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METODICKÝ POKYN KVESTORA č. 1/2021,
k zaměstnávání cizinců na Akademii múzických umění v Praze

Tato metodika platí pro pracovní poměr i pro dohody o pracích konaných mimo pracovní
poměr, vykonávané výhradně na území ČR. Nejedná se o vyčerpávající přehled platných
pravidel, ale pouze o základní shrnutí postupů a pravidel pokrývajících nejobvyklejší situace při
zaměstnávání „cizinců“, tj. osob se státní příslušností mimo ČR, na AMU.
Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců jsou v rámci metodiky rozděleny do tří
oblastí, přičemž vždy je třeba se při zaměstnávání příslušníka jiného státu zabývat všemi třemi
oblastmi.
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1.

PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY, IMIGRAČNÍ A SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI

1.1 OSOBY, KTERÉ MAJÍ OBDOBNÉ POSTAVENÍ JAKO OBČANÉ ČR
Občané států EU/EHP/CH mají v ČR stejné postavení z hlediska pobytu, zaměstnanosti
a pracovního práva jako čeští občané. Nepotřebují tudíž povolení k zaměstnání. Mají též
neomezené právo pobytu v ČR, nepotřebují tudíž povolení k pobytu. Zaměstnavateli doloží
platný cestovní pas, popř. OP a vyplněný dotazník pro cizince.
Rodinní příslušníci občanů států EU/EHP/CH vstupují obvykle na území ČR na základě určitého
typu oprávnění. Mají právo na volný pohyb a pobyt v EU a tedy i pobyt v ČR, podmínkou je však
společný pobyt takové osoby s občanem EU na území ČR. V případě dlouhodobého pobytu má
pak rodinný příslušník občana EU/EHP/CH povinnost požádat si o povolení k přechodnému
pobytu (do 3 měsíců ode dne vstupu na území ČR). Pokud rodinný příslušník občana
EU/EHP/CH s ním společně pobývá v ČR, nepotřebuje rodinný příslušník občana EU/EHP/CH
povolení k zaměstnání. Zaměstnavateli doloží platný cestovní pas, popř. OP, vyplněný dotazník
pro cizince a povolení k přechodnému pobytu / žádost o povolení k přechodnému pobytu.
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Výchozí povinnosti pracovněprávní, imigrační a související – občané EU/EHP/CH a rodinní
příslušníci občanů EU/EHP/CH, pokud s nimi společně pobývají v ČR:
- předložení cestovního pasu, popř. OP,
- předložení povolení k přechodnému pobytu (platí pouze pro rodinné příslušníky občanů
EU/EHP/CH),
- vyplněné veškeré nástupní formuláře související s uzavřením pracovního
poměru/DPČ/ DPP, - ohlášení na příslušný úřad práce (nejpozději v den zahájení
výkonu práce), viz https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#podoblast-zamestnavanicizincu
- absolvování vstupní lékařské prohlídky (vždy u českého lékaře – smluvně zajištěno
u společnosti RMA),
- vyplněný doplňující dotazník pro cizince; (veškeré náklady na výpisy, překlady hradí
zaměstnavatel),
- průběžné vedení evidence těchto pracovníků s povinnými údaji a hlášení změn či
ukončení pracovního poměru na příslušný úřad práce.
1.2 OBČANÉ TŘETÍCH ZEMÍ
Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu,
Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Zároveň se níže uvedené podmínky nevztahují na
rodinného příslušníka občana EU, který není státním příslušníkem České republiky ani jiného
státu EU/EHP/CH. Takový rodinný příslušník má stejné právní postavení jako občan České
republiky v právních vztazích upravených zákonem o zaměstnanosti, a to za podmínky
společného pobytu na území ČR s občanem EU/EHP/CH.
Povinnosti občanů třetích zemí – přehled typů povolení:
- povolení k pobytu: buď krátkodobý pobyt (vízová povinnost/bezvízový
styk – Schengenské vízum) nebo dlouhodobý pobyt (pobyt nad 90 dnů) na základě
dlouhodobého víza, povolení k pobytu – zaměstnanecká karta, modrá karta, povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem studia, výzkumu,
- povolení k zaměstnání (nepotřebují cizinci s volným přístupem na trh práce – viz §98
Zákona o zaměstnanosti = nevyžaduje se povolení k zaměstnání, zaměstnanecká nebo
modrá karta).
- Oprávněný výkon práce na území ČR je podmíněn existencí oprávnění pobývat na
území ČR a zároveň oprávněním vykonávat práci.
Cizinci s povolením k zaměstnání/pracovním povolením:
Zaměstnavatel může cizince zaměstnávat pouze tehdy, pokud tento cizinec v souladu se
zákonem o zaměstnanosti má:
a) platné povolení k zaměstnání od příslušné krajské pobočky ÚP ČR a platné oprávnění
k pobytu (tzv. neduální zaměstnaneckou kartu, která slouží pouze jako povolení
k dlouhodobému pobytu na území ČR) nebo
b) zaměstnaneckou kartu, nebo
c) modrou kartu,
a zároveň pokud má:
- písemně uzavřenou pracovní smlouvu na dobu, po kterou by mělo být zaměstnání
vykonáváno, písemně uzavřenou DPČ nebo písemně uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí,
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v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní
činnosti.
Zaměstnavatel je povinen oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR volné pracovní
místo a jeho charakteristiku v případě, že zamýšlí zaměstnávat cizince, který pro výkon
zaměstnání potřebuje povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu anebo zaměstnaneckou
kartu nebo modrou kartu. Volným pracovním místem se rozumí takové místo, které
zaměstnavatel nově vytvořil nebo které se uvolnilo.
Pokud zaměstnavatel/AMU zamýšlí zaměstnávat cizince, kteří pro výkon zaměstnání na území
ČR potřebují zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu, musí AMU udělit souhlas se
zařazením nahlášených volných pracovních míst do centrální evidence volných pracovních
míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty anebo modré karty a AMU musí rovněž udělit
souhlas se zveřejněním nahlášeného volného pracovního místa alespoň po dobu 30 dnů ode
dne jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce ČR.
Výchozí povinnosti pracovněprávní, imigrační a související – občané třetích zemí:
- vyřízení výše popsaných imigračních povinností, ověření, že je osoba oprávněná
pobývat a vykonávat práci na území ČR
- předložení cestovního pasu, popř. OP,
- vyplněné veškeré nástupní formuláře související s uzavřením pracovního
poměru/DPČ/ DPP - ohlášení na příslušný úřad práce, typ formuláře dle situace cizince,
viz https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#podoblast-zamestnavani-cizincu
- absolvování vstupní lékařské prohlídky (vždy u českého lékaře – smluvně zajištěno
u společnosti RMA),
- vyplněný doplňující dotazník pro cizince; (veškeré náklady na výpisy, překlady hradí
zaměstnavatel),
- průběžné vedení evidence těchto pracovníků s povinnými údaji a hlášení změn
či ukončení pracovního poměru na příslušný úřad práce.
Vše výše uvedené se vztahuje i na všechny uzavřené DPP/DPČ (stanovisko AMU: umožňuje-li
to charakter vykonávané činnosti, je třeba prioritně uzavírat s občany třetích zemí
tzv. „nepojmenované smlouvy“, „smlouvy o dílo“ – v těchto případech se nejedná o závislou
činnost), DPP se uzavírají maximálně do výše podlimitního měsíčního výdělku.
2.

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
2.1 OSOBY, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ KOORDINAČNÍ NAŘÍZENÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU,
EHP A ŠVÝCARSKA (DÁLE TAKÉ EU/EHP/CH)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.883/2004 ze dne 29. 4. 2004 o Koordinaci
systémů sociálního zabezpečení a prováděcího nařízení Rady ES č. 987/2009, ve znění
nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 465/2012 ze dne 22. května 2012 (dále
Koordinační nařízení) stanovuje pravidla pro koordinaci vnitrostátních systémů sociálního
zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a zákonné pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele (dále SZ). V oblasti ekonomicky aktivních osob se Koordinační nařízení
vztahuje zejména na:
- Státní příslušníky států EU/EHP/CH;
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Rodinné příslušníky a pozůstalé osoby státních příslušníků států EU/EHP/CH bez
ohledu na jejich státní příslušnost; a
- Státní příslušníky třetích zemí, pokud oprávněně pobývají na území členského státu
a jsou v situaci, která se neomezuje ve všech ohledech na jediný členský stát (toto nelze
aplikovat v Dánsku, EHP a Švýcarsku)
Podstatné je, že každý může být příslušný k sociálnímu systému pouze v jediném státě
EU/EHP/CH. Pro tento účel je nutné zjišťovat příslušnost pracovníka. Nastat mohou zejména
následující situace:
- Pracovník má jediný zdroj příjmu, a to v ČR
- Pracovník má souběžný výkon práce ve více zemích EU/EHP/CH
-

2.1.1 Jediný zdroj příjmů v ČR
V případě, že zaměstnání vykonávané v ČR bude jediným zdrojem příjmu občana
EU/EHP/Švýcarska, tato skutečnost bude doložena čestným prohlášením – viz Příloha č. 1.
Příslušnost k právním předpisům se neosvědčuje žádným potvrzením o příslušnosti k právním
předpisům SZ; formulář A1 tedy obvykle není třeba. Pracovník je příslušný předpisům ČR.
Výchozí povinnosti SZ – osoba podléhá Koordinačnímu nařízení, jediný zdroj příjmů v ČR:
- zajistit podpis čestného prohlášení (viz Příloha č. 1)
- zjistit, zda zaměstnání bude prvním zaměstnáním občana EU/EHP/CH na území ČR
o pokud ano – zaměstnanec má již v registru pojištěnců přidělené rodné číslo
u zdravotní pojišťovny/ZP i evidenční číslo na České správě sociálního
zabezpečení/ČSSZ; toto číslo je přenosné, zaměstnanec ho musí
zaměstnavateli nahlásit,
o pokud ne – zaměstnanec je prioritně přihlášen k Všeobecné zdravotní
pojišťovně/VZP (má největší zkušenosti s přihlašováním občanů
EU/EHP/Švýcarska) a zároveň je nahlášen do registru na ČSSZ a číslo je mu
nově vygenerováno (stává se číslem přenosným na území ČR),
- pro odvody pojistného bude zaměstnanec přihlášen u českých úřadů.
2.1.2 Souběžný výkon činnosti ve více státech
V případech souběžného pracovního výkonu (myšlena souběžná činnost v různých státech
EU/EHP/Švýcarska – a to i v případě, že se jedná o OSVČ), je nutné určit členský stát, jehož
právním předpisům SZ migrující pracovník podléhá. V případě, že zaměstnanec bude podléhat
právním předpisům jiného členského státu, zaměstnavatel musí zařídit registraci AMU jako
plátce v příslušné zemi a zároveň mít k dispozici řadu dokumentů a informací.
Výchozí povinnosti SZ – osoba podléhá Koordinačnímu nařízení, více zdrojů příjmů
- určit příslušnost zaměstnance a vyžádat „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům
sociálního zabezpečení“ (formulář A1), který potvrzuje příslušnost – vydá ČR či jiný stát
EU/EHP/CH,
- zjistit, zda zaměstnání bude prvním zaměstnáním občana EU/EHP/CH na území ČR
o pokud ano – zaměstnanec má již v registru pojištěnců přidělené rodné číslo
u zdravotní pojišťovny/ZP i evidenční číslo na České správě sociálního
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zabezpečení/ČSSZ; toto číslo je přenosné, zaměstnanec ho musí
zaměstnavateli nahlásit,
o pokud ne – zaměstnanec je prioritně přihlášen k Všeobecné zdravotní
pojišťovně/VZP (má největší zkušenosti s přihlašováním občanů
EU/EHP/Švýcarska) a zároveň je nahlášen do registru na ČSSZ a číslo je mu
nově vygenerováno (stává se číslem přenosným na území ČR),
- informovat prostřednictvím Zaměstnaneckého oddělení AMU externí firmu
o povinnosti zařídit registraci AMU jako plátce v příslušné zemi, je-li A1 vydán jiným
státem než ČR, tj. osoba v něm uvedená podléhá právním předpisům SZ jiného státu
než ČR, do tohoto státu musí zaměstnavatel plnit povinnosti v sociálním i popř.
zdravotním pojištění podle předpisů daného státu, a to s datem účinnosti nejdříve v den
počátku výkonu práce u AMU.
Zaměstnavatel/AMU v souladu s podmínkami smluvního vztahu s externí firmou vstoupí jejím
prostřednictvím do jednání s institucí příslušného státu, do kterého je povinen hradit odvody
zákonného pojistného po dobu platnosti potvrzení podle údajů uvedených v potvrzení A1.
Informace potřebné pro provádění odvodů do zahraničí jsou např.
- název a adresy institucí, kam bude zaměstnavatel odvádět pojistné
- IBAN účtu pro odvody pojistného,
- výše a skladba odvodů pojistného
!!! Bez „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“ (formulář A1),
bez registrace AMU v členském státě EU/EHP/Švýcarska není možné s cizím státním
příslušníkem uzavřít pracovní poměr/DPČ/DPP. Jelikož vyřizování požadovaných úkonů je
časově velmi náročné, je zapotřebí s dostatečným předstihem požadované úkony vyřizovat
(doporučení AMU: 5 měsíců před požadovaným nástupem do pracovního poměru/uzavření
DPČ/DPP s cílem minimalizovat jakoukoli penalizaci).
Vše výše uvedené se vztahuje i na všechny uzavřené DPP/DPČ s občany se zákonnou
příslušností státu, kde „neznají“ podlimitní smlouvy (např. SR, Polsko…); (stanovisko AMU:
umožňuje-li to charakter vykonávané činnosti, je třeba prioritně uzavírat s občany těchto států
tzv. „nepojmenované smlouvy“, „smlouvy o dílo“ – v těchto případech se nejedná o závislou
činnost).
DPP/DPČ se uzavírají maximálně do výše podlimitního měsíčného výdělku (podlimitním
výdělkem se rozumí zákonem daná celková částka za všechny DPP, z které zaměstnavatel
nemá povinnost odvádět ZP, SP, podlimitní DPČ se rozumí zaměstnání malého rozsahu).
2.2 OSTATNÍ OSOBY
Nepodléhá-li osoba Koordinačnímu nařízení a pracuje pro AMU pouze na území ČR, bude se
za ní s největší pravděpodobností odvádět pojistné dle českých právních předpisů SZ.
Výchozí povinnosti sociální zabezpečení – osoba nepodléhá koordinaci, pracuje pouze v ČR:
- zjistit, zda zaměstnání bude prvním zaměstnáním občana EU/EHP/CH na území ČR
o pokud ano – zaměstnanec má již v registru pojištěnců přidělené rodné číslo
u zdravotní pojišťovny/ZP i evidenční číslo na České správě sociálního
zabezpečení/ČSSZ; toto číslo je přenosné, zaměstnanec ho musí
zaměstnavateli nahlásit,
o pokud ne – zaměstnanec je prioritně přihlášen k Všeobecné zdravotní
pojišťovně/VZP (má největší zkušenosti s přihlašováním občanů
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EU/EHP/Švýcarska) a zároveň je nahlášen do registru na ČSSZ a číslo je mu
nově vygenerováno (stává se číslem přenosnýma území ČR).
3.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zaměstnává-li AMU pracovníka, který vykonává práci výhradně na území ČR, zdaňuje se příjem
ze závislé činnosti v ČR od prvního dne, a to bez ohledu na daňovou rezidenturu pracovníka.
Nelze obvykle aplikovat žádné výjimky ze zdanění v ČR.
Výkon práce na území ČR znamená faktickou přítomnost pracovníka na území ČR při výkonu
práce. Neodvíjí se tedy primárně od místa výkonu práce stanoveného v pracovní smlouvě.
Pro správný výpočet měsíčních záloh a pro účely ročního zúčtování a vyúčtování potřebuje
AMU znát daňovou rezidenturu zaměstnávaného cizince. Fyzická osoba je daňovým
rezidentem jen jednoho smluvního státu.
V případě, že pracovník patří do kategorie 1.1.2 s tím, že je dle Koordinačního nařízení příslušný
právním předpisům jiného státu než ČR, používá se pro stanovení základu daně z příjmů ze
závislé činnosti zahraniční pojistné z příslušných příjmů.
Výchozí povinnosti – daně z příjmů:
- zjistit od pracovníka, zda je český daňový rezident či nerezident,
- patří-li pracovník do kategorie 1.1.2 s tím, že je dle Koordinačního nařízení příslušný
právním předpisům jiného státu než ČR, získat údaje o zahraničním pojistném pro účely
stanovení základu daně.

Ing. Ladislav Paluska v. r.
kvestor

Výčet členských států EU ke dni vydání metodického pokynu:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie,
Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
Výčet zemí Evropského hospodářského prostoru: kromě členských států EU dále: Island,
Lichtenštejnsko, Norsko.
Tyto země sice nejsou plnoprávnými členy EU, ale v oblasti volného pohybu osob funguje
stejný systém jako v členských státech EU. Na stejném principu funguje i Švýcarsko.
Smluvní země pro účely zdravotního pojištění: Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Turecko,
Srbsko, Makedonie, Černá Hora, Kuba, Tuniská republika
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Příloha č. 1
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:
Jméno, příjmení: ……………………………………….
Identifikace (např.: datum narození, číslo pasu): ……………………………….
Prohlašuji, že
zaměstnání u zaměstnavatele Akademie múzických umění v Praze nevykonávám v souběhu
s jiným výkonem činnosti v jiném členském státě EU ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES).

Pokud budu zamýšlet změnu v příslušnosti k právním předpisům podle výše uvedených
nařízení, prohlašuji, že tuto skutečnost neprodleně oznámím a doložím příslušnými doklady.

V……………………….. dne…………………….
Podpis: ……………………………

Statutory declaration
Name, Surname: .......................................................
Identification (e.g., date of birth, passport number): ...........................................
I declare that I am not employed by the Academy of Performing Arts in Prague (AMU) in
parallel with undertaking any other activity in another EU Member State within the Regulation
of the European Parliament and the Council.
If I intend to change the jurisdiction of my activities according to the aforementioned
regulations, I declare that I will notify AMU of this without delay and provide supporting
documents.

Place and Date: .............................................................
Signature: ..............................................
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