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WELCOME  
CENTRE
Jsme tu pro všechny pracovníky ze zahraničí, kteří přijíždějí na 
Univerzitu Karlovu na dobu delší než 3 měsíce. Naším cílem 
je minimalizovat byrokratickou zátěž spojenou s příjezdem do 
České republiky a poskytovat těmto pracovníkům oporu po 
celou dobu jejich pobytu na našem území.

 
We are here for all employees from abroad who come to work at 
Charles University for more than three months. Our goal is to mini-
mize the bureaucratic burden connected with moving to the Czech 
Republic and to provide support to these employees for their entire 
stay in our country.

KONTAKT / CONTACT

Mgr. Simona Teplá
       (+420) 224 491 898
       simona.tepla@ruk.cuni.cz

Bc. Heda Kulísková
       (+420) 224 491 897
       heda.kuliskova@ruk.cuni.cz

SWC@CUNI.CZ           
WWW.SWC.CUNI.CZ
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Univerzita Karlova
Celetná 13
110 00 Praha 1
Česká republika

CHARLES
UNIVERSITY



ZAHRANIČNÍM VĚDECKO-VÝZKUMNÝM 
A AKADEMICKÝM PRACOVNÍKŮM  
A JEJICH RODINÁM NABÍZÍME POMOC

WE PROVIDE THE FOLLOWING ASSISTANCE 
TO FOREIGN RESEARCHERS AND ACADEM-
IC STAFF MEMBERS AND THEIR FAMILIES

PRACOVNÍKŮM UK, KTEŘÍ  
SE VĚNUJÍ AGENDĚ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
CIZINCŮ, NABÍZÍME

WE OFFER THE FOLLOWING SERVICES  
TO CHARLES UNIVERSITY EMPLOYEES 
WHO ARE INVOLVED IN EMPLOYING  
FOREIGNERS

se zajištěním pobytových legislativních  
formalit před i po vstupu do ČR

s hledáním ubytování v rámci univerzitních 
kapacit i s ubytováním komerčního typu

se zajištěním lékařské péče a zdravotního 
pojištění 

s vyhledáním školského zařízení pro děti 

se zajištěním bezplatných  
kurzů českého jazyka

se založením bankovního účtu, orientací  
v univerzitním prostředí 

při jejich integraci na UK (workshopy, 
vzdělávací semináře, setkávání kultur)

s ostatními praktickými otázkami  
souvisejícími se životem v České republice

Arranging residency formalities before  
and after arriving in the Czech Republic

Searching for accommodation at university  
facilities and commercial accommodation

Arranging medical services, including  
health insurance

Finding school facilities for children

Arranging free Czech language courses

Help with opening a bank account, orientation  
in the university environment 

Integration into Charles University  
(workshops, educational seminars, cultural 
encounters)

Other practical issues relating to life  
in the Czech Republic

poradenství a podporu při procesu  
zaměstnávání cizinců v ČR

překlady relevantních dokumentů  
do anglického jazyka zdarma 

inzerci volných VaV pracovních pozic  
na portálu EURAXESS zdarma 

univerzitní sharepoint pro sdílení dobré praxe 
a překladů pracovně-právních dokumentů 

pravidelné vzdělávací semináře  
související s internacionalizací

Counselling and support during the process  
of employing foreigners in the Czech Republic

Free translations of relevant documents into English

Costless advertisement of free Scientific and 
Research job positions on the EURAXESS portal

University share point for sharing good  
practices and translations of legal documents

Regular educational seminars relating  
to internationalization

I think your Staff Welcome Centre 
is very useful for foreign researchers. 
You give very sensible and necessary 
advice tips that make our lives much 
easier here.

The Staff Welcome Centre has 
been very helpful in my process  
of moving to the Czech Republic  
by promptly and attentively 
answering questions about the 
procedures and requirements  
to get my residence permit.

I contacted the Staff Welcome  
Centre twice altogether, and on 
both occasions your colleagues 
were very helpful and swift  
in replying to my queries. 

You were very kind from the  
beginning and willing to help  
about everything and your  
advice helped a lot.

Taras 
Kovaliuk

postdoc researcher 
Ukraine

Fillippo 
Salazar

postdoc researcher 
Colombia

András 
Cser

visiting professor 
Hungary

Petra 
Laketa

research assistant 
Serbia


