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ZAMĚSTNÁVÁNÍ A HOSTOVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉM AKADEMICKÉM PROSTŘEDÍ 

Ing. Anna Mittnerová 
absolventka VŠCHT Praha 

Po své kariéře v komerční sféře s mezinárodním zaměřením se vrátila v roce 
2006 na VŠCHT Praha. Začínala na Oddělení pro vědu a výzkum, kde zabez-
pečovala administraci projektů mezinárodní spolupráce a rámcových pro-
gramů EU. V letech 2010 až 2013 působila jako delegátka ČR v programovém 
výboru Evropské komise pro 7.RP/PEOPLE (Marie Curie). Byla hlavní řešitel-
kou několika projektů podpořených MŠMT v programu EUPRO, vedla český 
řešitelský tým projektu 7. RP „TRIGGER“ s genderovou tématikou ve vědě 
a výzkumu. V letech 2018–2020 se zapojila do řešení projektu PILZ Proble-
matika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměře-
ním na oblast lidských zdrojů financovaného MŠMT z programu CRP18+ pro 
VŠ. V současnosti pracuje na Zahraničním oddělení školy, kde v období 2019 
-2020 administrovala projekt Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků 
financovaný z programu ESIF OP VVV, ve kterém se starala o 14 zahranič-
ních post-doktorských výzkumníků, kteří byli po dobu dvou let zaměstná-
ni na různých ústavech této vysoké školy. Získané dlouholeté zkušenosti 
se snaží přednášet a publikovat a nabízet je tak k využití i dalším vysokým 
školám a veřejným výzkumným institucím.
Na textu publikace se podílely i členky projektového týmu Mgr. Anna Kerno-
vá, DiS., Mgr. Irena Mináriková a Ing. Nataša Vohlídalová.
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Předmluva
Účelem této publikace je podat informace o základních právních předpi-
sech, které je nutno uplatňovat při zaměstnávání nebo hostování zahranič-
ních vědců nebo akademiků v prostředí českých veřejných vysokých škol 
anebo veřejných výzkumných institucí Akademie věd. Při mezinárodních 
mobilitách vědeckých pracovníků je kromě českého práva nutno zohlednit 
i právo evropské a mezinárodní, a to v oblasti vízové, přístupu na tuzemský 
trh práce, pracovního práva, veřejného zdravotního pojištění a sociálního 
zabezpečení a mezinárodního zdaňování příjmů zejména ze závislé činnosti. 
Mezinárodní mobility jsou zpravidla financovány z prostředků veřejné pod-
pory anebo nadačních fondů ať již českých či zahraničních poskytovatelů, 
proto je současně nutné dodržet i pravidla poskytovatele finanční podpory, 
což v některých případech nemusí být jednoduché.
Problematika je velmi komplexní, zahrnuje nejen domácí právo, ale týká se 
i práva Evropského společenství a práva třetích zemí, ze kterých akademičtí 
a vědečtí pracovníci přijíždějí. 
Snahou autorky bylo podat ucelený přehled o administrativní agendě, kte-
rou je nutné v závislosti na státní příslušnosti přijíždějícího cizince, délce 
a účelu pobytu, ale i během pobytu a po jeho skončení řešit. Upozornit hos-
titele a přijíždějící vědecké a akademické pracovníky na legislativní úskalí, 
kterým je při správném a včasném plánování cesty do ČR a pobytu na české 
VŠ či v. v. i. možné se vyhnout a předejít tak negativním důsledkům a posti-
hům vyplývajících z nedodržení mezinárodních a českých právních předpisů.
Publikace vznikla v roce 2021, je nutné počítat s tím, že související české 
a zahraniční právní předpisy se v průběhu času pozměňují. Cílem publikace 
není nahradit kvalifikované právní či daňové poradenství pro konkrétní pří-
pady příjezdů a pobytů v ČR. Při nejasnostech a komplikovaných případech 
proto doporučujeme vyžádat si podrobnější právní, daňovou či jinou profe-
sionální konzultaci.
MŠMT, jako poskytovatel grantu, ani autorka nenesou odpovědnost za 
nesprávnou aplikaci doporučení, ani za přijetí nesprávných rozhodnutí 
na základě informací uvedených v této publikaci.
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I. Úvod

1. Co průvodce řeší

  Podává hostitelům a příslušným administrativním pracovníkům 
českých veřejných vysokých škol (VŠ) a veřejných výzkumných insti-
tucí (v. v. i.) přehled o související legislativě a základních administ-
rativních úkonech, které je třeba před příjezdem a během pobytu 
a výkonu pracovních aktivit cizince v závislosti na zemi odkud přijíž-
dí, formě, účelu a délce pobytu na pracovišti VŠ či v. v. i. řešit. 

  Podává cizincům, kteří plánují příjezd na území České republiky 
za účelem výkonu činnosti anebo uzavření pracovněprávního vzta-
hu s českou VŠ či v. v. i., informace o základních povinnostech, které 
vyplývají z českého cizineckého práva, pracovního práva, českého 
systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Podává 
také informaci o základních pravidlech souvisejících s mezinárod-
ním zdaňováním příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

  Informace se omezují na předpisy aplikovatelné na cizince, kteří 
přijíždí na území ČR za účelem vědeckého výzkumu nebo jsou již 
na území za účelem studia a budou zaměstnáni v české veřejné 
VŠ či v. v. i. Týká se i hostujících akademiků a výzkumníků, kteří jsou 
vyslání ze zahraničí k výkonu činnosti na českou VŠ či v. v. i za úče-
lem nehospodářské činnosti, tj. nebudou poskytovat české instituci 
jménem vysílající organizace žádné služby za úplatu.

2. Komu je průvodce určen především

  Vědeckým a akademickým pracovníků a administrátorům projektů 
výzkumu a vývoje a mezinárodních mobilit, kteří plánují přijmout 
do svých výzkumných týmů cizince anebo zaměstnávají v projek-
tech zahraniční studenty doktorských studijních programů (DSP). 
Poslouží ale i těm, kteří zvou zahraniční vědecké a akademické pra-
covníky na různé typy návštěv, hostování a stáží.

  Zahraničním vědeckým a akademickým pracovníkům, kteří plánují 
přijet a vykonávat pracovní činnosti na české VŠ či v. v. i.

  Zahraničním doktorandům studujícím na českých VŠ, kteří uzavírají 
pracovněprávní vztah s českou VŠ nebo v. v. i..
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II.  Jaké faktory brát v úvahu  
při rozhodnutí zaměstnat  
nebo pozvat cizince  
na pracoviště české VŠ či v. v. i.

Hostování a zejména zaměstnání cizince je spojeno s vyřizováním různých 
imigračních formalit, které jsou méně nebo více komplikované a zdlouhavé 
v závislosti na účelu, délce pobytu a občanství přijíždějícího cizince.

1. Forma a účel pobytu

a)  krátkodobé návštěvy a pobyty zahraničních vědeckých a akademic-
kých pracovníků, např. účast na konferencích, projektových setká-
ních, kurzech, letních školách, lektorská činnost,

b)  pobyty za účelem vědeckého výzkumu s uzavřením pracovněprávní-
ho vztahu s českou VŠ či v. v. i., 

c)  hostování zahraničního vědce nebo akademika vyslaného zahra-
niční univerzitou nebo výzkumnou organizací do české VŠ či v. v. i. 
jako např. stáž, sabatikl (tvůrčí volno), secondmenty, prohlubování 
kvalifikace,

d)  pobyty za účelem studia v kombinaci s uzavřením pracovněpráv-
ního vztahu (PP, DPČ, DPP) s českou VŠ či v. v. i., nově přijíždějící 
studenti, kteří budou při studiu i zaměstnaní na projektu výzkumu 
a vývoje (VaV) anebo již studují na české VŠ a jsou s nimi uzavírány 
různé typy pracovně právních vztahů.

2. Délka pobytu na území ČR z hlediska vízových pravidel

a) do 7 dnů
b) od 7 do 90 dnů
c) od 90 dnů do 24 měsíců 
d) prodlužování stávajících pobytů
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3. Rozdělení cizinců podle občanství 

a) občané EU/EHP a Švýcarska, 
b) občané třetích zemí,
c)  rodinní příslušníci občanů EU/EHP a Švýcarska a občanů třetích 

zemí.

4. Zdroje finančního krytí mzdových a pobytových nákladů

a)  z prostředků výzkumných projektů nebo institucionálních  
prostředků české VŠ či v. v. i.,

b)  z prostředků finančních nadací, stipendií, darů českých poskytova-
telů,

c)  z prostředků vysílající zahraniční organizace, zahraničního grantu, 
stipendia,

d)  souběh pracovních činností ve dvou nebo více státech,
e)  kombinace různých zdrojů financování.

Podle výše uvedených kritérií si lze rozdělit přijíždějící cizince, to je hostující 
osoby nebo budoucí zaměstnance, do osmnácti skupin. U každé z nich se 
aplikuje jiný postup a lhůty pro vyřízení administrativních povinností vyplý-
vajících z českých zákonů, zejména v oblasti cizineckého práva, pracovního 
práva, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a daní z příjmu fyzic-
kých osob. Kromě českých zákonů je důležité dodržovat i související mezi-
národní zákony a úmluvy a to zejména v oblasti koordinace systémů sociál-
ního zabezpečení v zemích EU/EHP a Švýcarsku, ustanovení mezinárodních 
dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení uzavřených s některými tře-
tími zeměmi a pravidla bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění, 
která jsou nadřazena pravidlům vnitrostátních daňových zákonů. 
Pro vědecké a akademické pracovníky a studenty VŠ vykonávající činnosti 
za účelem výzkumu či studia je možné uplatňovat určitá zvýhodnění a úlevy,  
zejména v oblasti vízové a přístupu na trh práce, ale pouze v akademické 
sféře.
U občanů EU/EHP a Švýcarska nemusíme řešit vízové povinnosti. Pokud však 
dotyčná osoba uzavírá pracovněprávní vztah s VŠ či v. v. i., je nutné splnit ohla-
šovací povinnost vůči Úřadu práce a podle účelu, délky a očekávané životní 
situace dotyčné osoby určit stát, k jehož systému sociálního zabezpečení 
bude příslušet, osvědčit to potvrzením A1 vydaným příslušnou lokální insti-
tucí a do určené země platit odvody na sociální a zdravotní pojištění (Tab. 1).
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U občanů třetích zemí světa je nutné řešit pobytové oprávnění (vízum) 
na území ČR, o pracovní povolení se při pobytu za účelem vědeckého výzku-
mu nebo studia žádat nemusí, rovněž tak u zaměstnaných cizinců není tře-
ba sjednávat komerční zdravotní pojištění. Podrobně viz kapitola VIII., bod 6.
Mnohé úlevy už ale neplatí pro jejich rodinné příslušníky, kteří s nimi plánu-
jí přijet a pobývat a případně pracovat na území ČR (Tab. 2).
U všech zahraničních občanů je délka pobytu v ČR a životní situace dotyčné 
osoby (bydliště, rodinné vazby a další) důležitým faktorem pro určení daňo-
vého rezidenství a z toho vyplývajících daňových povinnosti nejen samotné-
ho cizince, ale i českého zaměstnavatele. 
Kromě toho je také třeba splnit podmínky a požadavky grantu, výzkumného 
projektu či stipendia, ze kterého je mobilita, to je hostování anebo výkon 
práce v české VŠ či v. v. i. financován.
Podle toho, do jaké skupiny podle výše uvedených kritérií cizince zařadíme, 
musíme počítat s různou mírou administrativní zátěže a různě dlouhými 
lhůtami při zajišťování všech povinných imigračních formalit, jak v případě 
hostování, tak i zaměstnání, a správně naplánovat reálný termín příjezdu 
cizince do ČR, zahájení plánovaných aktivit nebo uzavření pracovněprávního 
vztahu.
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Tabulka 1:  Občané EU/EHP a Švýcarska
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pouze v cizině partner z projektu ze zahraničí, lektor,  
účastník konference, krátké návštěvy

1 měsíc – zvací dokumenty, oznámit nadřízeným a příslušnému  
odboru VŠ či v. v. i. ANO 

2 pouze v ČR  
na VŠ či v. v. i.

zahraniční student na české VŠ s uzavřenou 
DPP*

předchozí měsíc před uzavřením DPP, oznamovací povinnost  
zaměstnavatele vůči Úřadu práce NE*

3 souběh činností  
v zahraničí a v ČR zahraniční hodnotitel, lektor, vědec 1 měsíc před uzavřením DPP, DPČ, oznámit nadřízeným,  

oznamovací povinnost zaměstnavatele vůči Úřadu práce ANO 
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pouze  v cizině stážisté, výzkumníci vyslaní k výkonu činnosti 
do ČR (secondmenty)

1,5 měsíce – zvací dokumenty, oznámit nadřízeným a příslušnému 
odboru VŠ či v. v. i. ANO 

5 pouze v ČR  
na VŠ či v. v. i. doktorandi na české VŠ s DPP či DPČ  předchozí měsíc před uzavřením DPP, DPČ 

oznamovací povinnost zaměstnavatele vůči Úřadu práce (ÚP) NE*

6 souběh činností  
v zahraničí a v ČR

výzkumník, akademik pracující ve více zemích 
EU/EHP a Švýcarsku

2 měsíce – zvací dokumenty, podle životní situace určit zemi  
příslušnosti k SZ, oznamovací povinnosti vůči ÚP a cizinecké policii ANO 
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pouze v cizině
Výzkumník/akademik vyslaný ze zahraničí  
k výkonu činnosti do ČR na VŠ či v. v. i.,  
např. sabbatical, stáž

2 měsíce – zvací dokumenty, oznámit nadřízeným a příslušnému  
odboru VŠ či v. v. i., oznamovací povinnosti vůči ÚP a cizinecké policii ANO 

8 pouze v ČR  
na VŠ či v. v. i.

přijíždějící zahraniční výzkumník, doktorand  
s nově uzavřeným PP na české VŠ, v. v. i.

2 měsíce – zvací dokumenty, oznámit nadřízeným a příslušnému  
odboru VŠ či v. v. i., změna státu příslušnosti k SZ, oznamovací  
povinnosti vůči ÚP a cizinecké policii

ANO, zřejmě  
odhlášení 

9 souběh činností 
v zahraničí a v ČR

Výzkumník, akademik pracující ve více 
zemích souběžně nebo střídavě během  
12ti měsíců

2 měsíce – zvací dokumenty, oznámit nadřízeným a příslušnému  
odboru VŠ či v. v. i., podle životní situace určit zemi příslušnosti k SZ, 
oznamovací povinnosti vůči ÚP a cizinecké policii

ANO, nutno 
určit zemi 

příslušnosti

*  Výjimka – při uzavření DPP s občanem Slovenska, který spadá do systému SZ  
na Slovensku, je třeba respektovat slovenská pravidla a odvádět pojištění na SZ 
a ZP do slovenského systému i z DPP nižší než 10 000 Kč/měsíc. Je třeba ověřit, 
zda to neplatí i v některých jiných členských zemích EU.

Poznámky, vysvětlivky a odkazy k Tab. 1 a 2:
A1  potvrzení o státu příslušnosti k systému sociálního zabezpečení. Využívá 

se například při vysláni do zahraničí nebo při souběhu práce v několika 
zemích současně. Stvrzuje, že dotyčný je účastníkem a odvádí příspěvky 
na sociální zabezpečení v určité členské zemi EU
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SZ sociální zabezpečení 
ZP zdravotní pojištění 
S11  stvrzuje nárok na plnou zdravotní péči v hostitelské zemi v případě 

pobytů delších než šest měsíců, více v kapitole VII., odstavci 3

1  Formuláře v oblasti SZ v zemích EU https://europa.eu/youreurope/citizens/
work/social-security-forms/index_cs.htm

Tabulka 1:  Občané EU/EHP a Švýcarska
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pracovněprávní 
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může být S jakým časovým předstihem začít řešit

Potvrzení A1,  
vystavené  

v domovské 
zemi
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+ 
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a

< 
7 
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ů

pouze v cizině partner z projektu ze zahraničí, lektor,  
účastník konference, krátké návštěvy

1 měsíc – zvací dokumenty, oznámit nadřízeným a příslušnému  
odboru VŠ či v. v. i. ANO 

2 pouze v ČR  
na VŠ či v. v. i.

zahraniční student na české VŠ s uzavřenou 
DPP*

předchozí měsíc před uzavřením DPP, oznamovací povinnost  
zaměstnavatele vůči Úřadu práce NE*

3 souběh činností  
v zahraničí a v ČR zahraniční hodnotitel, lektor, vědec 1 měsíc před uzavřením DPP, DPČ, oznámit nadřízeným,  

oznamovací povinnost zaměstnavatele vůči Úřadu práce ANO 

4

7–
90

 d
nů

pouze  v cizině stážisté, výzkumníci vyslaní k výkonu činnosti 
do ČR (secondmenty)

1,5 měsíce – zvací dokumenty, oznámit nadřízeným a příslušnému 
odboru VŠ či v. v. i. ANO 

5 pouze v ČR  
na VŠ či v. v. i. doktorandi na české VŠ s DPP či DPČ  předchozí měsíc před uzavřením DPP, DPČ 

oznamovací povinnost zaměstnavatele vůči Úřadu práce (ÚP) NE*

6 souběh činností  
v zahraničí a v ČR

výzkumník, akademik pracující ve více zemích 
EU/EHP a Švýcarsku

2 měsíce – zvací dokumenty, podle životní situace určit zemi  
příslušnosti k SZ, oznamovací povinnosti vůči ÚP a cizinecké policii ANO 

7

> 
90

 d
nů

pouze v cizině
Výzkumník/akademik vyslaný ze zahraničí  
k výkonu činnosti do ČR na VŠ či v. v. i.,  
např. sabbatical, stáž

2 měsíce – zvací dokumenty, oznámit nadřízeným a příslušnému  
odboru VŠ či v. v. i., oznamovací povinnosti vůči ÚP a cizinecké policii ANO 

8 pouze v ČR  
na VŠ či v. v. i.

přijíždějící zahraniční výzkumník, doktorand  
s nově uzavřeným PP na české VŠ, v. v. i.

2 měsíce – zvací dokumenty, oznámit nadřízeným a příslušnému  
odboru VŠ či v. v. i., změna státu příslušnosti k SZ, oznamovací  
povinnosti vůči ÚP a cizinecké policii

ANO, zřejmě  
odhlášení 

9 souběh činností 
v zahraničí a v ČR

Výzkumník, akademik pracující ve více 
zemích souběžně nebo střídavě během  
12ti měsíců

2 měsíce – zvací dokumenty, oznámit nadřízeným a příslušnému  
odboru VŠ či v. v. i., podle životní situace určit zemi příslušnosti k SZ, 
oznamovací povinnosti vůči ÚP a cizinecké policii

ANO, nutno 
určit zemi 

příslušnosti
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PP, DPČ, DPP   pracovně právní vztahy dle českého zákoníku práce (ZPr), Zákon 
č. 262/2006 Sb.2 

 PP – pracovní poměr, ZPr Část druhá, § 30–73
  DPČ – dohoda o pracovní činnosti 
  DPP –  dohoda o provedení práce, dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, ZPr část třetí § 73–77 

2 Zákoník práce https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262 

Tabulka 2:   Občané třetích zemí, smluvních a nesmluvních z hlediska  
sociálního zabezpečení
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1 měsíc před plánovaným příjezdem nic pro stát s bezvízovým stykem, jinak 
Schengenské vízum, účel vědecký výzkum

11 pouze v ČR  
na VŠ či v. v. i.

zahraniční student na české VŠ, 
v. v. i. s DPP

předcházející měsíc před uzavřením 
DPP 

povolení k dlouhodobému pobytu  
za účelem studia

12
souběh činností 
v zahraničí  
a v ČR

zahraniční hodnotitel, lektor 1 měsíc před plánovaným příjezdem Schengenské vízum účel vědecký výzkum

13

7–
90

 d
nů

pouze v cizině
stážisté, výzkumníci vyslaní  
k výkonu činnosti do ČR  
(secondment, sabbatical)

1 měsíc před plánovaným příjezdem nic pro stát s bezvízovým stykem jinak 
Schengenské vízum účel vědecký výzkum

14 pouze v ČR  
na VŠ či v. v. i. doktorandi s DPP či DPČ předcházející měsíc před uzavřením 

DPP či DPČ
povolení k dlouhodobému pobytu  
za účelem studia

15
souběh činností 
v zahraničí  
a v ČR

výzkumník, akademik pracující  
ve více zemích 1 měsíc před plánovaným příjezdem Schengenské vízum pro účel vědecký výzkum

16

> 
90

 d
nů

pouze v cizině
výzkumník/akademik vyslaný  
k výkonu činnosti do ČR na VŠ  
či v. v. i., např. sabbatical
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sk

á 
VŠ
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je

 
Do

ho
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to
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ní
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va
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or
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ni
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ce

min. 4 měsíce před plánovaným  
příjezdem 

povolení k Dlouhodobému pobytu.  
účel vědecký výzkum

17 pouze v ČR  
na VŠ či v. v. i.

přijíždějící nebo již zaměstnaný 
zahraniční výzkumník,  
doktorand s PP na VŠ či v. v. i.

min. 4 měsíce před plánovaným  
příjezdem nebo měsíc před  
uzavřením PP

povolení k Dlouhodobému pobytu,  
účel vědecký výzkum/studium

18
souběh činností 
v zahraničí  
a v ČR

výzkumník, akademik pracující 
ve více zemích souběžně nebo 
střídavě

min. 4 měsíce před plánovaným  
příjezdem

povolení k Dlouhodobému pobytu,  
účel vědecký výzkum
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Tabulka 2:   Občané třetích zemí, smluvních a nesmluvních z hlediska  
sociálního zabezpečení

Ze
m

ě 
př

ís
lu

šn
os

ti

Dé
lk

a 
po

by
tu

 v
 Č

R

Kde uzavírá 
pracovněprávní 

vztah
Kdo to obvykle může být Poznámka S jakým časovým předstihem  

začít řešit
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10

ob
ča

n 
tř

et
í z

em
ě 

sm
lu

vn
í/

ne
sm

lu
vn

í z
em

ě 
z 

hl
ed

is
ka

 s
oc

iá
ln

íh
o 

za
be

zp
eč

en
í 

sm
lu

vn
í/

ne
sm

lu
vn

í z
em

ě 
z 

hl
ed

is
ka

 z
am

ez
en

í d
vo

jím
u 

zd
an

ěn
í

< 
7 

dn
ů

pouze v cizině
partner z projektu ze zahraničí, 
lektor, účastník konference,  
krátké návštěvy

be
zv

íz
ov

ý 
st

yk
 s

e 
vz

ta
hu

je
 p

ou
ze

  
na

 k
rá

tk
od

ob
é 

ne
vý

dě
le

čn
é 

po
by

ty
, 

pr
o 

vý
dě

le
čn

ou
 č

in
no

st
 je

 tř
eb

a 
op

at
řit

 s
i 

Sc
he

ng
en

sk
é 

ví
zu

m
 z

a 
úč

el
em

 z
am

ěs
tn

án
í

1 měsíc před plánovaným příjezdem nic pro stát s bezvízovým stykem, jinak 
Schengenské vízum, účel vědecký výzkum

11 pouze v ČR  
na VŠ či v. v. i.

zahraniční student na české VŠ, 
v. v. i. s DPP

předcházející měsíc před uzavřením 
DPP 

povolení k dlouhodobému pobytu  
za účelem studia

12
souběh činností 
v zahraničí  
a v ČR

zahraniční hodnotitel, lektor 1 měsíc před plánovaným příjezdem Schengenské vízum účel vědecký výzkum

13

7–
90

 d
nů

pouze v cizině
stážisté, výzkumníci vyslaní  
k výkonu činnosti do ČR  
(secondment, sabbatical)

1 měsíc před plánovaným příjezdem nic pro stát s bezvízovým stykem jinak 
Schengenské vízum účel vědecký výzkum

14 pouze v ČR  
na VŠ či v. v. i. doktorandi s DPP či DPČ předcházející měsíc před uzavřením 

DPP či DPČ
povolení k dlouhodobému pobytu  
za účelem studia

15
souběh činností 
v zahraničí  
a v ČR

výzkumník, akademik pracující  
ve více zemích 1 měsíc před plánovaným příjezdem Schengenské vízum pro účel vědecký výzkum

16
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90
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nů

pouze v cizině
výzkumník/akademik vyslaný  
k výkonu činnosti do ČR na VŠ  
či v. v. i., např. sabbatical
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min. 4 měsíce před plánovaným  
příjezdem 

povolení k Dlouhodobému pobytu.  
účel vědecký výzkum

17 pouze v ČR  
na VŠ či v. v. i.

přijíždějící nebo již zaměstnaný 
zahraniční výzkumník,  
doktorand s PP na VŠ či v. v. i.

min. 4 měsíce před plánovaným  
příjezdem nebo měsíc před  
uzavřením PP

povolení k Dlouhodobému pobytu,  
účel vědecký výzkum/studium

18
souběh činností 
v zahraničí  
a v ČR

výzkumník, akademik pracující 
ve více zemích souběžně nebo 
střídavě

min. 4 měsíce před plánovaným  
příjezdem

povolení k Dlouhodobému pobytu,  
účel vědecký výzkum
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III.  Nábor a výběr zahraničního 
zaměstnance 

Pokud hodláte přijmout do Vašeho týmu nového zahraničního výzkumní-
ka, měli byste si nejprve ujasnit, jak zařadíte cizince do vašeho stávajícího 
týmu, jaká mohou být jeho očekávání, zamyslet se i nad tím, zda budete 
schopni vyjít vstříc vlastním představám zahraničního výzkumníka o jeho 
přístupu k výzkumné činnosti. Roli hrají i čistě praktické záležitosti typu, 
kam výzkumníka posadíte, k  jakému know-how bude mít přístup, s jakou 
kancelářskou technikou a s jakými přístroji bude pracovat, zda jsou k dispo-
zici anglické návody k obsluze, kdo ho zaškolí, jaké jsou ve vaší organizaci 
vnitřní systémy a nepsané zvyklosti, jaká je kultura v chování a přístupu 
ke kolegyním a kolegům na pracovišti, co se od něj očekává, jaké jsou ter-
míny plnění úkolů, jak je to s publikováním výsledků a mnoho dalších kaž-
dodenních drobností.
V případě rozhodnutí přijmout do pracovního poměru zahraničního vědce 
či akademika, by měl celému procesu předcházet nábor v mezinárodním 
měřítku a výběr vhodného pracovníka podle zásad otevřenosti, transparent-
nosti a zásluh (OTMR – Open, Transparent and Merit based Recruitment).3 
Při zveřejňování inzerátu na volnou pozici lze využít služeb portálu EURA-
XESS https://euraxess.ec.europa.eu/jobs, případně RESEARCH JOBS https: 
//www.researchjobs.cz/, který umožňuje sdílení nabídky s portálem EURA-
XESS Jobs.

3  OTM-R policy https://euraxess.ec.europa.eu/europe/news/new-open-
transparent-and-merit-based-recruitment-researchers-otm-r 
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IV.  Uznání zahraničního  
vysokoškolského vzdělání  
a doložení dosažené kvalifikace

Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti 
státních příslušníků členských států Evropské unie4 upravuje postup pro 
uznávání odborné kvalifikace pro výkon činnosti na území ČR. Kromě uznání 
kvalifikace státních příslušníků členských států EU/EHP a Švýcarska se pod-
le tohoto zákona uznává i odborná kvalifikace státních příslušníků třetích 
zemí, kterým byl povolen pobyt na území ČR za účelem vědeckého výzkumu, 
studia, stáže (§ 1, odstavec 2, písmeno e).
Podmínky pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí jsou sta-
noveny v Zákoně č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, hlava 
VIII. Tento Zákon v § 30c, odstavci 3 a) bodu 25 stanoví: 
„Ředitel po projednání s radou instituce rozhodl uskutečnit výzkumnou 
činnost a ověřil dostatečnou odbornou kvalifikaci výzkumného pracovníka 
ze třetí země k účasti na výzkumné činnosti; výzkumný pracovník je povinen 
svou kvalifikaci doložit ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání podle 
zvláštního právního předpisu.“ 
Tím zvláštním právním předpisem je míněn Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání 
odborné kvalifikace a Zákon 111/1998 Sb. o vysokých školách. O uznání zahra-
ničního vysokoškolského vzdělání rozhodují veřejné vysoké školy podle § 89 
a § 90 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,6 konkrétně ta VŠ, která  
uskutečňuje obsahově obdobný studijní program.
Vyvozujeme z toho, že výzkumný či akademický pracovník má před nástupem 
na danou pozici poskytnout budoucímu zaměstnavateli osvědčení o uznání 
zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace tzv. „Nostrifikaci“.7 
Podrobné informace o tom kde a jak o nostrifikaci žádat, jaké je nutno dolo-
žit doklady a formulář žádosti o vydání osvědčení jsou uvedeny na webo-

4  Zákon č. 18/2004 Sb https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-18#cast1 
5  Zákon č. 341/2005 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-341#cast8
6  Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách https://www.zakonyprolidi.cz/

cs/1998-111
7 Nostrifikace https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace 
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UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A DOLOŽENÍ DOSAŽENÉ KVALIFIKACE

vých stránkách MŠMT ČR https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skol-
stvi/nostrifikace.
Žadatel o nostrifikaci je povinen uhradit poplatek ve výši 3 000Kč. Pro-
ces nostrifikace může trvat různě dlouhou dobu, proto by měl uchazeč 
o  zaměstnání na české VŠ či v. v. i., zejména ten ze třetí země, začít řešit 
nostrifikaci v dostatečném časovém předstihu.
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V. Vstupní lékařská prohlídka 
Bude-li cizinec uzavírat s českou VŠ či v. v. i. pracovněprávní vztah, je budou-
cí zaměstnavatel povinen podle Zákona 373/2011 Sb. o specifických zdra-
votních službách,8 § 59 posoudit zdravotní způsobilost osoby ucházející se 
o zaměstnání a zajistit vstupní lékařskou prohlídku před uzavřením pra-
covního poměru (PP). Má-li být s uchazečem uzavřena dohoda o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, tj. dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nebo 
dohoda o provedení práce (DPP), zajišťuje se vstupní lékařská prohlídka 
v případě vykonávání rizikových prací nebo má-li zaměstnavatel pochyb-
nosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci. Proto je vhodné 
na tuto skutečnost přijíždějícího cizince upozornit a požádat ho, aby posu-
zujícímu lékaři v ČR dodal podle jeho požadavků výpis ze zdravotní doku-
mentace vystavený zahraničním praktickým lékařem. Podle míry rizikovosti 
práce bude posuzující lékař požadovat výsledky provedených zdravotních 
testů (krevní, moči, jaterní, oční, …). 

8  Zákon o specifických zdravotních službách https://www.zakonyprolidi.cz/
cs/2011-373#Top 
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VI. Typy pracovněprávních vztahů v ČR

1. Sjednání pracovněprávního vztahu

V  České republice upravuje pracovně právní vztahy mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem zákoník práce, Zákon č. 262/2006 Sb. Dohodne-li si 
zahraniční, stejně tak i český, vědecký nebo akademický pracovník, že bude 
zaměstnán na veřejné VŠ či v. v. i., bude s ním příslušná organizace uzaví-
rat pracovněprávní vztah, na jehož základě bude zaměstnanec vykonávat 
závislou práci na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době 
a na  pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. 
Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr PP, dohoda o pra-
covní činnosti DPČ nebo dohoda o provedení práce DPP. Za vykonanou práci 
bude zaměstnanec dostávat mzdu z PP nebo odměnu za práci z DPČ nebo 
DPP. V písemně uzavřené pracovní smlouvě (PP) nebo dohodě (DPČ, DPP) 
jsou uvedeny identifikační údaje zaměstnance a zaměstnavatele, doba na 
kterou je práce uzavřena nebo počet odpracovaných hodin za určité období, 
je sjednán druh a místo výkonu práce, mzda nebo výše odměny za vykona-
nou práci. Více upřesnění je uvedeno v části druhé a třetí v zákoníku práce.
Pracovní poměr (PP) může být sjednán na dobu určitou nebo na dobu neu-
rčitou, týdenní pracovní doba činí zpravidla 40 hodin, v pracovní smlouvě 
je možné sjednat i kratší týdenní pracovní dobu (tzv. % pracovní úvazek). 
Zaměstnavatel je povinen odvádět z vyměřovacího základu mzdy pojistné 
na sociální9 a veřejné zdravotní pojištění10 (viz kapitola VIII. 6 a 7) a hradí 
též pojištění odpovědnosti zaměstnavatele pro případ úrazu nebo nemoci 
z povolání. 
Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) lze sjednat na maximálně polovinu 
týdenní pracovní doby, to je zpravidla na 20 hodin/týdně, dodržení rozsa-
hu se posuzuje na celou dobu trvání dohody, max. v  referenčním obdo-
bí 52 týdnů. Pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění 
odvádí zaměstnavatel mandatorně z vyměřovacího základu od výše odměny 
z dohody, která dosáhla výše zakládající účast na pojištění v daném měsíci, 
to je od 3 500 Kč/měsíc.* 

9  MPSV Sociální pojištění v roce 2021 https://www.mpsv.cz/socialni-pojisteni 
10  Vyměřovací základ na ZP https://www.vzp.cz/platci/informace/

zamestnavatel/vymerovaci-zaklad-a-vypocet-pojistneho 
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Jednu nebo více dohod o provedení páce (DPP) v jednom kalendářním roce 
může zaměstnavatel sjednat s  pracovníkem na maximální rozsah práce 
300 hodin. Pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění 
odvádí zaměstnavatel z vyměřovacího základu mandatorně, pokud je odmě-
na z dohody (dohod) vyšší než 10 000 Kč v daném kalendářním měsíci.* 

Poznámka: *Stanovená výše vyměřovacího základu může být pozměněna 
zákonem, aktuální výši doporučujeme ověřit na příslušném personálním 
oddělení. Zaměstnanci, zejména studenti, s uzavřenou DPP či DPČ, která 
nedosáhla výše zakládající účast na pojištění (podlimitní dohody) v daném 
měsíci, se nestávají účastníky sociálního zabezpečení ani veřejného 
zdravotního pojištění. Tuto skutečnost je nutno zohlednit zejména u studentů 
starších 26 let nebo u studentů cizinců (to je u těch, kteří nejsou státními 
pojištěnci) a zajistit, aby si tyto osoby sjednaly zdravotní pojištění samy 
individuálně jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Informace najdete na 
webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven, např. u VZP.11 Platby 
na sociální zabezpečení nejsou povinné, pokud není pojistné hrazeno, dotyčné 
osobě nevzniká nárok na výplatu příslušných plnění, např. nemocenské.

2. Ukončení pracovněprávního vztahu

Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou nebo dohody DPČ, DPP končí 
uplynutím doby, na kterou byly sjednány.
V případě cizinců ze třetích zemí je nutné mít na zřeteli ještě ustanovení 
§ 48 odstavce 3 zákoníku práce, ze kterého vyplývá, že pro ukončení pra-
covního poměru mohou vzniknout i další důvody, jako např. uplynutí doby, 
na kterou bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu atd. Personální 
odbor příslušné VŠ či v. v. i. by měl mít informace o datu do kdy je platné 
povolení k dlouhodobému pobytu dotyčného cizince a pokud je sjednaný 
pracovní poměr delší, měl by příslušný odbor sledovat, zda dojde k pro-
dloužení povolení k pobytu, pokud se tak nestane, pak pracovní smlouvu 
bezodkladně ukončit. 
Ustanovení o způsobu rozvázání a skončení pracovního poměru jsou uve-
dená v zákoníku práce v § 48 a dále. 

11 VZP, OBZP https://www.vzp.cz/platci/informace/obzp 
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VII.  Náležitosti pro hostování  
či zaměstnávaní občanů  
ze zemí EU/EHP a Švýcarska

1. Zvací dokumenty

Pokud se rozhodnete hostit anebo zaměstnat občana z  některé členské 
země, pošlete mu v dostatečném předstihu, viz Tab. 1, oficiální zvací dopis, 
pozvánku na příslušnou akci nebo s ním uzavřete smlouvu o hostování či 
o budoucí pracovní smlouvě s vaší institucí. Cizinec si na základě zvacích 
dokumentů bude muset ve své zemi vyřídit administrativní náležitosti, tak 
jak je popsáno v následujících bodech. 

2. Vízové povinnosti a pracovní právo

Občané zemí EU/EHP a Švýcarska mají dle článku 45 Smlouvy o fungování 
Evropské unie právo na volný pohyb pracovníků v rámci zemí členských stá-
tů.12 Pokud přijíždí vykonávat pracovní aktivity do české VŠ či v. v. i. nepod-
léhají tedy ani vízovým povinnostem, ani nepotřebují pracovní povolení. 
To však neplatí pro občany třetích zemí, kteří přijíždí do české VŠ či v. v. i. 
z některého členského státu EU (více v kapitole VIII.) Občanů EU/EHP a Švý-
carska se ale týkají ohlašovací povinnosti a to:

   v případě pobytu v ČR delšímu než 30 dnů musí ve lhůtě do 30 dnů 
ode dne vstupu na území ČR ohlásit svoji přítomnost13 příslušnému 
odboru cizinecké policie14 dle místa pobytu v ČR. Pokud je cizinec 
ubytovaný na  hotelu, kolejích, čí jiném ubytovacím zařízení typu 
Airbnb, pak ohlašovací povinnost plní ubytovatel. V případech uby-
tování v soukromém objektu, u přátel, v pronájmu, je oznamovací 
povinnost na samotném cizinci,

12  Volný pohyb občané EU https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId 
=457 

13 Příjezd do ČR povinnosti https://www.mvcr.cz/clanek/prijezd-do-cr.aspx 
14  Odbory cizinecké policie https://www.policie.cz/clanek/oddeleni-pobytovych-

agend.aspx 
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   v případě uzavření pracovněprávního vztahu (pracovní poměr tj. PP15, 
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr tj. DPČ, DPP)16 je 
zaměstnavatel povinen nejpozději v den nástupu ohlásit tuto sku-
tečnost příslušné pobočce Úřadu práce. Informace a formuláře jsou 
na webu MPSV ČR v sekci zaměstnávání občanů EU/EHP.17

3. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Evropská pravidla pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (SZ)18 
vychází z práva volného pohybu osob v rámci členských zemí a ustanovení, 
že migrující osoba podléhá pravidlům SZ pouze jednoho členského státu. 
Koordinační nařízení upravují pravidla a věcný rozsah „koordinace“ v oblas-
tech: 

a)  sociálního pojištění (důchodové, nemocenské, pojistné úrazu a nemoci 
z povolání),

b) zdravotního pojištění,
c) státní sociální podpora (dávky v nezaměstnanosti, rodinné dávky).

Pro státní příslušníky členských států EU/EHP a Švýcarska, kteří jsou nebo 
byli pojištěni v některé z uvedených zemí, a také pro jejich rodinné přísluš-
níky se tato pravidla aplikují při jejich migraci do jiného členského státu. 
Pravidla koordinace sociálního zabezpečení nenahrazují vnitrostátní sys-
témy, jsou stanoveny v právních aktech EU právně závazných pro všechny 
členské státy. Jsou to: 

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordi-
naci systémů sociálního zabezpečeni,19 

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, které sta-
noví prováděcí pravidla k Nařízeni (ES) č. 883/2004.20

15  Zákon 262/2006 Sb. Část druhá https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-
262#cast7-hlava2 

16  Zákon 262/2006 Sb. Část třetí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262# 
cast7-hlava2 

17  MPSV Zaměstnávání občanů EU/EHP https://www.mpsv.cz/postup-zamestna- 
vatele1 

18  Koordinace systémů SZ  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849 
19  Nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/

CS/TXT/?uri=celex%3A32004R0883 
20  Nařízení EP a Rady (ES) č. 987/2009 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/

CS/ALL/?uri=celex:32009R0987 
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Obecně platí, že osoby, na které se ustanovení těchto Nařízení vztahují, 
podléhají právním předpisům pouze jediného členského státu, na zaměst-
nance se vztahují předpisy státu, kde je zaměstnán, to je kde vykonává pra-
covní činnost (Lex loci laboris). V praxi dochází při migraci k různým situacím 
migrujících osob, tj. změnám bydliště, životní situace, státu výkonu činnosti, 
délky výkonu činnosti v příslušném státě, vyslání zaměstnavatelem do jiné-
ho členského státu či souběhu činnosti ve dvou nebo více státech. Nařízení 
883/2004, články 11. až 16. a Nařízení 987/2009 články 11 a 14 (definice bydli-
ště a podstatné činnosti) stanoví, jaká pravidla pro určení státu příslušnosti 
k SZ se v různých životních situacích aplikují. 
Pravidla pro určování příslušnosti pro různé situace dle nařízení 883/2004 
a 987/2009 jsou přehledně popsána na webových stránkách ČSSZ.21 

  V  případě, že bude občan jiné členské země zaměstnán pouze 
českou VŠ či v. v. i. bude příslušet k  sociálnímu zabezpečení v  ČR 
a do jejího systému bude zaměstnavatel odvádět pojistné na soci-
ální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

  Pokud by však občan jiné členské země byl vyslán22 svým zahra-
ničním zaměstnavatelem k výkonu činnosti do ČR, zůstává dotyčný 
v systému SZ země odkud je vyslán (uplatní se výjimka dle člán-
ku 12 Nařízení 883/2004). V takovém případě nedoporučujeme, aby 
s dotyčným byl uzavírán souběžný pracovněprávní vztah s českou 
VŠ či v. v. i. 

  Pokud dojde k souběžnému výkon činnosti ve dvou nebo více stá-
tech,23 bude nutné podle bydliště, těžiště životních zájmů a mís-
ta výkonu podstatné činnosti dotyčného stanovit stát příslušnosti 
k systému SZ. V případě stanovení státu jiného než ČR bude muset 
český zaměstnavatel odvádět pojistné na SZ a ZP ze závislé činnosti 
do státu určení, což je v některých případech velmi komplikované 
a obvykle se řeší přes externí komerční poradenskou společnost.

Potvrzení k  právním předpisům sociálního zabezpečení vydává/ukončuje 
příslušná instituce sociálního zabezpečení v daném členském státě. Toto 
potvrzení, přenositelný formulář A1, má jednotnou formu ve všech člen-
ských zemích. Přehled formulářů potvrzujících nároky na různé dávky soci-

21  Určení příslušnosti k SZ https://www.cssz.cz/web/cz/pravidla-pro-urcovani-
prislusnosti-dle-narizeni-883/2004-a-987/2009

22  Vyslání z ČR do zahraničí https://www.cssz.cz/web/cz/vyslani-pracovnici 
23  Souběžný výkon činnosti https://www.cssz.cz/web/cz/soubezny-vykon-cinnosti 
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álního zabezpečení je uveden na webu https://europa.eu/youreurope/
citizens/work/social-security-forms/index_cs.htm. V  České republice je 
institucí pro určování příslušnosti k systému sociálního zabezpečení ČSSZ.24  
Příslušnost ke zdravotnímu pojištění prokazuje občan Evropským průka-
zem zdravotního pojištění EHIC,25 který opravňuje občany členských států 
EU/EHP a Švýcarska, zpravidla k poskytnutí nezbytné lékařské péče ve stát-
ním lékařském zařízení, a to za stejných podmínek a za stejnou cenu pří-
padně zdarma jako lidem pojištěným v dané zemi. Na co má nárok cizinec, 
zjistíme podle barvy zdravotního průkazu, bližší informace jsou na webu 
např. u pojišťovny VZP26. 

  Hosté, přijíždějící na českou VŠ či v. v. i. na pobyty kratší než šest 
měsíců jsou vybaveni svým průkazem EHIC, vydaným v  členské 
zemi, k jejímuž systému SZ přísluší. Pokud host (osoba bez pracov-
ního poměru v ČR) pobývá na území ČR déle než půl roku, měla by 
prostřednictvím přenositelného formuláře S1,27 vystaveného v zemi 
jeho příslušnosti k SZ a ZP, žádat po předchozí registraci u některé 
z českých zdravotních pojišťoven o možnost čerpání plné zdravotní 
péče v ČR. Česká zdravotní pojišťovna se na základě předložené-
ho formuláře S1 dohodne se zdravotní pojišťovnou u které je v jiné 
členské zemi dotyčná osoba registrována o způsobu úhrad nákladů 
na léčbu. 

  Cizinci zaměstnanci, kteří uzavřou pracovněprávní vztah pouze v ČR 
např. s českou VŠ nebo v. v. i. (PP, případně DPČ >3499 Kč/měs. a DPP 
>10 000 Kč/měs) budou svým zaměstnavatelem registrování u čes-
ké zdravotní pojišťovny a zaměstnavatel za ně bude platit pojist-
né. Po dobu trvání pracovního poměru budou pojištěnci veřejné-
ho zdravotního pojištění v ČR. Pokud jejich pracovní poměr skončí 
a oni zůstanou v ČR, jsou povinni se do 8 dnů registrovat u zdravotní 
pojišťovny v ČR a platit si pojištění jako osoba bez zdanitelných pří-
jmů (OBZP).28 

24  Určení příslušnosti k SZ https://www.cssz.cz/web/cz/pravidla-pro-urcovani-
prislusnosti-dle-narizeni-883/2004-a-987/2009

25  EHIC https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=cs 
26  VZP typy nároků na péči https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-

praxi/poradna/na-co-ma-narok-cizinec-napovi-barva-prukazu 
27  Formulář S1 https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-

forms/index_en.htm 
28 VZP – OBZP https://www.vzp.cz/platci/informace/obzp 



26

NÁLEŽITOSTI PRO HOSTOVÁNÍ ČI ZAMĚSTNÁVANÍ OBČANŮ ZE ZEMÍ EU/EHP A ŠVÝCARSKA

  Zvláštní kategorií jsou studenti, více informací je na webu VZP 
v  kapitole „Jsem student, ale dosáhl jsem věkové hranice 26 let. 
Jak je to s hrazením zdravotního pojištění?“29 nebo na webu portá-
lu Your Europe na stránce Your health insurance cover/ A student, 
researcher or trainee abroad.30 V nejasných případech doporuču-
jeme obrátit se na Kancelář zdravotního pojištění, z.s.,31 která je 
styčným orgánem České republiky pro oblast zdravotního pojištění 
a poskytování péče ve vztahu ke státům EU, EHP a Švýcarsku.

Evropský průkaz zdravotního pojištění nenahrazuje cestovní pojištění, neza-
ručuje ošetření a lékařskou péči vždy zdarma to je bez případné spoluúčas-
ti, proto je pro cestu a pobyt v ČR doporučeno uzavřít i komerční cestovní 
pojištění.

29  VZP student https://www.vzp.cz/o-nas/nejcasteji-resite/otazka/jsem-student-
ale-dosahl-jsem-vekove-hranice-26-let-jak-je-to-s-hrazenim-zdravotniho-
pojisteni 

30  Your Europe https://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-
abroad/health-insurance-cover/index_en.htm 

31  KZP https://www.kancelarzp.cz/cs/ 
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VIII.  Náležitosti pro hostování  
či zaměstnávání občanů  
třetích zemí 

1. Obecně

Občané třetích zemí, jsou občané států, které nejsou členskými zeměmi 
EU, Norska, Lichtenštejnska, Islandu ani Švýcarska. Podmínky pro jejich 
vstup a pobyt na území schengenského prostoru upravuje Evropský vízový 
kodex,32 podmínky pro vstup a pobyt na území ČR Zákon č. 326/1999 Sb. 
o pobytu cizinců na území České republiky.33 Tito občané budou pro vstup 
a pobyt na území ČR, kde budou vykonávat vědecké aktivity (hostování nebo 
zaměstnání) potřebovat podle druhu pobytu, účelu a délky různý typ víza 
(pobytové oprávnění). Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků tře-
tích zemí v členských zemích EU, za účelem výzkumu, studia, stáže, dobro-
volnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů 
a činnosti au-pair upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/801,34 její pravidla by měla být transponována do vnitrostátní legislati-
vy členských států tak, aby členské státy dosáhly závazných cílů ve směrnici 
stanovených. Proto se na vědecké a výzkumné pracovníky vstupující a pobý-
vající na území ČR za splnění určitých podmínek vztahují výjimky a úlevy. 
Podrobné informace jsou popsány na webových stránkách: 

a)  MZV ČR v sekci Vstup a pobyt, Schengenská víza, Vědecký výzkum – pro 
pobyty do 90 dnů https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/
kratkodobe_vizum/vedecky_vyzkum.htm, 

b)  MV ČR v  sekci Služby pro veřejnost/Informace pro cizince35 https://
www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx,

32  Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0810-20200202 

33  Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-
326#Top 

34  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj

35  MV ČR, Informace pro cizince https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-
zemi.aspx 
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c)  MV ČR Občané třetích zemí, Dlouhodobý pobyt, Účel vědecký výzkum 
https://www.mvcr.cz/sluzba/docDetail.aspx?docid=21657719&docTy-
pe=ART&chnum=3, 

d)  MPO v  sekci Možnosti pobytu vědeckých a  výzkumných pracovníků 
v  České republice https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekono-
micka-migrace/moznosti-pobytu-vedeckych-a-vyzkumnych-pracovni-
ku-v-ceske-republice--244061/,

e)  EURAXESS ČR36 v  sekci Praktické informace, https://www.euraxess.cz/
cs/czech-republic/information-assistance, kde jsou velmi podrobně 
popsány v českém i anglickém jazyce nejen postupy pro vyřízení víza 
a povolení k pobytu, ale najdete zde mnoho dalších praktických rad sou-
visejících s pobytem v České republice v akademickém prostředí. Eura-
xess ČR a jeho síť regionálních pracovišť poskytuje cizincům i jejich hos-
titelům asistenci při vyřizování administrativních úkonů souvisejících 
se vstupem a pobytem na území ČR a výkonem činností nebo zaměst-
nání v akademickém prostředí. Poskytuje i poradenství pro rodinné pří-
slušníky přijíždějících vědeckých a akademických pracovníků.

2. Zvací a další dokumenty

Pokud se rozhodnete hostit anebo zaměstnat vědeckého nebo výzkumného 
pracovníka, který je státním příslušníkem třetí země (nepopisujeme dále 
v textu situace pro rodinné příslušníky, osoby s dlouhodobým nebo trvalým 
pobytem v ČR a jiné výjimky), je zapotřebí dotyčné osobě dodat v dostateč-
ném předstihu, viz Tab. 2, zvací dokumenty. Podle délky plánovaného poby-
tu jsou vyžadovány různé typy dokumentů, od zvacího dopisu či pozvánky 
na příslušnou akci až po dohodu o akademickém hostování. Při záměru 
zaměstnat cizince v organizaci schválené MŠMT37 pro přijímání výzkumných 
pracovníků po dobu delší než 3 měsíce, musíte s  cizincem uzavřít Doho-
du o hostování a dodat mu písemný Závazek organizace, podle ustanovení 
zákona 341/2005 Sb.38 o veřejných výzkumných organizacích jeho části osmé 
Podmínky pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí. 

36 EURAXESS ČR https://www.euraxess.cz/cs
37  MŠMT Seznam výzkumných organizací https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj 

-2/seznam-vyzkumnych-organizaci-schvalenych-pro-prijimani 
38  Zákon 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích https://www.zakony 

prolidi.cz/cs/2005-341#p30c 
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Teprve na základě doručených zvacích dokumentů může začít cizinec žádat 
na  příslušném zastupitelském úřadu ČR v  zahraničí39 o vízum a násled-
né vyřízení pobytového oprávnění na území ČR. Pro účel pobytu vědecký 
výzkum v organizaci stanovené v Dohodě o hostování nepotřebuje dotyčný 
cizinec vyřizovat povolení k zaměstnání na území ČR.
Podle Zákona č. 435/200440 o zaměstnanosti, § 98 písmena n) se nevyžaduje 
povolení k zaměstnání cizince, který vykonává v České republice soustavnou 
vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akade-
mický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pra-
covník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle 
Zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
Pokud již cizinec na území ČR pobývá na základě dlouhodobého pobytu 
za účelem vědeckého výzkumu nebo jiného účelu a hostitelská organiza-
ce i cizinec mají zájem o prodloužení pobytu nebo o změnu účelu pobytu, 
je nutné na základě nové Dohody o hostování a Závazku instituce zažádat 
na MV ČR, příslušném OAMP41 o prodloužení či změnu účelu pobytu.
Jaké dokumenty je cizinec povinen předložit při podávání žádosti o vízum 
nebo dlouhodobý pobyt či jeho prodloužení je uvedeno na webu MV ČR, 
Občané třetích zemí >> Dlouhodobý pobyt (viz bod 1. a) a c) této kapitoly).

3. Vízové povinnosti, kde hledat informace

Pro krátkodobé pobyty, to je do 90 dnů, na území ČR, včetně celého 
schengenského prostoru, žádá občan třetí země na zastupitelském úřadu 
ČR v  zahraničí o udělení schengenského víza (viz bod 1.a) této kapitoly). 
V případě, že vědecký pracovník nebude uzavírat v ČR pracovněprávní vztah, 
bude zde pouze hostovat, může využít bezvízového styku,42 je-li ze státu, 
jejichž občané jsou osvobozeni od vízové povinnosti ve státech schengen 

39  MZV ČR Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí 
 –  https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/

ceske_urady_v_zahranici/index.html
 –  https://www.mzv.cz/jnp/en/diplomatic_missions/czech_missions_abroad/

index.html 
40  Zákon o zaměstnanosti https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#p98 
41  OAMP https://www.mvcr.cz/clanek/odbor-azylove-a-migracni-politiky.aspx 
42  MZV bezvízový styk https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/

kratkodobe_vizum/seznam_statu_jejichz_obcane_nepodlehaji/index.html 
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ského prostoru ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/1806.43 
Pro dlouhodobý pobyt, kdy cizinec plánuje hostovat či být zaměstnán na VŠ 
či ve výzkumné instituci schválené pro přijímání výzkumných pracovníků ze 
třetích zemí, po dobu delší než tři měsíce, bude výzkumný pracovník žádat 
na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí o vydání povolení k dlouhodobému 
pobytu za účelem vědeckého výzkumu. Seznam náležitostí, které je cizinec 
povinen k žádosti předložit je uveden na stránce MV ČR.44 
Zvoucí výzkumná instituce nebo vysoká škola cizinci dodává: oběma strana-
mi podepsanou Dohodu o hostování a Závazek zvoucí organizace.
Cizinec dokládá: cestovní doklad, fotografii, výpis z rejstříku trestů, na vyžá-
dání doklad o splnění požadavku proti zavlečení infekčního onemocnění, 
doklad o sjednaném zdravotním pojištění na překlenovací období mezi pří-
jezdem a registrací ve veřejném zdravotním pojištění, v případě, že bude 
cizinec zaměstnán na VŠ. 
Některé náležitosti žádosti, tiskopisy a vzory jsou ke stažení na webu MV ČR 
v sekci informace pro cizince,45 jsou to především „Green application“ tisko-
pis žádosti o vydání a prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobé-
mu pobytu, potvrzení o zajištění ubytování, vysílací dopis, další potvrzení.
Vzor dohody o hostování a závazku instituce je k dispozici na webu EURA-
XESS ČR46 v sekci Praktické informace >> Povolení k pobytu a víza >> Vědečtí 
pracovníci z třetích zemí >> Dlouhodobý pobyt nad 90 dní. 

4. Poplatky, lhůty a prostředky k pobytu 

Poplatek za zpracování žádosti je 2 500 Kč, lhůta pro rozhodnutí o žádosti  
o  povolení k  dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je 

43  Nařízení EP a Rady (EU) 2018/1806 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
CS/ALL/?uri=CELEX:32018R1806 

44  MV ČR https://www.mvcr.cz/sluzba/docDetail.
aspx?docid=21657719&docType=ART&chnum=3 

45  MV ČR Tiskopisy k žádosti o vízum, dlouhodobý pobyt https://www.mvcr.
cz/mvcren/article/third-country-nationals-application-requirements-
application-forms.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d

46  Dohoda o hostování a Závazek organizace https://www.euraxess.cz/cs/czech-
republic/information-assistance/povolen%C3%AD-k-pobytu-v%C3%ADza/
v%C4%9Bde%C4%8Dt%C3%AD-pracovn%C3%ADci-z-t%C5%99et%C3%ADch-
zem%C3%AD 
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60 dnů. Cizinec obdrží vstupní vízum, které je platné 60 dnů, na jehož zákla-
dě může vstoupit na území ČR. Po té je povinen do tří pracovních dnů ohlá-
sit se na příslušném OAMP a zažádat o průkaz povolení k pobytu s biomet-
rickými prvky. 
U dlouhodobých pobytů je cizinec povinen prokázat, že bude mít prostřed-
ky na živobytí a pokrytí nákladů na bydlení, podrobné informace o  výši 
prostředků a formě prokázání jsou uvedeny na webu MV ČR v sekci Informace 
pro cizince >> Některé náležitosti žádosti >> Prostředky k pobytu.47 
Informace pro občany třetích zemí, kteří migrují mezi členskými státy EU, 
jsou uvedeny na webových stránkách MV ČR v sekci Občané třetích zemí >> 
Cestování po EU/Schengenu, https://www.mvcr.cz/clanek/cestovani-po-eu 
-schengenu-286796.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d. 

5. Pracovní povolení 

Podmínky pro zaměstnávání pracovníků (viz také kapitola VI.) ze zahrani-
čí upravuje v ČR zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který ve své čtvrté 
části Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí48 stanoví náležitosti, které je 
třeba před uzavřením pracovněprávního vztahu splnit. Obecně platí pravi-
dlo, že při zaměstnání občana z třetí země je nutné, aby si cizinec, mnohdy 
ve spolupráci s budoucím zaměstnavatelem vyřídil pracovní oprávnění na 
českém trhu práce. Způsoby administrativního řešení a jaké jsou doklady 
(Pracovní oprávnění49) opravňující cizince aby byl zaměstnán, záleží na více 
faktorech. Informace o postupu zaměstnavatele při zaměstnávání pracov-
níků ze zahraničí, kteří nemají volný přístup na trh práce v ČR, naleznete na 
stránkách MPSV ČR v sekci Zahraniční zaměstnanost, Zaměstnávání cizin-
ců.50 Při nesplnění zákonných náležitosti hrozí zaměstnavateli značné sank-
ce za nelegální zaměstnávání. 
Z těchto pravidel však existují různé výjimky, které upravuje Zákon o zaměst-
nanosti v § 98 týkající se zejména krátkodobých pobytů, zaměstnávání stu-
dentů připravujících se soustavně na budoucí povolání, akademických,  

47  Prostředky k pobytu https://www.mvcr.cz/clanek/prostredky-k-pobytu-pro-
ucely-dlouhodobeho-pobytu.aspx 

48  Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-
435#cast4 

49  MPSV Pracovní oprávnění https://www.mpsv.cz/pracovni-opravneni 
50  MPSV Postup zaměstnavatele https://www.mpsv.cz/postup-zamestnavatele 
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vědeckých a výzkumných pracovníků v akademickém prostředí a osob, které 
získaly vzdělání v ČR. 
V  akademické sféře jsou především uplatňovány následující ustanovení 
Zákona 435/2004 Sb., § 98:51 Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká kar-
ta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta se 
podle tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince:

  písmeno d) Pro krátkodobé pobyty – 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 výkon-
ného umělce, pedagogického pracovníka, akademického pracovníka 
vysoké školy, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovní-
ka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo studenta do 
26 let věku,

  písmeno j), který se na území České republiky soustavně připravuje 
na budoucí povolání dle § 5 písmena d),

  písmeno n), který vykonává v České republice soustavnou vzděláva-
cí nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akade-
mický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývo-
jový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné 
organizaci podle zvláštního právního předpisu (Zákon 341/2005 Sb. 
o veřejných výzkumných institucích),

  písmeno o), který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo 
vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo 
vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách (Zákon 
111/1998 Sb.).

Zaměstnavatel cizince má oznamovací povinnost vůči Úřadu práce a to nej-
později v den nástupu pracovníka k výkonu činnosti, ale i v případě předčas-
ného ukončení činnosti, je povinen vést evidenci a uchovávat doklady, více 
informací a potřebné formuláře jsou k dispozici na webu MPSV ČR v sekci 
Zaměstnávání cizinců, Postup zaměstnavatele.52

Pracovní poměr cizince končí též v  případech, jak stanoví zákoník práce 
v § 48. Pozornost je třeba věnovat písmenu c) uplynutím doby, na kterou 
bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení 

51  § 98 Zákona 435/2004 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#p98
52  MPSV Zaměstnávání cizinců, Postup zaměstnavatele https://www.mpsv.cz/

postup-zamestnavatele 
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k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vyso-
kou kvalifikaci. 
V akademickém prostředí může nastat situace, kdy vědeckému pracovníkovi 
končí Povolení k dlouhodobému pobytu dříve než pracovní smlouva anebo 
naopak. Proto doporučujeme průběžně sledovat termíny vypršení Povo-
lení k pobytu v návaznosti na termín ukončení pracovní smlouvy cizince, 
abychom předešli neoprávněnému zaměstnávání anebo nesplnění účelu 
Dohody o hostování.
Pokud vědec s Povolením k pobytu za účelem vědeckého výzkumu na první 
VŠ či v. v. i. odejde pracovat do druhé české VŠ či v. v. i., je nutné informovat 
OAMP MV ČR o zániku Dohody o hostování u první VŠ či v. v. i., a druhá VŠ 
či v. v. i. musí uzavřít s cizincem novou Dohodu o hostování.
Rovněž tak cizinec s Povolením k dlouhodobému pobytu za účelem vědec-
kého pobytu není oprávněn pracovat v organizaci, která není uvedena MŠMT 
v seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných 
pracovníků ze třetích zemí (viz bod 2. této kapitoly odkaz na MŠMT).

6. Sociální zabezpečení 

Sociální zabezpečení (SZ) v České republice upravuje Zákon 589/1992 Sb.53 
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměst-
nanosti. SZ zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemo-
censké pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Některé tzv. smluvní třetí země uzavřely s Českou republikou mezinárodní 
smlouvy o sociálním zabezpečení, jejichž základním smyslem je zajistit prá-
va osob, které migrují mezi dvěma smluvními státy. 
Smlouvy jsou rozděleny do tří typů, a to proporcionální, teritoriální a kom-
binované, více informací je uvedeno na webu ČSSZ v sekci Životní situace >> 
Práce a pobyt v zahraničí >> Mezinárodní smlouvy.54 Přehled smluv a rozsah 
pojištění a plnění, které pokrývají je uveden na webu MPSV ČR.55

53  Zákon o pojistném na SZ a politiku nezaměstnanosti č. 589/1992 Sb https://
www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-589#p1 

54  ČSSZ Mezinárodní smlouvy o SZ a jejich typy https://www.cssz.cz/web/cz/
mezinarodni-smlouvy 

55  MPSV Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení https://www.mpsv.cz/
web/cz/dvoustranne-smlouvy-o-socialnim-zabezpeceni 
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ČR uzavřela smlouvy o SZ s  těmito třetími státy: Albánie, Austrálie, Bělo-
rusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chile, Indie, Izrael, Japonsko, Jižní 
Korea, Kanada, Makedonie, Moldavsko, Quebek, Rusko, Spojené státy ame-
rické, Srbsko, Sýrie, Tunisko, Turecko, Ukrajina, dle výstupové dohody EU 
o brexitu mezi EU a Velkou Británií.56

Poznámka: Zdravotní pojištění však pokrývají smlouvy uzavřené pouze s těmito 
třetími státy: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Izrael, Japonsko, 
Severní Makedonie, Srbsko, Tunisko, Turecko, USA, Velká Británie  
(dle Výstupové dohody o brexitu).

Všechny ostatní třetí země označujeme jako nesmluvní státy, práva mig-
rujících osob nejsou vzájemně mezi ČR a příslušnou zemí nijak upravena. 
Obecně platí podmínka „lex loci laboris“, uzavřít sociální a zdravotní pojiš-
tění ve státě, kde dotyčný vykonává pracovní činnosti.

Tabulka 3: Sazby pojistného z vyměřovacího základu 

u zaměstnance u zaměstnavatele celkem

Sociální zabezpečení (SZ) 6,5 % 24,8 % 31,3 %

Z 
to

ho

Důchodové pojištění – 21,5 %

Nemocenské pojištění – 2,1 %

Státní politika zaměstnanosti – 1,2 %

Zdravotní pojištění (ZP) 4,5 % 9 % 13,5 %

Celkem 11 % 33,8 % 44,8 %

Z českého zákona o pojistném na sociální zabezpečení a politiku zaměst-
nanosti vyplývá, kdo a v jakém rozsahu je povinen platit pojistné. Za cizince 
z třetí země, který se stane zaměstnancem VŠ či v. v. i., bude zaměstnavatel 
po dobu uzavřeného pracovní poměru případně i dohod o pracovní čin-
nosti nebo o provedení práce s vyměřovacím základem, který dosáhl výše  

56  ČSSZ BREXIT od 1.1.2021 https://www.cssz.cz/web/cz/brexit-obdobi-od 
-1.ledna-2021 
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zakládající účast na pojištění v daném měsíci (u DPP vyšším než 10 000 Kč/ 
měsíc, u DPČ od 3 500 Kč/měsíc), mandatorně platit pojistné ve výši odvoze-
né z vyměřovacího základu a to jak za zaměstnance, tak i za zaměstnavatele.
Zaměstnaný cizinec z třetí smluvní země ve smyslu SZ po ukončení pracov-
ního poměru v české VŠ či v. v. i. a odjezdu zpět do zahraničí, mimo schen-
genský prostor má nárok na uznání sociálního zabezpečení pouze v rozsa-
hu stanoveném ve dvoustranné smlouvě o SZ. Zpravidla se jedná o uznání 
nároku na důchod za dobu odpracovanou v ČR.
Cizinci, který je ze třetí nesmluvní země, nevzniká žádný nárok, v ČR nemá 
ani možnost žádat o vyplacení uhrazeného pojistného na SZ při odjezdu 
z území ČR mimo schengenský prostor. 
Pokud cizinec třetizemec odjede z území ČR a bude zaměstnaný v některém 
členském státě EU, budou se na něj vztahovat koordinační nařízení o sociál-
ním zabezpečení (viz kapitola VII. bod 3). V tom případě doporučujeme, aby 
si vyřídil na Úřadu práce příslušné potvrzení o tom, že byl zaměstnán v ČR 
(formulář U1).57

7. Zdravotní pojištění

Každá osoba pobývající na území ČR musí být pojištěna v systému veřej-
ného nebo komerčního zdravotního pojištění (ZP). V tomto bodě neřešíme 
rodinné příslušníky vědeckých pracovníků.

a) Veřejné zdravotní pojištění
Podmínky veřejného ZP upravuje Zákon č. 48/1997 Sb.58 o veřejném zdra-
votním pojištění. Podle tohoto zákona, § 2 odstavce 1 je pojištěncem osoba, 
která: 

  A. má trvalý pobyt na území České republiky, nebo 
  B.  nemá trvalý pobyt na území České republiky, pokud 

  1.  je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý 
pobyt na území ČR

  2. atd. viz Zákon. 
 

57  Standard forms https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-
forms/index_en.htm 

58  Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném ZP https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48 
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Dále je v § 2, odstavci 5 uvedeno: 
Z veřejného zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které jsou činny v České 
republice pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky. 
Pro nás z toho vyplývá, že v období, kdy cizinec není zaměstnancem české 
VŠ či v. v. i. (může být pouze hostem) je povinen uzavřít komerční zdravotní 
pojištění. Toto ustanovení je třeba dodržet i na překlenutí doby od příjezdu 
cizince z  třetí země na území ČR do doby, než bude přijat do pracovního 
poměru a zaměstnavatel ho zaregistruje a bude odvádět pojistné na veřej-
né ZP.
Pro dohody konané mimo pracovní poměr, což je DPČ či DPP stanoví zákon 
č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění59 v § 7 podmínky pro pojištění při 
zaměstnání malého rozsahu.
Podmínkou pro účast na nemocenském pojištění je u DPP započitatelný 
příjem v částce vyšší než 10 000 Kč/měsíc60 a u DPČ vyšší než 3 499 Kč/
měsíc.61 
Částku pojistného stanoví zaměstnavatel tak, že z vyměřovacího základu62 
každého zaměstnance vypočte 13,5 % a výsledek zaokrouhlí na celou korunu 
směrem nahoru.
Podrobné informace k veřejnému zdravotnímu pojištění cizinců jsou zve-
řejněny na webu VZP v sekci Pojištěnci >> Informace a životní situace >> 
Zdravotní pojištění cizinců.63 Na této stránce v odstavci c) jsou též popsány 
principy pro ZP občanů z třetích smluvních zemí.

b) Komerční zdravotní pojištění
Cizinci, občané třetích zemí, bez trvalého pobytu v ČR, kteří nejsou účastni 
v systému veřejného zdravotního pojištění z titulu zaměstnání, uzavírají pro 
účely pobytu na území ČR komerční zdravotní pojištění a to buď základní  

59  Zákon o nemocenském pojištění https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-
187#Top 

60  VZP Dohody o provedení práce https://www.vzp.cz/platci/informace/
zamestnavatel/dohody-o-provedeni-prace 

61  VZP Dohody o pracovní činnosti https://www.vzp.cz/platci/informace/
zamestnavatel/dohody-o-pracovni-cinnosti 

62  VZP vyměřovací základ https://www.vzp.cz/platci/informace/zamestnavatel/
vymerovaci-zaklad-a-vypocet-pojistnehoaměřovací 

63  VZP Zdravotní pojištění cizinců https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-
zivotni-situace/zdravotni-pojisteni-cizincu 
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pojištění pro krátkodobé pobyty do 90 dnů anebo komplexní pojištění pro 
dlouhodobé pobyty nad 90 dnů.64 V souvislosti s novelou zákona o poby-
tu cizinců na území ČR, platnou od 2. 8. 2021 pojištění uzavírají výhradně 
u komerční Pojišťovny VZP (pVZP).65 Sazby pojistného jsou uvedeny na webu 
https://www.vzpforforeigners.cz/rates, na stránce https://www.vzpforfo-
reigners.cz/faq jsou v angličtině zodpovězeny nejčastější dotazy.
Smlouvy o zdravotním pojištění uzavřené s jinou komerční pojišťovnou před 
datem účinnosti změny zákona, zůstávají v platnosti až do jejich vypršení. 
Cizinci, občané třetích smluvních zemí66 na základě uzavřených smluv 
o sociálním zabezpečení, které upravují i oblast zdravotního pojištění mezi 
ČR a státy: USA, Japonsko, Turecko, Severní Makedonie, Srbsko, Černá Hora, 
Albánie, Tunisko a Sýrie v souvislosti s výdělečnými pobyty (cizinec zaměst-
naný či podnikající v  ČR) se stávají účastníkem českého systému, platí i 
v případě asociační dohody se státy Maghrebu (Alžírsko, Maroko, Tunisko) 
pokud je osoba z  uvedených států zaměstnána v  některém ze států EU 
(včetně ČR), tak je účastna v systému zdravotního pojištění dané země EU 
(a naopak). Obdobný princip zakládá i mezinárodní smlouva ČR s Izraelem, 
která se však aplikuje pouze na občany ČR a Izraele. Tento postup se netýká 
turistických pobytů ani pobytů za účelem studia.
Na jakou zdravotní péči má cizinec nárok, se pozná podle barvy a typu jeho 
zdravotného průkazu, vice na VZP https://www.vzp.cz/poskytovatele/infor-
mace-pro-praxi/poradna/na-co-ma-narok-cizinec-napovi-barva-prukazu 
nebo https://www.vzpforforeigners.cz/. 
Odpovědi na dotazy ohledně pojištění a pojistného plnění v  souvislosti 
s onemocněním COVID najdete na https://www.pvzp.cz/cs/produkty/zdra-
votni-pojisteni-cizincu/komplexni-zdravotnipojisteni-cizincu-plus/. 

8. Pojištění odpovědnosti

Zpravidla se jedná se o zákonné pojištění zaměstnavatele odpovědnos-
ti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání dle Vyhlášky MF ČR  

64  VZP Komerční pojištění cizinců https://www.vzp.cz/pojistenci/komercni-
pojisteni/komercni-pojisteni-cizincu 

65 pVZP https://www.vzpforforeigners.cz/
66  c) smlouvy https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/

zdravotni-pojisteni-cizincu 
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a č. 125/1993 Sb.67 Toto pojištění platí zaměstnavatel za všechny zaměstnan-
ce, kteří mají uzavřený pracovní poměr (úvazek) a dohody o pracích kona-
ných mimo pracovní poměr, jejichž měsíční vyměřovací základ je vyšší než 
10 000 Kč pro DPP a alespoň 3500 Kč pro DPČ. Zaměstnavatelé jsou pojištění 
u Kooperativa pojišťovna, a.s.68 na jejích webových stránkách naleznete dal-
ší upřesňující informace i včetně likvidace pojistné události.
Pokud přijíždějící cizinec neuzavírá s českou VŠ, v. v. i. pracovněprávní vztah, 
přijíždí jako host, je vyslán zahraničním subjektem na nějakou akci, stáž, 
sabbatical apod., nebude se na něj toto pojištění vztahovat. Proto dopo-
ručujeme, aby dle povahy a délky pobytu zahraničního hosta v  české VŠ 
či v. v. i. byly předem zváženy možná rizika spojená s  výkonem jeho akti-
vit na pracovišti hostitelské organizace a cizinci bylo doporučeno zajistit 
si pro celou dobu trvání pobytu na příslušném hostitelském pracovišti na 
vlastní náklady pojištění léčebných výloh platné pro území České republiky, 
zahrnující náklady na hospitalizaci a repatriaci, úrazové pojištění a pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou na majetku hostitelské organizace.

67  Vyhláška MF ČR a č. 125/1993 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-125#p1 
68  Kooperativa https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-

pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele 



39
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1. Obecně

U daní z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti je třeba, aby zaměstnava-
tel znal daňové postavení svých zaměstnanců a určil, zda se jedná o daňo-
vého rezidenta či daňového nerezidenta v ČR. Vychází se z tuzemské daňo-
vé legislativy v našem případě Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů69 
a daňové legislativy příslušné zahraniční země. Každá země má jiná pravi-
dla, jiné sazby a hlavně zájem na zdanění příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti pocházejících jak ze zdrojů v dané zemi, tak i ze zdrojů v zahraničí. 
Na mezinárodní úrovni proto upravují pravidla pro zdanění příjmů bilate-
rální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku 
v oboru daní z příjmu (SZDZ), které vycházejí z modelové smlouvy OECD.70 
Česká republika má uzavřené smlouvy se všemi státy EU/EHP a Švýcarskem, 
jejichž daňové systémy jsou již navzájem provázané, a nesprávně deklaro-
vaná nebo nezaplacená daň je proto zjistitelná a následně vymáhána včet-
ně sankcí. Tuto oblast není radno podceňovat. 
Kromě toho má ČR uzavřené SZDZ s téměř 70 dalšími státy světa. Přehled 
všech států a jednotlivých mezinárodních smluv je uveden na webu MF ČR.71 
Pravidla bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění jsou nadřazena 
pravidlům vnitrostátních daňových zákonů.

2. Mezinárodní zdaňování

V dalším textu se věnujeme pouze zdanění příjmů ze závislé činnosti zahra-
ničních akademických a vědeckých pracovníků a zaměstnaných studentů 
na českých VŠ či v. v. i. a povinnostem jejich zaměstnavatelů. 
 

69  Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-
586 

70  OECD Model Tax Convention on Income and on Capital https://www.oecd.org/
ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-
version-20745419.htm 

71  Přehled SZDZ které uzavřela ČR https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-
zdaneni/prehled-platnych-smluv
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V případě zaměstnaného cizince ze státu s uzavřenou bilaterální SZDZ je 
třeba zohlednit vždy ustanovení příslušné bilaterální smlouvy. Pro cizince 
i  pro české zaměstnance VŠ či v. v. i., kteří v  rámci svých aktivit pobýva-
jí dlouhodobě v  zahraničí zohledňujeme zejména pravidla článků bilate-
rálních smluv: (4) Rezident, (14 nebo 15) Příjmy ze závislé činnosti nebo 
Zaměstnání, (22 nebo 23) Vyloučení dvojího zdanění. Některé zejména star-
ší smlouvy obsahují článek (20 nebo 21) Učitelé, studenti nebo Profesoři 
a učitelé, který stanoví výjimku pro tyto pracovníky, kdy za určitých podmí-
nek daňoví rezidenti prvního státu nejsou ve druhém státě podrobeny dani 
z příjmu i při pobytu v druhém státě delším než 183 dnů obvykle po dobu 
maximálně dvou let. 
Způsob zdanění příjmů cizinců není založen na principu jejich občanství, 
ani na jejich příslušnosti k systému sociálního zabezpečení příslušné země, 
nýbrž na daňovém rezidenství (domicilu) poplatníka. Cizinec, který je dle 
své životní situace, daňový rezident České republiky v příslušném zdaňova-
cím období, má v ČR daňovou povinnost, vztahující se na jeho celosvětové 
příjmy, na druhou stranu má nárok čerpat daňové slevy a zvýhodnění např. 
stejně, jako občané ČR, kteří jsou zde daňovými rezidenty.
Naopak, je-li cizinec považován za daňového nerezidenta v ČR, je jeho daňo-
vá povinnost v ČR omezena pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, 
ovšem pak nemá nárok, kromě základní slevy na poplatníka a slevy na stu-
denta, využívat další daňové slevy a zvýhodněn. Platí zde však výjimka pro 
rezidenty zemí EU a EHP s min. 90 % příjmů plynoucích ze zdrojů v ČR. Daňo-
vý nerezident má daňovou povinnost vztahující se na celosvětové příjmy 
v zemi, kde je daňovým rezidentem. To znamená, že v té zemi musí přiznat 
i příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR a je-li s danou zemí uzavřena SZDZ, 
vyloučit dvojí zdanění podle pravidel této smlouvy. 

3. Podmínky pro určení daňového rezidenství, žádost o daňový domicil

Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů stanoví v části první, § 2 kteří poplat-
níci daně z příjmu jsou považováni za daňové rezidenty a kteří za daňové 
nerezidenty České republiky a to následovně:
Odstavec 2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají 
na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňoví rezi-
denti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na pří-
jmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí 
ze zdrojů v zahraničí.
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Odstavec (3) Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni 
v odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezi-
denti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze 
zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří se na území České 
republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, jsou daňovými nerezi-
denty a mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí 
ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se na území České repub-
liky obvykle zdržují.
(4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří 
zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle 
nebo v několika obdobích; do doby 183 dnů se započítává každý započatý 
den pobytu. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona 
rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat 
na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.
V některých případech nastane situace, že cizinec, který je daňovým poplat-
níkem splňuje podmínky pro daňové rezidentství jak v České republice, tak 
i v druhém státě. V takovém případě se určuje jeho daňové postavení podle 
postupně aplikovaných kritérií stanovených v článku 4 (Rezident) přísluš-
né SZDZ uzavřené mezi ČR a druhým státem. Kritéria se posuzují postupně 
a např. ve SZDZ se Slovenskem jsou následující:

a)  předpokládá se, že tato osoba je rezidentem pouze toho státu, ve kte-
rém má k dispozici stálý byt; jestliže má k dispozici stálý byt v obou 
státech, předpokládá se, že je rezidentem pouze toho státu, ke kterému 
má užší osobní a hospodářské vztahy (středisko životních zájmů), 

b)  jestliže nemůže být určeno, ve kterém statě má tato osoba středisko 
životních zájmů nebo jestliže nemá k dispozici stálý byt v žádném stá-
tě, předpokládá se, že je rezidentem pouze toho státu, ve kterém se 
obvykle zdržuje,

c)  jestliže se tato osoba obvykle zdržuje v obou státech nebo v žádném 
z nich, předpokládá se, že je rezidentem pouze toho státu, jehož je stát-
ním příslušníkem,

d)  jestliže je tato osoba státním příslušníkem obou států nebo žádného 
z nich, upraví příslušné úřady smluvních států tuto otázku vzájemnou 
dohodou.

V praxi je důležité, aby si příslušná osoba vyhodnotila, ve kterém státě by 
měla být v  daném zdaňovacím období daňovým rezidentem a požádala 
příslušný úřad daného smluvního státu o posouzení jeho životní situace 
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v  tomto období a o vystavení Potvrzení o daňovém domicilu ve smyslu 
článku 4 smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi první a druhou zemí.
Pokud bude osoba (náš migrující vědecký pracovník) vzhledem k jeho život-
ní situaci žádat o vystavení potvrzení o daňovém domicilu v České repub-
lice, podává písemnou žádost na územní pracoviště Finančního úřadu, pří-
slušného dle jeho místa bydliště. Žádost se podává písemně (viz příloha 
Vzor žádosti) k žádosti je nutné doložit kopii pasu nebo občanského průka-
zu, kopii smlouvy o ubytování či pronájmu bytu, pracovní smlouvy, někdy je 
vyžadováno i „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a straže-
ných zálohách“ od zaměstnavatele. K žádosti se přidává kolek ve výši 100 Kč. 
Vystavení potvrzení o daňovém domicilu trvá 30 dnů od podání žádosti pří-
slušnému správci daně.
Potvrzení o daňovém domicilu v ČR potřebuje cizinec doložit k daňovému 
přiznání, pokud žádá o slevy na dani z příjmu a daňová zvýhodnění v ČR.
Potvrzení požadují i příslušné finanční úřady některých druhých zemí, jako 
důkazní prostředek k  tomu, že dotyčná osoba není v  příslušném daňové 
období daňovým rezidentem ve druhém státě (obvykle ve státě, kde osoba 
dříve pobývala nebo jehož je občanem). Tato potvrzení o daňovém domi-
cilu jsou vyžadována někdy i opatřené Apostilou. Apostilu/legalizaci vydá-
vá Oddělení legalizace veřejných listin konzulárního odboru Ministerstva 
Zahraničních věcí.72 
Z praktického důvodu je vhodné, aby cizinec požádal svého zástupce, který 
hovoří česky, vybavil ho plnou mocí, aby za něj jednal s příslušnými úřady 
v ČR, zjednoduší to vyřizování.
Pokud bude mít dotyčný poplatník i jiné příjmy než ze závislé činnosti, pří-
jmy z více zdrojů a z více zemí, doporučujeme, aby konzultoval svojí situaci 
s daňovým poradcem. 

4. Sazby daně z příjmu, daňové slevy a zvýhodnění v ČR v roce 2021

V dalším textu se budeme zabývat pouze zdaněním fyzických osob, v našem 
případě vědeckých a akademických pracovníků, jak daňových rezidentů, tak 
i nerezidentů v České republice. Vysvětlíme zde základní pravidla zdanění 
jejich příjmů ze závislé činnosti, to je z příjmů plynoucích z jejich pracov-

72 https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/index.html 
  https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/sluzby_zastupitelskych_uradu_v_

zahranici/legalizace_a_vidimace/index.html 
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něprávních vztahů uzavřených v České republice (PP, DPP, DPČ), případně 
i v zahraničí.

Poznámka: v ČR dochází průběžně ke změnám v zákoně č. 586/1992 Sb.  
o daních z příjmů (ZDP) a souvisejících zákonech, proto jsou další informace 
pouze orientační, aktualizované informace najdete přímo v příslušném zákoně 
na webu https://www.zakonyprolidi.cz, poradí vám však také mzdové účetní  
ve vaší organizaci a v komplikovanějších případech Vám nezbyde, než se 
obrátit na daňového poradce. Krácení nebo nesprávné odvádění daně z příjmů 
je závažný přestupek, proto tuto oblast nepodceňujte.

Daňovou povinnost z příjmu plynoucích ze zdrojů v ČR zde mají jak daňoví 
rezidenti, tak i daňoví nerezidenti. Daňové přiznání z příjmů fyzických osob 
(FO) je zpravidla nutné podat příslušnému správci daně, to je finanční-
mu úřadu v místě bydliště, v tištěné formě do 1. dubna nebo elektronicky 
do 1. května následujícího roku po ukončení zdaňovacího období. Zdaňovací 
období je v ČR shodné s kalendářním rokem. Daňové přiznání se podává 
elektronicky73 nebo v tištěné podobě na tiskopisech vydaných a každoročně 
aktualizovaných Finanční správou.74

V daňovém přiznání se zúčtují příjmy za uplynulý kalendářní rok s již uhra-
zenými zálohami na daň z příjmu a zohlední se nároky na slevy na dani 
a daňová zvýhodnění. 

  Daňoví rezidenti mají nárok na slevy a zvýhodnění dle ustanovení 
zákona o dani z příjmu (viz následující tabulky), jsou však povinni 
zahrnout do svého daňového přiznání i příjmy plynoucí ze zdrojů 
v zahraničí za uplynulý rok (viz bod 2. této kapitoly).

  Daňoví nerezidenti ČR, kteří jsou daňovými rezidenty některého ze 
států EU nebo EHP za podmínky, že z jejich celosvětových příjmů 
bude minimálně 90 % pocházet ze zdrojů na území České republiky, 
mají v ČR nárok na slevy a daňová zvýhodnění, uplatněné prostřed-
nictvím daňového přiznání. 

  Daňoví nerezidenti mají nárok pouze na základní slevu na poplat-
níka a slevu na studenta. Příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR, které jsou 
zde zdaněny, musí zahrnout i do daňového přiznání v zemi, kde jsou 
daňovými rezidenty. 

73  Finanční správa Daně elektronicky https://www.financnisprava.cz/cs/dane/
dane-elektronicky

74  Daňové tiskopisy https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy 
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Sazby dně z příjmu fyzických osob v ČR stanoví § 16 ZDP, činí pro rok 2021:
  15 % pro část základu daně do výše 1 701 168 Kč (tj. 48 násobku prů-

měrné mzdy), 
  23 % pro část základu daně přesahující 1 701 168 Kč, 
  daň se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelné části 

základu daně a o odčitatelné položky.
Nedoplatek na dani jste povinni uhradit do termínu pro ukončení podání 
daňových přiznání vyhlášeným finanční správou.
Přeplatek na dani je poplatníkovi zaslán po ukončení termínu k  podání 
daňového přiznání se splatností 30 dnů. 

5. Obvyklá praxe podání daňového přiznání zaměstnanců

Podat daňové přiznání bývá komplikované i pro nezasvěceného českého 
občana, natož pro cizince žijícího a zaměstnaného v ČR. Důvodem je kromě 
složitého daňového systému i to, že finanční správa používá ve svých inter-
aktivních tiskopisech pouze češtinu, která je zde úředním jazykem, a to je 
pro mnohého cizince nepřekonatelná překážka.
Poplatníci, kteří mají příjmy pouze ze zaměstnání (ne však od více zaměst-
navatelů souběžně) mohou požádat svou mzdovou účetní, aby za ně odvá-
děla zálohy na daň z příjmu průběžně celý rok. Je k  tomu zapotřebí, aby 
dotyčný na začátku zdaňovacího období nebo při nástupu do zaměstnání 
podepsal ve mzdové účtárně Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti, kde stvrzuje, že souběžně nepracuje pro jiného 
zaměstnavatele a nemá povinnost podávat si daňové přiznání sám, protože 
mu neplynou další zdanitelné příjmy. Zároveň dodá zaměstnavateli všechny 
informace a potvrzení, které jsou potřebné pro nárokování daňových slev 
a zvýhodnění. Pokud je tím poplatníkem cizinec, je důležité, aby sdělil, zda 
je či není daňovým rezidentem v ČR. Zaměstnavatel pak sráží zaměstnanci 
každý měsíc zálohy na daň z příslušného příjmu, zohledňuje některé slevy 
a odvádí zálohy správci daně, to je finančnímu úřadu, pod který spadá.
 a) Roční zúčtování daně zaměstnavatelem
Pokud je dotyčná osoba, to je poplatník daně, ve zdaňovacím období zaměst-
naný pouze u jednoho zaměstnavatele anebo postupně u více zaměstnava-
telů a nemá jiné příjmy než ze závislé činnosti, může po ukončení zdaňova-
cího období požádat mzdovou účtárnu zaměstnavatele o provedení ročního 
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Žádost podává písemně, na formu-
láři, který má k dispozici jeho zaměstnavatel, nejpozději však do 15. února 
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následujícího roku a zároveň musí dodat všechny podklady pro uplatnění 
daňových slev a zvýhodnění (viz tabulky v této kapitole).
Cizinec který na území ČR pobýval ve zdaňovacím období alespoň 183 dnů 
nebo zde má bydliště, a který chce uplatnit daňové slevy a zvýhodnění jako 
český daňový rezident by měl dodat mzdové účetní i Potvrzení o daňovém 
domicilu v  ČR. O toto potvrzení je doporučeno požádat příslušné územ-
ní pracoviště finančního úřadu hned první týden v  lednu (viz bod 3 této 
kapitoly), aby bylo vyřízeno do 15. února, kdy je termín na podání ročního 
zúčtovaní.
 b) Daňové přiznání si poplatník podává sám
V  případě, kdy poplatník nesplňuje podmínky pro roční zúčtování daně 
u zaměstnavatele, musí si podat daňové přiznání sám a to na finanční úřad, 
územní pracovště, ke kterému přísluší podle bydliště, zpravidla písemně 
do 1. dubna či elektronicky do 1. května. 
Pro účely daňového přiznání požádá poplatník svého zaměstnavatele 
o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a straže-
ných zálohách (POZP) (v případně práce jen na základě DPP potvrzení o zda-
nitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou). 
Pokud poplatník ve zdaňovacím období pracoval i pro jiného zaměstnava-
tele, tak ho rovněž požádá o vystavení POZP. 
Cizinec, který je daňový rezident České republiky musí přiznat ve svém 
daňovém přiznání i příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Dvojí zdanění pak 
vyloučí podle ustanovení článku 22 nebo 23 smlouvy o zamezení dvojímu 
zdanění, je-li mezi příslušnými státy tato smlouva uzavřena. Pokud bude 
žádat o slevy a zvýhodnění na dani, měl by doložit i potvrzení o daňovém 
domicilu v ČR.
Poplatník, který je český daňový nerezident v ČR zdaňuje pouze příjmy ply-
noucí ze zdrojů v České republice, má však povinnost deklarovat tyto příjmy 
i v daňovém přiznání v zemi, kde je daňovým rezidentem. Potvrzení POZP 
může posloužit jako doklad pro zahraničního správce daně.
V  případě komplikovaných daňových přiznání doporučujeme konzultovat 
situaci s daňovým poradcem. Tyto služby zejména v mezinárodním kontextu 
bývají drahé.
Informace k  daním z  příjmů lze najít na internetu na různých portálech 
např. na https://www.finance.cz/518491-rocni-zuctovani-dane/, v  anglic-
kém jazyce lze doporučit webové stránky https://accace.com/tax-guideli-
ne-for-the-czech-republic/.
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6. Tabulky s přehledem daňových slev a zvýhodnění

Tabuka 4: Roční slevy na daních z příjmů fyzických osob (DPFO) pro rok 2021

Sleva  
na dani

Výše  
slevy/rok Podmínky Požadované  

doklady

základní sleva 
na poplatníka 
DPFO

27 840 CZK 
(2 320 Kč/
měsíc)

platí pro všechny 
poplatníky  
(i daňové  
nerezidenty)

není potřeba žádné 
potvrzení 

sleva  
na studenta 4 020 CZK

do věku 26 let  
nebo 28 let  
pro doktorandy  
(i pro daňové  
nerezidenty) 

potvrzení o studiu  
na celý rok 

sleva  
na manželku 
/manžela

24 840 CZK

příjem manžela/
manželky je nižší  
než 68 000 Kč (bez 
dávek sociálního  
zabezpečení,  
např. rodičovské-
ho příspěvku) 

potvrzení  
zaměstnavatele manžela 
nebo manželky nebo 
podepsané čestné  
prohlášení, pokud  
manžel není zaměstnán 

daňové  
zvýhodnění  
na vyživované 
dítě

1. 15 204 CZK 
2. 19 404 CZK 
3. 24 204 CZK

dítě žije  
s poplatníkem  
ve společně  
hospodařící  
domácnosti 

rodný list dítěte,  
potvrzení  
zaměstnavatele druhého 
rodiče, že neuplatňuje 
stejný příspěvek nebo 
čestné prohlášení 

sleva  
za umístění  
dítěte  
ve školce

15 200 CZK

dítě žije  
s poplatníkem  
ve společně 
hospodařící  
domácnosti

potvrzení předškolního  
zařízení o výši výdajů  
vynaložených  
za umístění  
vyživovaného dítěte

sleva  
na invaliditu

a) 2 520 CZK 
b) 5 040 CZK 
c) 16 140 CZK

poplatník je uznán 
invalidním, výše 
závisí na stupni  
invalidity 

potvrzení o stupni  
vašeho postižení 
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Tabulka 5: Nezdanitelné části základu daně pro DPFO pro rok 2021 (ZDP § 15)

Odpočet základu 
daně 

Odčitatelná 
částka/rok Podmínky Požadované doklady

dary  
vč. dárcovství 
krve

max. 15 % 
z daňového 
základu, 
3 000 CZK  
za dárcovství 
krve

minimál. 2 %  
ze základu daně,  
minimální částka  
je 1000 Kč 

doklad  
o poskytnutém 
bezúplatném plnění 
(daru), potvrzení  
o dárcovství krve

úroky  
z hypotéky nebo 
poskytnutého 
úvěru  
ze stavebního 
spoření

maximálně  
150 000 CZK  
na domácnost

smlouva  
s bankou  
o financování  
bytových potřeb  
poplatníka 

potvrzení  
o poskytnutém úvěru 
na bytové potřeby  
a o výši zaplacených 
úroků z tohoto úvěru

příspěvky  
na penzijní  
připojištění 

maximálně  
24 000 CZK

platba pojištění  
po dobu  
minimálně 5 let  
a současně  
nevybrána dříve 
než v 60 letech 

potvrzení  
o zaplacených  
příspěvcích  
na penzijní  
připojištění,  
penzijní pojištění, 
nebo doplňkové  
penzijní spoření

příspěvek  
na soukromé 
životní pojištění 

maximálně  
24 000 CZK

platba pojištění  
po dobu min. 
5 let a současně 
nevybrána dříve 
než v 60 letech 

potvrzení  
o zaplacených  
příspěvcích  
na soukromé  
životní pojištění

členské 
příspěvky 
zaplacené 
členem odborů

1,5 %  
zdanitelných  
příjmů, max. 
3000 CZK

členství  
v odborové 
organizaci 

potvrzení  
o zaplacených  
členských  
příspěvcích 

příspěvky  
o úhradě  
za zkoušky  
dalšího  
vzdělávání

maximálně  
10 000 CZK

v souladu  
se zákonem  
o uznávání  
výsledků dalšího 
vzdělávání

potvrzení o úhradě 
za zkoušky ověřující 
výsledky dalšího  
vzdělávání



48

X. Kde hledat užitečné odkazy

  EURAXESS Česká republika https://www.euraxess.cz/cs 
  EURAXESS JOBS https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
  RESEARCH JOBS https://www.researchjobs.cz/
  MŠMT Seznam výzkumných organizací 
  https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organi-

zaci-schvalenych-pro-prijimani
  Zákon 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, Část osmá, 

Podmínky pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 
 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-341#cast8 
  Dohoda o hostování a Závazek organizace ve smyslu zákona 341/2005 Sb. 

https://www.euraxess.cz/cs/czech-republic/information-assistan-
ce/povolen%C3%AD-k-pobytu-v%C3%ADza/v%C4%9Bde%C4%8D-
t%C3%AD-pracovn%C3%ADci-z-t%C5%99et%C3%ADch-zem%C3%AD

  Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců 
 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-326#Top
  Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech 
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A0- 

2009R0810-20200202
  MZV ČR v sekci Vstup a pobyt, Schengenská víza, Vědecký výzkum – pro 

pobyty do 90 dnů 
  https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/kratkodobe_

vizum/vedecky_vyzkum.htm 
  MV ČR Informace pro cizince 
 https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx
  MV ČR Občané třetích zemí, Dlouhodobý pobyt, Účel vědecký výzkum 

https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.
aspx 

  České zastupitelské úřady v zahraničí, Czech Mission Abroad 
  https://www.mzv.cz/jnp/en/diplomatic_missions/czech_missions_

abroad/index.html 
  Tiskopis žádosti o vydání a prodloužení doby platnosti povolení k dlouho-
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KDE HLEDAT UŽITEČNÉ ODKAZY

dobému pobytu https://www.mvcr.cz/clanek/tiskopisy-a-vzory.aspx?q- 
=Y2hudW09NQ%3d%3d 

  MV ČR Občané třetích zemí, tiskopisy a vzory 
  https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=21670419&docty-

pe=ART 
  MV ČR Občané EU, tiskopisy a vzory 
  https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-zadosti.aspx?q=Y2hudW09N-

g%3D%3D
  Koordinace sociálního zabezpečení na úrovni EU 
 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=cs 
  Formuláře stvrzující nárok na dávky sociálního zabezpečení v ostatních 

zemích EU 
  https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/

index_cs.htm 
  ČSSZ – určení státu pojištění 
 https://www.cssz.cz/web/cz/urceni-statu-pojisteni
  Mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení 
 https://www.cssz.cz/mezinarodni-smlouvy
  ČSSZ BREXIT od 1. 1. 2021 
 https://www.cssz.cz/web/cz/brexit-obdobi-od-1.ledna-2021
  MPSV ČR Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení v mezinárodním 

kontextu
 https://www.mpsv.cz/dvoustranne-smlouvy-o-socialnim-zabezpeceni
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. 

dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Text s význa-
mem pro EHP a Švýcarsko 

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32004- 
R0883

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 
2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o 
koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP 
a Švýcarsko) 

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A- 
32009R0987

  Zdravotní pojištění v EU, European Health Insurance Card 
 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=csVZP
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KDE HLEDAT UŽITEČNÉ ODKAZY

  VZP typy nároků na péči 
  https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/poradna/

na-co-ma-narok-cizinec-napovi-barva-prukazu
  VZP Zdravotní pojištění cizinců 
  https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/zdravot-

ni-pojisteni-cizincu 
  Komerční zdravotní pojištění cizinců 
  https://www.vzp.cz/pojistenci/komercni-pojisteni/komercni-pojiste-

ni-cizincu
  Pojišťovna VZP, a.s. (pVZP) 
 https://www.vzpforforeigners.cz/, https://www.pvzp.cz/cs/produkty/ 
  Kancelář zdravotního pojištění 
 http://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu 
  Rozsah péče hrazené ze zdravotního pojištění, studenti starší 28 let, 

výzkumní pracovníci 
  https://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/

health-insurance-cover/index_cs.htm
  Zákoník práce ČR Zákon č. 262/2006 Sb. 
 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#Top
  Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 98 
 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#p98
  MPSV Zahraniční zaměstnanost 
 https://www.mpsv.cz/web/cz/zahranicni-zamestnanost
  Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 
 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#p2 
  Finanční správa daň z příjmů 
 https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu 
  Finanční úřady a Územní pracoviště FÚ v ČR 
 https://www.financnisprava.cz/cs/kontakty 
  MF ČR Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zda-

nění v oboru daní z příjmu 
  https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-

-smluv 
  ANAG: Zaměstnávání cizinců na území české republiky, Matěj Daněk, 

Magdaléna Vyškovská, Jaroslava Fojtíková 
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KDE HLEDAT UŽITEČNÉ ODKAZY

  https://www.anag.cz/zamestnavani-cizincu-na-uzemi-ceske-re-
publiky/pA60.5896/?gclid=CjwKCAjwgISIBhBfEiwALE19STsLkmRBA-
P6Sh8ImZ9wIz3iKxdR2b2ZID1EkjZ2Hjy7B0dfIPgHLXhoCk3AQAvD_BwE

  Vydavatelství VŠCHT Praha, Výjezdy do zahraničí v akademické sféře, 
Anna Mittnerová 

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

  UCT Prague Welcome Centre 
 https://international.vscht.cz/international-staff 
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Česko-anglický slovník  
často používaných pojmů

občan EU/EHP + Švýcarska EU/EEA and Switzerland citizen

osvědčení o registraci občana EU Registration Certificate for EU citizens

občan třetí země third country citizen

dohoda o hostování Hosting Agreement

závazek k úhradě nákladů  
na pobyt výzkumného pracovníka

Commitment to cover the costs of  
the researcher’s stay

výzkumný pracovník research worker

dlouhodobý pobyt za účelem 
vědeckého výzkumu

long-term residence permit,  
the purpose „scientific research“

podat žádost o povolení  
k dlouhodobému pobytu 

to file an application for a long-term 
residence permit 

doklad obdobný výpisu z evidence 
Rejstříku trestů

document similar to an extract from  
the Penal Register (Police Clearance 
Certificate)

tiskopisy (ve smyslu podání 
žádosti) application forms

tiskopis žádosti o vydání  
a prodloužení doby platnosti 
povolení k dlouhodobému pobytu

Application form of request for issuing 
or extending of the validity of long-term 
residence permit

správní poplatek administrative fee

kolek revenue stamp

překlenovací štítek bridging label

zákoník práce Labour Code

pracovněprávní vztah labour relationship

pracovní poměr employment relationships

pracovní smlouva employment contract
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ČESKO ANGLICKÝ SLOVNÍK ČASTO POUŽÍVANÝCH POJMŮ

dohoda o pracovní činnosti (DPČ) Agreement on Work Activity

dohoda o provedení práce (DPP) Agreement on Work Performance

zaměstnaná osoba employed person

zahraniční pracovní cesta business trip abroad

vyslat zaměstnance k výkonu  
práce na území jiného státu

to posts an employee to perform work 
in a territory of another state

místo výkonu práce the place of the job performance

dočasná změna sjednaného místa 
výkonu práce

temporary change of the agreed place 
of work

tvůrčí volno sabbatical, leave for carrying out  
creative activities

Nařízení (ES) č. 883/2004  
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení

Regulation (EC) No. 883/2004 on the 
coordination of social security systems

sociální zabezpečení social security 

zdravotní pojištění cizinců Health insurance for foreigners

komplexní zdravotní pojištění 
cizinců

Comprehensive Health Insurance of 
foreigners

pojištěná osoba insured person

rodinné a zdravotní dávky family and health-care benefits

souběh výkonu činnosti ve dvou 
nebo vice členských státech

pursuit of an activity in two or more 
Member States

potvrzení A1, osvědčení týkající 
se právních předpisů v oblasti 
sociálního zabezpečení, které se 
vztahuje na držitele

A1 form, Certificate concerning  
the social security legislation which 
applies to the holder

pracovní úraz nebo nemoc  
z povolání

accident at work or an occupational 
disease

budete i nadále podléhat právním 
předpisům státu, ze kterého jste 
byli vysláni

you will remain subject to  
the legislation of the state you were 
posted from

daň z příjmu ze závislé činnosti income tax from dependent activity

finanční úřad, územní pracoviště Tax office, local branche
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ČESKO ANGLICKÝ SLOVNÍK ČASTO POUŽÍVANÝCH POJMŮ

daňový resident/ nerezident tax resident/ non-resident

potvrzení o daňovém domicilu Certificate of the tax-payer´s residence

zdaňovací období tax period

přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob Income Tax return by individuals

prohlášení poplatníka daně  
z příjmu fyzických osob ze závislé 
činnosti

Declaration of the taxpayer liable to 
personal income tax from dependent 
activity

žádost o roční zúčtování záloh  
a daňového zvýhodnění  
za zdaňovací období

Request for annual account of prepay-
ments and tax benefits for tax period

potvrzení o zdanitelných příjmech 
ze závislé činnosti, sražených  
zálohách na daň z těchto příjmů  
a daňovém zvýhodnění

Certificate of the taxable incomes from 
dependent activity, the withheld tax 
advances and tax advantage

slevy na dani Tax reliefs, allowances

nezdanitelné části základu daně non-taxable amounts of the tax base 

základní sleva na poplatníka personal tax allowance (Taxpayer relief)

sleva na studenta personal tax allowance for the student 
(Student´s relief)

adresa bydliště residence address

rodné číslo personal identification number

společně hospodařící domácnost common household

manžel/manželka a spouse

daňové zvýhodnění na dítě tax benefit for a child (allowance  
for a child) 

sleva za umístění dítěte  
v předškolním zařízení

tax allowance for child placement  
in the organization of preschool age 
children care
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Přehled použitých zkratek

VŠ  vysoká škola, v našem průvodci veřejná vysoká škola (dle Zákona 
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách)

v. v. i. veřejná výzkumná instituce (dle Zákona č. 341/2005 Sb.)
DSP doktorský studijní program
PP   pracovněprávní vztah (dle Zákona č. 262/2006 Sb., část první, hl. I)
DPP   dohoda o provedení práce (dle Zákona č. 262/2006 Sb., část třetí,  

§ 75)
DPČ   dohoda o pracovní činnosti (dle Zákona č. 262/2006 Sb., část třetí, 

§ 76)
VaV  výzkum a vývoj ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře  

výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
EU  Evropská unie
EHP   evropský hospodářský prostor, zahrnující státy Norsko, Island  

a Lichtenštejnsko
CH  Švýcarsko
Třetí země   všechny ostatní země mimo země EU, EHP a Švýcarsko
SZ   sociální zabezpečení (oblast důchodová, nemocenská, pojištění 

úrazu a nemoci z povolání, státní sociální podpora, zabezpečení  
v nezaměstnanosti)

ZP  zdravotní pojištění
ZPr Zákoník práce, Zákon č. 262/2006 Sb.
A1   přenositelný formulář A1 – Osvědčení týkající se právních předpisů 

v oblasti sociálního zabezpečení, které se vztahují na držitele,  
platí pro země EU/EHP a Švýcarsko

EHIC   evropský průkaz zdravotního pojištění – European Health  
Insurance Card

S1   přenositelný formulář potřebný při registraci pro účely krytí  
zdravotní péče v jiné zemi dle koordinace systémů SZ,  
aplikovatelný v zemích EU/EHP a Švýcarsku

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
pVZP  pojišťovna VZP, a. s. (pojištění cizinců, kteří nespadají pod veřejné 

zdravotní pojištění)
OBZP osoba bez zdanitelných příjmů
ZDP Zákon o daních z příjmů (Zákon č. 586/1992 Sb.) 
FO fyzická osoba
DPFO  daň z příjmů fyzických osob 
POZP   potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a stražených 

zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění,
SZDZ Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
FÚ finanční úřad
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Přílohy
Vzor žádosti o vystavení daňového domicilu

Application form for taxpayers
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PŘÍLOHY

ŽÁDOST O VYDÁNÍ/LEGALIZACI POTVRZENÍ O DAŇOVÉM DOMICILU

Jméno a příjmení žadatele: ………………………………………………………………………………….........…......…..
Datum narození: …………………..… rodné číslo: ………………….... číslo pasu: ………………....…..........
Adresa bydliště (stálého bytu)/pobytu v ČR: …………………………………………………….....................
Kontaktní údaje: tel. 1: …………………..…. tel. 2: ………………..……. e-mail: ………….....…………............
Potvrzení o daňovém domicilu: za rok1): …... nebo k datu podání žádosti1): …….............
Účel použití potvrzení ve státě, pro který je požadováno: ……………………….........……….........
Správní poplatek za vydání potvrzení ve výši 100 Kč lze uhradit vylepením kolku nebo přímou 
úhradou v pokladně pracoviště FÚ nebo poštovní poukázkou na poště. 
Potvrzení o daňovém domicilu lze vydat až po prokázání daňového rezidenství v  souladu  
s mezinárodní smlouvou o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a příslušným státem, pro který 
je potvrzení žádáno. Není-li uzavřena mezinárodní smlouva, tak se při posouzení vychází  
z podmínek daných § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Informace k prokázání vašeho rezidenství na území ČR:
V ČR pobírám příjmy ze zaměstnání / z podnikání / z pronájmu / kapitálové příjmy 
/ důchod / ostatní ..................................... Pouze ze zaměstnání ……………………………............…..
Bydliště (stálý byt)1) nebo délka pobytu v ČR1) za zvolené období (uveďte adresu 
nebo dobu strávenou v ČR): ……………………………………...........................................................................
Mám k dispozici i stálý byt v zahraničí (uveďte adresu): ……………………….....…...................…
Jsem ženatý/vdaná a manžel/ka (uveďte jméno) žije se mnou ve společné domác-
nosti na adrese: .............................................................................................................................................
Jméno: ………………………………………………………. nar. …………..…....…... číslo pasu: ……...........……………
Mám děti (uveďte jména), žijí se mnou ve společné domácnosti na adrese:
..........................………………………………………………………………………………………………………...............………..…..

Své rezidenství prokažte důkazními prostředky o adrese bydliště/pobytu (stálého bytu), 
délce vašeho pobytu v  ČR, zaměstnání, místem pobytu vaší rodiny (např. předložením 
nájemní smlouvy, průkazu o přechodném pobytu v ČR, pracovní smlouvou, pobytem man-
žela/ky, dětí apod.) či prohlášením do protokolu.
Jsem si vědom/a, že jako daňový rezident ČR mám daňovou povinnost, která se vztahuje jak 
na příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Požaduji vyšší ověření (legalizaci) pro účely uznání v zahraničí:  ANO – NE1)

Potvrzení si vyzvednu osobně nebo jej zašlete na adresu2) ………………….............……..

Datum a podpis žadatele  …………………………………………………......................................................

1) Požadovanou variantu označte            2) Lze použít, není-li požadována legalizace
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PŘÍLOHY

REQUEST FOR ISSUANCE/LEGALIZATION A CERTIFICATE  
OF THE TAX-PAYER´S RESIDENCE 

Name and surname of the applicant: ………………………………………………………………………………..…
Date of birth: …………………………… Czech Birth No.: ………………………. Passport No.: …………......
Address of residence or permanent home in the CR: ………………………………………………...…...
Contacts: telephone No. 1: …..……………… telephone No. 2: ……..………. e-mail: ……........……… 
Certificate of tax residence: for the year1)or as of the date of filing this request1)….. 

Purpose of the certificate use in the state for which it is requested: ……………………...…
The administrative fee for the certificate issuance is CZK 100 payable by form of a revenue stamp 
or direct payment at the cash desk of the Tax Office or postal money order at any post office.
The certificate of tax residence can be issued only after the tax residence is proved in accordance 
with the international convention on the avoidance of double taxation between the Czech Repub-
lic and the relevant state for which the certificate is requested. In the absence of an international 
convention, the tax residence shall be assessed according to the conditions set out in a Section 2 
of Act No. 586/1992 Coll., on Income Taxes.

Information needed in order to prove your residency in the Czech Republic:
In CR I receive income1 from employment / entrepreneurial activity/ rent of property/ 
capital / pension / other ........................ From employement only: ……………………………………
Residence (permanent home)1) or length of stay in the CR1) for the selected period 
(state the address or duration spent in the CR): …………………………………………………………….…
I also have a permanent home abroad (state your address abroad) ……………………….…
I am married and the spouse shares the same household with me at the 
following address: ........................................................................................................................................
Name of a spouse: ……………………………… Date of birth: …………..…. Passport No.: …............…
I have children (name) and they live in the same household with me at the 
following address: ...............................................................................................................................

Prove your residency by providing the evidence on your place of residence / permanent home, 
duration of your stay in CR, your employment, place of residence of your family (e.g. by pre-
senting a contract for the lease of immovable property, a certificate on temporary stay in CR, 
an employment contract, a proof of stay of your spouse and/or children, etc.), or by making a 
statement to the protocol.
I am aware that, as a tax resident of the Czech Republic, I have a tax liability that applies to both 
income from sources in the Czech Republic and income from sources abroad.

I require higher verification (legalization) for the purposes of recognition 
abroad: ANO – NE1)

I will pick up the Certificate in person or I require sending the Certificate to the 
following address2) ......................................................................................................................................
Date and applicant´s signature ………………........................................…………………………………..........

1) Tick the appropriate version/information        2) Can be used if legalization is not required
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