III.

Podmínky, za kterých může být cizinec vyslán do české právnické nebo fyzické osoby za
účelem zvyšování dovedností a kvalifikace.
Podmínky vysílajících zahraničních právnických osob a "školících" tuzemských partnerů v zácviku
cizinců ze třetích zemí zahrnují následující:
1. předložení tzv. vysílacího dopisu vysílající společnosti (tj. zahraničního vysílajícího
zaměstnavatele), včetně plánu zácviku potvrzeného přijímajícím subjektem, které budou
specifikovat konkrétní aktivity u přijímajícího subjektu a vykonávaný druh činnosti u vysílající
společnosti po dokončení zácviku;
2. předložení Prohlášení zahraničního zaměstnavatele o vyslání cizince do České republiky a
Prohlášení přijímající osoby o umožnění výkonu zácviku (dle vzoru v příloze);
3. soulad mezi plánem zácviku, účelem vyslání a vykonávaným druhem činnosti po dokončení
zácviku.
Na žádost přijímajícího subjektu všechny výše uvedené podmínky, respektive dokumenty je
potvrzující, přijme a posoudí Svaz průmyslu a dopravy ČR jako odborný garant.
V případě, že Svaz průmyslu a dopravy ČR při posouzení dokumentů shledá, že cizinci navržení
žadatelem splňují výše vymezené podmínky, zpracuje dopis konstatující naplnění vymezených
podmínek s doporučením ve věci udělení víza. Tento dopis bude zaslán žadateli, který jej předá cizinci
k doložení náležitosti žádosti (prokázání účelu pobytu). Pro informaci zašle dopis datovou schránkou
též Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu vnitra (jde‐li o zácvik v trvání 3‐6 měsíců, tedy na
základě dlouhodobého víza), nebo Ministerstvu zahraničních věcí (jde‐li o zácvik v trvání do 3 měsíců,
tedy na základě krátkodobého víza) s uvedením informace, kterého zastupitelského úřadu se žádost
týká. Ministerstvo vnitra ani Ministerstvo zahraničních věcí není obsahem tohoto dopisu vázáno. Svaz
průmyslu a dopravy ČR žádným způsobem neomezuje diskreci správního rozhodování.
Ministerstvo vnitra / Zastupitelský úřad následně na základě žádosti udělí cizinci příslušné vízum (za
obecně vymezeným účelem pobytu „ostatní“, nikoli za účelem „zaměstnání“), pokud jsou splněny i
ostatní podmínky stanovené právním předpisem. V případě, že budou k žádosti doloženy všechny
zákonem stanovené náležitosti, MV (OAMP) rozhodne o udělení dlouhodobého víza ve lhůtě do 30
dnů ode dne podání žádosti, a to za předpokladu, že nejpozději 20. den ode dne podání žádosti o
dlouhodobé vízum, bude žádost k dispozici na OAMP.
V případě, že Svaz průmyslu ČR při posouzení shledá, že osoby navržené žadatelem tyto podmínky
nesplňují, informuje žadatele.
Vyhodnocení aplikace předkládaného usnesení vlády a úpravy zácviku zpracuje a předloží k informaci
vládě jednou za dva roky k 1. červenci Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci
s Ministerstvem vnitra a při součinnosti Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí mohou, na základě vyhodnocení,
rovněž navrhovat změny usnesení a nastavení podmínek.

