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Návody pro zaměstnávání a hostování cizinců (1)

✓Pro české VŠ a v.v.i. – hostitelská pracoviště, administrativní pracovníky, 
personalisty - návody v češtině

✓Pro cizince – nově přijíždějící nebo už pobývající na území ČR – návody v 
angličtině

KRITÉRIA
✓Státní příslušnost cizinců  - z EU/EHP + Švýcarska nebo z třetích zemí světa 
✓ Účel pobytu:  

• studenti DSP s pracovními smlouvami  (PP, DPČ, DPP)
• zahraniční vědečtí a akademičtí pracovníci, kteří budou/jsou zaměstnáni 

českou hostitelskou instituci (PP, DPČ, DPP), 
• souběh zaměstnání v ČR a cizině zejména v EU
• hostující vědci a akademici – stáže, sabatikly, krátké návštěvy, setkání řešitelů, 

konference (nejsou/nebudou zaměstnanci české hostitelské instituce)
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Návody pro zaměstnávání a hostování cizinců (2)

✓Hledisko délky pobytu na území  ČR  
• od 1 den do týdne, • od 7 do 90 dnů – krátkodobé pobyty 
• dlouhodobé pobyty déle než 90 dnů, •    prodlužování stávajících pobytů

AGENDA
✓Cizinecké právo - země EU/EHP+ CH, třetí země, rodinní příslušníci 
✓Pracovní právo, sociální a zdravotní pojištění, odpovědnost zaměstnavatele

• koordinace systémů sociálního zabezpečení v zemích EU/EHP+CH  (A1 form)

✓Mezinárodní zdanění příjmů fyzických osob (většinou ze závislé činnosti) 
✓Řešení běžných životních situací, podpora snadnější integrace do českého 

prostředí, rodinní příslušníci vědců

✓Časový rozsah • před příjezdem a v jakém předstihu začít vyřizovat  
• v době příjezdu do ČR, • zahájení zaměstnání/hostování, • během pobytu
• prodlužování/ukončování pobytu, •     situace po odjezdu 
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Rozdělení cizinců do 18 skupin

Občané EU/EHP+CH

Kritérium délky pobytu
• 1-7 dnů
• 8-30 dnů
• více jak 30 dnů

Kritérium kde je zaměstnancem

• Zaměstnanec české VŠ, v.v.i.

• Zaměstnanec zahraniční 
instituce

• Souběh zaměstnání v ČR a 
zahraničí

Občané třetích zemí

Kritérium délky pobytu

• 1-7 dnů
• 8-90 dnů
• více jak 90 dnů

Kritérium kde je zaměstnancem

• Zaměstnanec české VŠ, v.v.i.

• Zaměstnanec zahraniční 
instituce

• Souběh zaměstnání v ČR a 
zahraničí
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Praxe na VŠCHT Praha
Na VŠCHT Praha  vytvořen (jiný projekt) elektronický  registr cizinců  

Mobilitní informační systém  MobIS

✓elektronické zadávání zájemců o pobyt/prodloužení, včetně jejich osobních 
dat a dokumentů, dle příslušné skupiny

✓schvalování nových pobytů/prodloužení  příslušnými 
nadřízenými pracovníky (work flow),

✓Informace předávány elektronicky personálnímu oddělení,

✓ukládání potřebných dat a dokumentů cizince do registru,

✓hlídání expirací pobytových oprávnění a pracovních smluv,

✓statistické údaje – sledování aktuálních počtů cizinců,

✓možná filtrace dle zemí, účelu pobytu, délky pobytu,

✓Systém MobIS využil rozdělení budoucích pracovníků/hostů do skupin s 
dělením dle občanství (EU x non-EU), účelu a délky pobytu
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Publikace a webová stránka
https://eupro.vscht.cz/pradip
Vydavatelství VŠCHT Praha 

/Katalog/Publikace
https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/pu
blikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-112-3

Webové stránky v EN - Welcome Centre
https://international.vscht.cz/international-staff
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Mezinárodní mobility  vědců a akademiků z ČR do zahraničí
✓Určeno pro VŠ a v.v.i. - vědecké a akademické pracovníky, personalisty, projektová 

a zahraniční oddělení, administrátory vědeckých mobilit

✓Kritéria - není to turistika, ale vyslání zaměstnavatelem (Zákoník práce)
✓Destinace  - hostitelská  země - EU/EHP+CH, třetí země – smluvní pro SZ ?
✓Délka pobytu v zahraničí – do týdne, do 90 dnů, do 183 dnů,  do 1 - 2 roky

✓ Agenda: volný pohyb x vízové povinnosti, sociální a zdravotní pojištění, 
odpovědnost zaměstnavatele - úraz a nemoc z povolání, cestovní pojištění 

✓Pracovní právo: zahraniční, národní legislativa  ZP zákon č. 262/2006 Sb. §2
• (1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, 

jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

• (2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v 
pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

✓Mezinárodní zdanění příjmu ze závislé činnosti, daňové povinnosti zaměstnance i 
zaměstnavatele,  daňový rezident, nerezident? tuzemská a zahraniční legislativa 
Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a dalšími zeměmi
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#p2
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv


Brožurky a další informační média

✓Zaměstnávání a hostování cizinců v českém akademickém prostředí – průvodce legislativou, 
https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-112-3

✓Výjezdy do zahraničí v akademické sféře  – průvodce legislativou

✓https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-104-8

✓ Informace na webových stránkách: Welcome Centre, PrAdIP

• https://international.vscht.cz/international-staff

• https://www.vscht.cz/kariera/zahranicni-vyzkumnici

• https://eupro.vscht.cz/pradip
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Děkuji za pozornost !
Ing. Anna Mittnerová

Anna.mittnerova@vscht.cz

grpwelcome welcome@vscht.cz

https://eupro.vscht.cz/pradip

Poděkování projetu MŠMT programu INTER EXCELENCE/INTER INFORM,  

PRADIP, číslo projektu LTI 20003, řešeného v období 05/2020-12/2022

Poděkování za spolupráci s EURAXESS Centrem ČR, jehož je VŠCHT Praha RSM
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