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C1 – Centrální řešení administrativně náročných a měnících se
legislativních pravidel pro zaměstnávání cizinců v prostředí VŠ
 Zmapován současný stav přijímání/ vysílání zaměstnanců ze/do zahraničí na TUL,
sdílení zkušeností
 Výstup - příručka „Zaměstnávání cizinců v pracovním poměru a na dohody
konané mimo pracovní poměr step by step“

 Cíl byl naplněn

C2 – Centrální řešení legislativních pravidel pro vysílání
zaměstnanců VŠ k práci do zahraničí
 Participace na návrhu osnovy metodiky pro vysílání zaměstnanců VŠ
 Samostatné zpracování metodiky pro vysílané zaměstnance do Dánska, Irska
 Ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně zpracování
metodiky pro vysílané zaměstnance do Polska
 Výstup – zpracování 31 metodik pro vysílání zaměstnanců VŠ k práci do zemí
EU/EHS a Švýcarska
 Implementace metodik do prostředí TUL
 Aktuálně jsou vyslaní zaměstnanci v Portugalsku, Německu a Rakousku
 Cíl byl naplněn

C3 – Centrální řešení koordinace sociálního zabezpečení spojené
se souběhem zaměstnání v rámci EU/EHP
a Švýcarska
 Participace na návrhu osnovy metodiky pro souběh zaměstnání v rámci zemí
EU/EHP a Švýcarska
 Samostatné zpracování metodiky pro souběh zaměstnání v Dánsku, Irsku
 Participace na sběru informací o komplikovaných případech odvodů do
zahraničních systémů sociálního zabezpečení
 Výstup – zpracování 31 metodik pro souběh zaměstnání v rámci zemí EU/EHP a
Švýcarska
 Implementace metodik do prostředí TUL
 Aktuálně - souběh zaměstnání – Slovensko, Německo, Polsko
 Cíl byl naplněn

C4 – Centrální řešení nezamýšlených důsledků rozdílných úprav
práva sociálního zabezpečení
v rámci ČR a SR
 Participace na sběru informací o dosavadním řešení odvodů do slovenského
systému sociálního zabezpečení
 Spolupráce na vytvoření plánu pro jednání se slovenskou sociální pojišťovnou
 Cíl splněn zčásti, a to vzhledem k tomu, že se nepodařilo zrealizovat jednání
zapojených VVŠ se zástupci SSSZ. Slovenská správa se nezúčastnila ani
společné konference, odmítla osobní setkání. Toto téma plánují zástupci VVŠ
otevřít na plénu České konference rektorů a řešit jej v rámci vyšší platformy, než
je tým zúčastněných osob na projektu.

C5 – Sdílení dobré praxe mezi zapojenými VŠ
 Předávání vlastních zkušeností a poznatků s vysílanými zaměstnanci nebo
souběhem zaměstnání v rámci EU/EHP a Švýcarska
 Využívání zkušeností zapojených VŠ při řešení konkrétních problémů
 Výstup – elektronické úložiště, preventivní opatření do pracovněprávních
dokumentů
 Využívání elektronického úložiště pro komunikaci a sdílení dokumentů
v rámci řešení projektu
 Implementace preventivních opatření do dokumentů TUL s účinností
od 1.
1. 2019
 Cíl byl naplněn

C6 – Vyhodnocení zkušeností a předání zpětné vazby mezi
partnerskými VŠ
 Účast na třech pracovních schůzkách – březen 2018 - AVU Praha, září 2018 - MU
Brno, prosinec 2018 - VŠP Jihlava – zapojení do diskuze ohledně problematiky
projektu, sdílení vlastních zkušeností, seznámení s plněním výstupů projektu
 Účast na konferenci dne 16. 5. 2018 na MU Brno za přítomnosti zástupců ČSSZ
(Tomáš Novotný), MPSV (Matěj Gregárek), slovenské zdravotní pojišťovny
Union (Michaela Fabiánová) a odborníka na daňovou problematiku (Magdalena
Vyškovská)
 Cíl byl naplněn
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