
PrPrááce v zahranice v zahraniččíí..



Na co byste nemNa co byste neměěli li 
zapomenoutzapomenout

StruStruččný pný přřehled :ehled :
•• Volný pohyb,Volný pohyb,
•• registrace pobytu,registrace pobytu,
•• zdravotnzdravotníí a socia sociáálnlníí

pojipojiššttěěni,ni,
•• kvalifikace a vzdkvalifikace a vzděělláánníí,,
•• dandaněě,,
•• řřidiidiččsky prsky průůkaz,kaz,
•• bydlenbydleníí,,
•• vavašše rodina.e rodina.

Dokumenty s sebou:Dokumenty s sebou:
•• ID: obID: obččanský pranský průůkaz, kaz, 

cestovncestovníí pas, rodný list,pas, rodný list,
•• prprůůkaz zdravotnkaz zdravotníího ho 

pojipojiššttěěnníí,,
•• doklady o vzddoklady o vzděělanlaníí a a 

kvalifikaci,kvalifikaci,
•• (nap(napřř. jazykov. jazykovéé zkouzkouššky, ky, 

dokumenty o odborndokumenty o odbornéé
zpzpůůsobilostisobilosti……),),

•• řřidiidiččský prský průůkaz,kaz,
•• bankovnbankovníí informace.informace.



Volný pohyb pracovnVolný pohyb pracovnííkkůů

KterKteréé zemzeměě omezujomezujíí volný pohyb volný pohyb 
pracovnpracovnííkkůů??

•• ČČeský pracovneský pracovníík potk potřřebuje pracovnebuje pracovníí povolenpovoleníí v v 
nnáásledujsledujííccíích stch stáátech: tech: 
Belgie,DBelgie,Dáánsko,Francie,Lichtennsko,Francie,Lichtenšštejnsko, Ntejnsko, Něěmecko, mecko, 
Norsko, Rakousko, Norsko, Rakousko, ŠŠvýcarsko.výcarsko.

•• ČČlensklenskéé zemzeměě mohou mmohou míít zavedeny systt zavedeny systéémy registrace, my registrace, 
taktakžže ae aččkoliv nebudete potkoliv nebudete potřřebovat pracovnebovat pracovníí povolenpovoleníí, , 
mměěli byste se registrovat pro li byste se registrovat pro úúččel zamel zaměěstnstnáánníí..

•• http://http://eureseures..europaeuropa..eueu



Registrace pobytuRegistrace pobytu

•• Na obNa obččany Evropskany Evropskéé unie se vztahuje prunie se vztahuje práávo volnvo volnéého ho 
pohybu osob vyplývajpohybu osob vyplývajííccíí ze Smlouvy o zaloze Smlouvy o založženi eni 
EvropskEvropskéého spoleho společčenstvenstvíí a z tohoto da z tohoto důůvodu nenvodu neníí vstup vstup 
na na úúzemzemíí jinjinéého ho ččlensklenskéého stho stáátu podmtu podmíínněěn vydn vydáánníím m 
vstupnvstupníího vho vííza nebo povolenza nebo povoleníím k pobytu.m k pobytu.

•• Pokud nemPokud nemááte v te v úúmyslu pobývat v jinmyslu pobývat v jinéé zemi EU zemi EU ddééle le 
nenežž 3 m3 měěssíícece, pak v, pak váám stam staččíí cestovncestovníí pas nebo pas nebo 
obobččanský pranský průůkaz.kaz.

•• HostitelskHostitelskáá zemzeměě je oprje opráávnvněěna pona požžadovat ohladovat ohlášášeneníí
vavaššeho pobytu peho pobytu přřííslusluššným ným úúřřadadůům (vm (věěttššinou oddinou odděělenleníí
cizineckcizineckéé policie nebo obecnpolicie nebo obecníímu mu úúřřadu.adu.

•• Pokud plPokud pláánujete znujete zůůstat v zemi dstat v zemi dééle nele nežž 3 m3 měěssííce, mce, měěli li 
byste se registrovat za podmbyste se registrovat za podmíínek stanovených.nek stanovených.



ZdravotnZdravotníí a socia sociáálnlníí pojipojiššttěěnníí

•• Se vznikem pracovnSe vznikem pracovníího pomho poměěru se vru se věěttššinou pojinou pojíí taktakéé
odvody do systodvody do systéémmůů zdravotnzdravotníího a sociho a sociáálnlníího ho 
pojipojiššttěěni.ni.

•• PracovnPracovníík podlk podlééhháá obvykle probvykle práávnvníím pm přředpisedpisůům o m o 
zdravotnzdravotníím a socim a sociáálnlníím pojim pojiššttěěni ni pouze jednoho pouze jednoho 
ččlensklenskéého stho stáátu tu –– ststáátu v ntu v něěmmžž jstejste zamzaměěstnstnáánini.V .V 
tomto sttomto stááttěě mmůžůžete ete ččerpat derpat dáávky nemocenskvky nemocenskéého ho 
pojipojiššttěěnníí a vyua využžíívat zdravotnvat zdravotníí ppééčči.i.

•• Pro Pro potpotřřeby eby úúřřadadůů prpráácece je dje důůleležžititéé, abyste si p, abyste si přřed ed 
nnáávratem do vratem do ČČR nechali potvrdit formulR nechali potvrdit formuláářř E301E301, který , který 
potvrzuje odpracovanou dobu a dobu pojipotvrzuje odpracovanou dobu a dobu pojiššttěěnníí v jinv jinéém m 
ččlensklenskéém stm stáátu a sloutu a sloužžíí k zapok započčtenteníí pracovnpracovníího pomho poměěru ru 
pro pro vznik nvznik náároku na podporu v nezamroku na podporu v nezaměěstnanostistnanosti..



•• Je vJe vššak dak důůleležžititéé, abyste si pamatovali, , abyste si pamatovali, žže k vyple k vypláácenceníí
ddáávek v nezamvek v nezaměěstnanosti je pstnanosti je přřííslusluššný ten stný ten stáát, ve ktert, ve kteréém m 
jste byli naposledy zamjste byli naposledy zaměěstnstnááni. ni. 

•• TakTakžže jestlie jestližže po ne po něějakjakéé dobdoběě zamzaměěstnstnááni budete v ni budete v 
ččlensklenskéé zemi dozemi doččasnasněě bez prbez prááce, mce, můžůžete v nete v níí žžáádat o dat o 
ddáávky, nevky, nežž si opsi opěět najdete prt najdete prááci.ci.

•• Z hlediska Z hlediska ččerperpáánníí starobnstarobníího dho důůchodu v budoucnosti je chodu v budoucnosti je 
pro vpro váás ds důůleležžititéé, abyste si uchov, abyste si uchováávali originvali origináál l 
vevešškerých dokladkerých dokladůů o vao vašši pracovni pracovníí ččinnosti a innosti a 
pojipojiššttěěni v zahranini v zahraniččíí. Jsou to pracovn. Jsou to pracovníí smlouvy, smlouvy, 
zzáápopoččtovtovéé listy, výplatnlisty, výplatníí pasky, pasky, ččííslo pojislo pojiššttěěnce aj.nce aj.



Kvalifikace a vzdKvalifikace a vzděělláánníí

•• VzVzáájemnjemnéé uznuznáávváánníí odborných kvalifikacodborných kvalifikacíí se týkse týkáá
vvěěttššinou povolinou povoláánníí, u nich, u nichžž jsou prjsou práávnvníím pm přředpisem edpisem 
stanoveny urstanoveny urččititéé kvalifikakvalifikaččnníí popožžadavky adavky -- tzv. tzv. 
regulovanregulovanáá povolpovoláánníí. Obecn. Obecněě platplatíí, , žže jestlie jestližže jste e jste 
odbornodbornííkem v jednkem v jednéé ččlensklenskéé zemi, jste odbornzemi, jste odbornííkem i v kem i v 
jinjinéé. D. Dáále existujle existujíí specifickspecifickéé smsměěrnice pro regulovanrnice pro regulovanáá
povolpovoláánníí (l(léékakařř, zdravotn, zdravotníí sestra, zubasestra, zubařř, porodn, porodníí
asistentka, veterinasistentka, veterináářř, l, léékkáárnrníík, architekt).k, architekt).

•• ChceChce--li obli obččan an ČČR vykonR vykonáávat v nvat v něěkterkteréé zemi EU zemi EU 
regulovanregulovanéé povolpovoláánníí, , musmusíí popožžáádat odpovdat odpověědnou dnou 
instituci v cinstituci v cíílovlovéé zemi o uznzemi o uznááni odbornni odbornéé
kvalifikacekvalifikace. . 

•• Jiným typem uznJiným typem uznáávváánníí kvalifikace je kvalifikace je akademickakademickéé
uznuznáávváánníí. V tomto p. V tomto přříípadpaděě se jedna o uznse jedna o uznáávváánníí
diplomdiplomůů, kvalifikac, kvalifikacíí nebo nebo ččastastíí studijnstudijníích programch programůů
domdomááccíí vysokovysokošškolskkolskéé instituce.instituce.



Finance a danFinance a daněě

•• Pro Pro otevotevřřeneníí úúččtu v zahranitu v zahraniččíí potpotřřebujete prokebujete prokáázat svou identitu zat svou identitu 
a adresu, na ktera adresu, na kteréé se v danse v danéé zemi zdrzemi zdržžujete.ujete.

•• Banky mohou vBanky mohou váás tzv.s tzv.„„bankovnbankovníí informaciinformaci““ z z ččeskeskéé banky, jebanky, ježž
potvrzuje vapotvrzuje vašši i „„solidnostsolidnost““..

•• ZZáákladnkladníím pravidlem pro urm pravidlem pro urččeni zpeni způůsobu zdansobu zdaněěnníí je to, zda je je to, zda je 
poplatnpoplatníík v pk v přřííslusluššnnéém roce m roce dadaňňovým rezidentem ovým rezidentem ČČeskeskéé
republiky nebo darepubliky nebo daňňovým rezidentem jinovým rezidentem jinéého stho stáátutu..

•• JestliJestližže ve vššak budete ak budete žžíít i vydt i vyděělláávat v jinvat v jinéém stm stáátu, zattu, zatíímco mco 
ppřřeruerušíšíte svou te svou ččinnost v innost v ČČeskeskéé republice, budete s nejvyrepublice, budete s nejvyššíšší
pravdpravděěpodobnosti svpodobnosti svéé ppřřííjmy zdajmy zdaňňovat v zahraniovat v zahraniččíí..



ŘŘíídidiččský prský průůkazkaz

•• Pokud vPokud váám byl vydm byl vydáán evropský vzor n evropský vzor řřidiidiččskskééhoho
prprůůkazu, nemuskazu, nemusííte jej po pte jej po přřestestěěhovhovááni mni měěnit za jiný, nit za jiný, 
který vydala hostitelskkterý vydala hostitelskáá zemzeměě. . ŘŘidiidiččský prský průůkaz kaz ČČeskeskéé
republiky podle vzoru EU je plastovou kartirepubliky podle vzoru EU je plastovou kartiččkou rkou růžůžovověě--
modrmodréé barvy, oznabarvy, označčenou nenou náápisem pisem „„ŘŘidiidiččsky prsky průůkaz kaz 
ČČeskeskáá republikarepublika““, logem EU a rozezn, logem EU a rozeznáávacvacíím znakemm znakem
vydvydáávajvajííccíího stho stáátu tu „„CZCZ““



BydlenBydleníí

•• JeJeššttěě ppřřed odjezdem byste se med odjezdem byste se měěli informovat o li informovat o 
momožžnostech ubytovnostech ubytováánníí a na náákladech na bydlenkladech na bydleníí. Pokud . Pokud 
jste pjste přředem informovedem informovááni o pravdni o pravděěpodobnpodobnéé vývýšši vai vašši i 
mzdy, zvamzdy, zvažžte, jaký typ ubytovte, jaký typ ubytovááni pro vni pro váás bude dostupný. s bude dostupný. 
NNááklady na ubytovklady na ubytováánníí jsou jednou z finanjsou jednou z finanččnněě nejvynejvyššíšších ch 
polopoložžek, proto je tek, proto je třřeba tuto oteba tuto otáázku zku řřeeššit s dostateit s dostateččným ným 
ppřředstihem.edstihem.



Tento text byl zpracovTento text byl zpracováán n žžááky ky 
SOSOŠŠ a SOU a SOU –– MMŠŠP, P, LetoviceLetovice v v 
rráámci projektu mci projektu „„Do svDo svěěta 2010ta 2010““

PouPoužžititéé zdroje: zdroje: 
http://http://portalportal..mpsvmpsv..czcz;http://;http://eureseures..europaeuropa..eueu,,
www.www.csszcssz..czcz,,


