
V Praze, 20. květen 2021

Vážení,

dovolujeme si Vám tímto představit společnost Expat Support s.r.o., která působí v oblasti imigračního 

práva. Kromě standardních služeb spojených s vyřizováním pracovních a pobytových oprávnění pro za-

hraniční pracovníky, poskytujeme také odborné poradenství v jakýchkoliv nestandardních situacích, ve 

kterých se zahraniční pracovníci mohou ocitnout. Naše činnost zahrnuje všechny oblasti imigračního prá-

va a zaměstnávání zahraničních pracovníku přicházejících do České republiky z celého světa.

PŘEDSTAVENÍ
SPOLEČNOSTI

EXPAT SUPPORT je dobře zavedená společnost se sídlem v Pra-

ze, se specializací na oblast imigračního práva. Naším hlavním cílem 

je poskytovat našim klientům, převážně zahraničním společnostem 

s pobočkami v České republice, vynikající služby ve všech otázkách 

týkajících se oblasti zahraniční zaměstnanosti. Dlouhodobě spolu-

pracujeme se společnostmi, které působí v oblasti automotive. Hle-

dáme pro ně vhodné kandidáty na nejrůznější pozice, samozřejmostí 

je následné vyřízení veškerých pobytových záležitostí pro budoucí 

zaměstnance/vybrané uchazeče.

 NÁŠ PŘÍSTUP

Milujeme svoji práci! A přes velkou 
profesionalitu si zachováváme osobní 
přístup ke klientovi.

 NAŠE PODPORA

Jsme tu vždy pro Vás a rádi Vám 
pomůžeme!

 NAŠE VZTAHY

Neustále budujeme a udržujeme cen-
né vztahy s našimi klienty a partnery 
napříč celým světem.

 NAŠE SCHOPNOSTI

Jsme odborníci v oblasti imigračního 
práva s dlouholetými zkušenostmi 
a cenným know-how, rozumíme 
potřebám našich klientů; pracujeme 
rychle a precizně.

 JSME DIGITÁLNÍ

Náš na míru vytvořený imigrační 
software monitoruje všechna důležitá 
data jako jsou schůzky, expirace, 
nadcházející změny apod.

PROČ
SPOLUPRACOVAT

S NÁMI?
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JISTOTA
NADSTANDARDNÍCH

SLUŽEB

JSME HRDÝMI
PARTNERY TĚCHTO

SPOLEČNOSTÍ

Kromě všech existujících typů víz a povolení k pobytu se pravidelně vě-

nujeme i nespočtu dalších individuálních požadavků našich klientů. Je 

pro nás samozřejmostí být k dispozici a poskytovat naše asistenční či 

poradenské služby i v méně obvyklých záležitostech nebo v nejrůzněj-

ších nekomfortních situacích, které by naši klienti sami řešili jen velmi 

komplikovaně.
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Continental 
Automotive

Cushman & Wakefi eld 
Czech Republic Tabella

Howden 
Group

Wargaming 
Prague

Kostal 
CR

COLAS Randstad Internet 
Mall

Wrike Czech, 
s.r.o.

ASAHI CE & Europe 
Services s.r.o.

GEP 
Czech Republic

PharmaSwiss Tamura 
Europe

Vysocina 
Gladiators

Geewa Wood & Company 
Financial Services

Ortho Clinical 
Diagnostics Czech

Tirecheck Alza.cz a mnoho dalších...
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INBOUND VÍZA

 SCHENGENSKÉ VÍZUM

Jedná se o  vízum pro pobyt s maxi-
mální délkou 90 dnů.

 DLOUHODOBÉ VÍZUM

Jedná se o vízum pro pobyt delší než 
90 dnů. Existuje mnoho různých va-
riant dlouhodobého víza a  rozlišují se 
zejména podle účelu (důvodu) poby-
tu. Nejčastějšími důvody bývá slou-
čení rodiny, soužití partnerů, studium 
nebo podnikání. Dlouhodobé vízum za 
účelem podnikání je určené osobám, 
které chtějí v České republice vykoná-
vat podnikatelskou činnost na základě 
živnostenského oprávnění.

 DLOUHODOBÝ POBYT

Nejrozšířenější druh povolení k pobytu 
je určený osobám, které mají v  plá-
nu v  České republice pobývat déle 
než jeden rok nebo osobám, které již 
v České republice pobývají na základě 
dlouhodobého víza a mají v plánu pro-
dloužit si délku pobytu.

 ZAMĚSTNANECKÁ KARTA

Zaměstnanecká karta je druh povolení 
dlouhodobého pobytu na území ČR, 
kdy je účelem pobytu cizince zaměst-
nání (tato karta je určena pro všech-
ny druhy zaměstnání bez ohledu na 
stupeň odborné způsobilosti). Cizinec 
s tímto typem pobytu je oprávněný po-
bývat na území ČR a zároveň pracovat 
na pracovní pozici, na kterou mu za-
městnanecká karta byla vydána. Vol-
né pracovní místo je třeba na začátku 
procesu nahlásit na Úřadu práce. Sa-
motný schvalovací proces trvá obvykle 
60 dnů od podání žádosti na zastupi-
telském úřadu. Zaměstnanecká karta 
je vydávána nejdéle na dobu 2 roky, je 
možné ji prodloužit. Po řádném ozná-
mení a schválení ze strany MV je mož-
né změnit pracovní pozici nebo změnit 
zaměstnavatele.

 MODRÁ KARTA

Modrá karta je dalším druhem povolení 
k dlouhodobého pobytu na území ČR, 
kdy je účelem pobytu zaměstnání. V pří-
padě modré karty je vyžadována vyso-
ká kvalifi kace vysokoškolské vzdělání) 
a  zaměstnavatel musí žadateli zaručit 
mzdu odpovídající minimálně 1,5násob-
ku průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR. 
Cizinec s tímto typem pobytu je opráv-
něný pobývat na území ČR a  zároveň 
pracovat na pracovní pozici, na kterou 
mu modrá karta byla vydána. Volné 
pracovní místo je třeba na začátku pro-
cesu nahlásit na Úřadu práce. Samotný 
schvalovací proces trvá obvykle 60 dnů 
od podání žádosti na zastupitelském 
úřadu. Modrá karta je vydávána nejdéle 
na dobu 2 roky, je možné ji prodloužit. 
Změna zaměstnavatele nebo pracov-
ní pozice podléhá během prvních 2 let 
pobytu na území předchozímu souhlasu 
MV. Po dvou letech se tyto změny MV 
pouze oznamují.

  PROGRAMY PRO PODPORU 
EKONOMICKÉ MIGRACE
(Program klíčový a vědecký per-
sonál, Program vysoce kvalifi-
kovaný zaměstnanec a Program 
kvalifikovaný zaměstnanec)

V  současné době tyto vládní progra-
my usnadňují možnost vyřízení poby-
tových oprávnění pro zahraniční za-
městnance. Zařazení společnosti do 
jednoho z  vládních programů přináší 
zaměstnavatelům i budoucím zaměst-
nancům mnohé výhody, například 
zajišťují cizincům přednostní pří stup 
na zastupitelské úřady k  podání žá-
dosti o povolení k pobytu či urychlují 
schvalovací proces. V současné době, 
kdy pandemie COVID omezila fungo-
vání některých zastupitelských úřadů, 
představuje účast ve vládním progra-
mu mnohdy jedinou možnost, jak za-
městnaneckou kartu či dlouhodobé ví-
zum za účelem podnikání zahraničním 
zaměstnancům zajistit.

 TRVALÝ POBYT

Cizí státní příslušníci, kteří se v České 
republice usadili a chtějí zde trvale žít 
a splňují všechny zákonem stanovené 
podmínky, mohou podat žádost.

 PŘECHODNÝ POBYT

Toto potvrzení je vydáváno na základě 
žádosti občana EU nebo jeho rodinné-
ho příslušníka, který může být ze třetí 
země. Získá-li cizinec přechodný po-
byt v ČR, je českou legislativou vnímán 
stejně jako občan EU.
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EXPAT SUPPORT s.r.o.
Ovocný trh 568/17, 
110 00 Praha 1 – Staré město
Česká republika

T +420 777 140 410
E info@expatsupport.cz
W www.expatsupport.cz

IČO 45148830
DIČ CZ45148830

Firma je zapsána v OR
vedeném u Městského soudu 
v Praze, oddíl C, vložka 9462

VÍZA
DO ZAHRANIČÍ

OSTATNÍ SLUŽBY

Jsme připraveni zajistit Vašemu managementu i zaměstnancům 

vízum na služební cestu do jakékoliv země. 

Nejvyhledávanějšími destinacemi pro obchodní účely jsou

 USA  Velká Británie  Rusko  Indie

 Kanada  Malajsie  Spojené arabské emiráty

Poskytujeme i další služby jako například registraci na úřadu Sprá-

vy sociálního zabezpečení, Finančním úřadu, Úřadu práce, vyřízení 

zdravotního pojištění apod.

  REGISTRACE NA
CIZINECKÉ POLICII
Osobní asistence 
je samozřejmostí.

  ŽÁDOST
O RODNÉ ČÍSLO
Vyřídíme žádost za Vás.

  ŽIVNOSTENSKÉ
OPRÁVNĚNÍ
Zajistíme na základě
plné moci.

  ŘIDIČSKÝ
PRŮKAZ
Pomoc se změnou 
řidičského průkazu.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám moc rádi k dispozici.

Těšíme se na naši případnou budoucí spolupráci!

S pozdravem,

Veronika Cyrani
Founder and Managing Partner

T   +420 777 140 410

E   veronika@expatsupport.cz


