 
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Příloha č. 2 
 
Popis fungování procesu v rámci projektu Welcome Package10 
 

1. Společnost oznámí příslušné krajské pobočce Úřadu práce volné pracovní místo a 
projedná s touto pobočkou záměr přijmout v prvotní fázi své činnosti daný počet 
zahraničních specialistů/manažerů a podá žádost o vydání povolení k zaměstnání. 

 
2. Následně firma ohlásí MPO (CI) záměr využít projekt Welcome Package, vyplní žádost 

o zařazení společnosti do projektu Welcome Package (viz příloha č. 3 nebo 4) a 
předloží všechny povinné přílohy žádosti.  

 
3. MPO (CI) vyhodnocuje žádost a 

a) v případě splnění podmínek informuje MPO (CI) neprodleně MV (OAMP), 
MPSV, MZV o zařazení žádosti do projektu, nebo 

b) v případě, že společnost nesplní podmínky pro zařazení do projektu, MPO (CI) 
společnost o uvedeném faktu písemně informuje. 

 

4. V případě etablovaných společností, tj. cílová skupina B: 
MPSV, resp. ÚP, posuzuje splnění podmínky, že společnost nebyla opakovaně 
pokutována za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných 
ÚP ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce. 
 

5. Statutární orgán, manažer nebo klíčový specialista dané společnosti podá žádost o 
vízum na ZÚ (předem si na své náklady zajistí službu expresního odeslání žádosti). ZÚ 
odešle žádost o vízum na MV (OAMP). 
 

6. ÚP rozhodne o vydání povolení k zaměstnání. ÚP poté neprodleně zasílá rozhodnutí 
na MV (OAMP). MV (OAMP) posuzuje podanou žádost o dlouhodobé vízum a v 
případě splnění zákonných podmínek udělí dlouhodobé vízum. 
 

7. Na základě pokynu MV (OAMP) informuje ZÚ cizince a vyznačuje dlouhodobé vízum v 
cestovním dokladu cizince. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 MV – Ministerstvo vnitra, MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí, MZV – Ministerstvo zahraničních věcí, MPO – 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, ZÚ – Zastupitelský úřad, ÚP - Úřad práce, OAMP – Odbor azylové a migrační politiky, 

CI – CzechInvest 
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Příloha č. 3 
 
ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DOSUD NEETABLOVANÉ SPOLEČNOSTI DO PROJEKTU 
„WELCOME PACKAGE“ (viz skupina A) 
 

Název společnosti/ IČO 
  

Sídlo/Místo podnikání 
  

Spisová značka v obchodním rejstříku 
  

Typ kapitálově propojené společnosti 
  

Byla podána žádost o investiční 
pobídky a CzechInvest vydal Potvrzení 
o přijetí záměru. 

ANO NE 

      

Jméno žadatele/datum narození/ 
státní příslušnost 

  

Specifikace pracovní pozice 
  

Kontaktní osoba, adresa pro 
doručování v ČR   

Telefon/E-mail   

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 žádosti 
 
 

 V případě, že BYLA podána žádost o investiční pobídky 

 
o Potvrzení o přijetí záměru získat investiční pobídku a předpokladu splnění 

podmínek pro poskytnutí investiční pobídky (vydává CzechInvest) 
 

o Prohlášení zaměstnavatele o vyslání cizince do České republiky (viz. Příloha č. 5) 

 
 

 V případě, že NEBYLA podána žádost o investiční pobídky 

 
o Čestné prohlášení, že společnost plánuje v následujících 3 letech zaměstnat min. 

50 (resp. 20) zaměstnanců 
 

o Kopie smlouvy o koupi pozemku, popř. smlouvy o pronájmu nebytových prostor. 
 

o Prohlášení zaměstnavatele o vyslání cizince do České republiky (viz. Příloha č. 5) 
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Příloha č. 4 
 
ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ ETABLOVANÉ SPOLEČNOSTI DO PROJEKTU „WELCOME 
PACKAGE“ (viz skupina B) 
 

Název společnosti/ IČO 
  

Sídlo/Místo podnikání 
  

Spisová značka v obchodním rejstříku 
  

Počet zaměstnanců v ČR ke dni podání 
žádosti   

Výše investice v ČR (vyplňte 1 z níže 
uvedených) 

  a) do dlouhodobého hmotného majetku 

b) mzdové náklady na všechny 
zaměstnance v ČR za poslední 2 roky   

Jméno žadatele/datum narození/ státní 
příslušnost   

Specifikace pracovní pozice 
  

Kontaktní osoba, adresa pro doručování v 
ČR           

Telefon/E-mail 
          

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 
 
 
 
 



13 
 

Povinné přílohy žádosti 
 

o Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 6 
měsíců). 
 

o 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). 

 
o Potvrzení zdravotní pojišťovny o registraci společnosti k platbám zdravotního 

pojištění o neexistenci nedoplatků na pojistném na veřejném zdravotním pojištění 
(ne starší než 6 měsíců). 

 
o 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. 

 
 
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. 
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Příloha č. 5 
 

Prohlášení zaměstnavatele o vyslání cizince do České republiky 
Declaration of Employer on transfer of foreigner to the Czech Republic 

 
Toto prohlášení je vydáno za účelem podání žádosti o vydání povolení k zaměstnání v České 
republice. 
This declaration is made for the purpose of application to issue the employment permit in the Czech 
Republic. 

 
 
Obchodní společnost 
Commercial company 

 
Obchodní firma: 
Trade firm: 

 
Identifikační číslo přidělené v zemi, kde je společnost registrována: 
Identification Number given in the country of the company’s registration: 

 
Sídlo: 
Headquarters: 

 
Kontaktní telefonní číslo a e-mailová adresa: 
Contact phone number and e-mail address: 

 
 
Prohlašuje, že v rámci vnitropodnikového převodu hodlá vyslat svého zaměstnance 
Declares, that within the intra-corporate transfers the following employee is to be transferred 

 
 
Jméno a příjmení: 
Name and surname: 
 

Datum narození: 
Date of birth: 

 
Státní příslušnost: 
Nationality (please fill in using the Czech language) 

 
Současná pracovní pozice: 
Current working position (please fill in using the Czech language) 

 
 
Na území České republiky ke své organizační složce / obchodní společnosti  
(nehodící-se vypustit) 
On the territory of the Czech Republic to the following organizational unit / commercial company 
(leave out what is not applicable) 
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Obchodní firma: 
Trade firm: 

 
IČ: 
Identification number: 

 
Sídlo: 
Headquarters: 

 
Kontaktní telefonní číslo a e-mailová adresa: 
Contact phone number and e-mail address: 

 
 
k výkonu práce na pracovní pozici 
To perform work on the working position (Please fill in using the Czech language) 
 
 
 

Na dobu od     do 
Beginning on     until 
 

Zaměstnavatel prohlašuje, že vysílaný zaměstnanec je svou odbornou kvalifikací, tj. 
dosaženým stupněm vzdělání i odbornou praxí dostatečně způsobilý pro výkon práce na této 
pracovní pozici. 
Zaměstnavatel dále prohlašuje, že s organizační složkou / obchodní společností (nehodící-se 
vypustit), k níž bude výše uvedený zaměstnanec vyslán, uzavřel dohodu, že tato organizační 
složka / obchodní společnost (nehodící-se vypustit) podá v České republice žádost o zařazení 
vnitropodnikového převodu tohoto zaměstnance do projektu „Welcome Package pro 
investory“. 
The employer hereby declares that the transferred employee is qualified by his/her professional 
qualification, i.e. by the level of education and professional skills to perform work on the working 
position mentioned above and that the working position to which he/she will be transferred 
corresponds to the type of position hitherto occupied for his/her employer. 
The employer furthermore declares to have concluded an agreement with the organizational unit / 
trading company (leave out what is not applicable) to which the employee mentioned above is to be 
transferred saying that this organizational unit / trading company (leave out what is not applicable) 
shall in the Czech Republic apply for including of the intra-corporate transfer of the employee 
concerned in the project „Welcome Package for Investors”. 
 
 

Podpis oprávněného zástupce zaměstnavatele: 
Signature of the employer’s authorized representative: 
 
 
 
 
………………………………………………………………………   ……………………………………………….. 

Jméno a příjmení:      Datum a místo: 
Name and Surname:      Date and place: 


