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V České republice mají volný vstup na trh práce cizinci s platným vízem/pobytem za účelem studia, kteří zde studují prezenčně, nebo zde úspěšně dokončili studium a to za těchto
podmínek:
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střední škole,
vyšší odborné škole,
jazykové škole s právem
jazykové zkoušky,
vysoké škole

má volný vstup na trh práce a to i
během prázdnin.
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a má volný vstup na trh práce.
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Volný vstup na trh práce znamená, že můžete s jakýmkoliv zaměstnavatelem v ČR sjednat
pracovní poměr (pracovní smlouva), dohodu o pracovní činnosti (DPČ), nebo dohodu
o provedení práce (DPP).
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Rejstřík akreditovaných studijních programů vysokých škol: https://aspvs.isacc.msmt.cz/
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Studenti, kteří studují neakreditované studium, mají vízum/pobyt za účelem
ostatní, nemají volný vstup na trh práce!
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435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti § 98
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Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince:
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j) který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 5)
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.
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§ 5, d) Soustavnou přípravou na budoucí povolání je doba denního studia na střední škole,
konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba
prezenčního studia na vysoké škole, a to včetně prázdnin, které jsou součástí školního nebo
akademického roku.
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Postup pro získání zaměstnanecké karty (neduální režim):
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Najděte si zaměstnání před skončením dlouhodobého pobytu za účelem studia.
Uzavřete se zaměstnavatelem pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti
(nebo smlouvu o smlouvě budoucí se začátkem pracovního poměru po vydání
zaměstnanecké karty od MV) v rozsahu minimálně 15hodin týdně.
Podejte žádost o zaměstnaneckou kartu a všechny přílohy na pobočce Ministerstvo vnitra - OAMP podle sídla zaměstnavatele a to nejdříve 120dní před koncem
vašeho pobytu.

3.

Povinné přílohy k žádosti:
1. platný cestovní doklad
2. doklad o zajištění ubytování
3. 2 fotograﬁe
4. doklad prokazující volný vstup na trh práce: - doklad o dosažení středního nebo
- vyššího odborného vzdělání nebo
- vyššího odborného vzdělání v
konzervatoři nebo
- vysokoškolského vzdělání v ČR

4.

Pokud vaši žádost o zaměstnaneckou kartu rozhodne Ministerstvo vnitra kladně,
získáte dlouhodobý pobyt na území České republiky na maximálně 2 roky.
http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.,
Pernerova 32, 186 00, Praha 8, cicpraha.org
Sociální poradenství – tel. 222 360 452, info@cicpraha.org
Pracovní poradenství – tel. 222 362 142, 702 150 630, prace@cicpraha.org
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