
ZAMĚSTNÁVÁNÍ   
CIZINCŮ  
V ČESKÉ REPUBLICE

Posluchači budou dále upozorněni na příslušné 
povinnosti vůči státním úřadům a informováni 
o aktuálních změnách v této oblasti.  
 
 

(Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky 
sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických 
otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové 
dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).

Přednášející:
 
Mgr. Matěj Daněk,  
advokát se specializací na pracovní právo  
a zaměstnanost

Garant projektu:
 
Mgr. Kateřina Fritzlová,  
advokátka

Termín:

úterý 11. června 2019 od 8 do 12 hodin
 
Parkování:

na okolních parkovištích (u OD Kaufland – za poplatek,  
či před Domem kultury města Ostravy).

Místo:

kancelář PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava 
(změna místa konání semináře vyhrazena)

   úhrada registračního  
poplatku  
 a organizační informace:  
Lenka Jurovatá,  
tel.: 558 889 099,  
e-mail: lenka.jurovata@prkpartners.com

Kontaktní osoby:

   registrace: Ladislav Kozák, tel.: 597 479 328,  
e-mail: l.kozak@khkmsk.cz

Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně 
rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Seznámení s nejdůležitějšími 
změnami (zavedení mimořádného pracovního víza, vznik center na podporu cizinců), které přinese 
projednávaná novela zákona o pobytu cizinců, jež transponuje směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2016/801/EU ze dne 11. května 2016. Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých 
karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách 
a odchylkách od standardních postupů.  

www.prkpartners.cz www.khkmsk.cz

PRK Partners a Krajská hospodářská komora 
Moravskoslezského kraje Vás srdečně zvou  
na další seminář.

včetně připravované novely zákona  
o pobytu cizinců

úterý 11. června 2019  
od 8 do 12 hodin 

Sídlo PRK Partners,  
28. října 3346/91, 702 00 Ostrava

Podmínky přihlášení

Pro přihlášení prosím využijte registrační formulář na stránkách KHK MSK www.khkmsk-registrace.cz a to nejpozději 
do pátku 7. 6. 2019. Účastnický poplatek je nutné uhradit do 7. 6. 2019. Účast je možné zrušit nejpozději do tohoto 
data; následně je již možná pouze změna účastníka. Přihláška je platná až po uhrazení účastnického poplatku.

 
Registrační poplatek:

  členové HK ČR 968 Kč (800 Kč plus 21 % DPH) 
  ostatní 1 452 Kč (1 200 Kč plus 21 % DPH)

 
Registrační poplatek je splatný do 7. 6. 2019. Poplatek prosím uhraďte předem na účet č. 2080008/2700, 
variabilní symbol pro tento seminář je 11062019. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte název Vaší 
společnosti, abychom mohli identifkovat platbu. Zálohovou fakturu vystavujeme na vyžádání, prosím kontaktujte 
naši asistentku Lenku Jurovatou. 


