
Práce v Anglii 
 
Není potřeba vízového povolení. V současné době pokud budete chtít pracovat v Anglii tak si 
musíte v Anglii vyřídit WRS. WRS - Worker Registration Scheme je pracovní povolení, 
které vám po zaplacení 90 GBP a zaslání fotografie pošle britský emigrační úřad.  
 
Vyplnění žádosti WRS:  
Je důležité, abyste svoji žádost vyplnil/a plně. Pokud neposkytnete veškeré potřebné 
informace a dokumenty, může se vaše žádost pozdržet. Aby se zajistilo úplné vyplnění 
žádosti, musíte provést následující:  
Vyplňte příslušné části formuláře tak, že zodpovíte na všechny otázky nebo zaškrtnete 
všechna políčka, která se vás týkají.  
Část 1: Druh žádosti  
Účelem této části je potvrdit, zda už vám byly vydány registrační karta a osvědčení.  
Část 2: Osobní údaje žadatele  
Do této části se zaznamenávají vaše osobní údaje. Uvedené informace jsou stejné jako 
informace ve vašem pasu nebo občanském průkazu, protože některé z těchto informací budou 
vytištěny na registrační kartě a osvědčení. Doklady jsou zaslány na adresu zaměstnavatele 
nebo na ubytování. 
Část 3: Informace o zaměstnání  
Do této části vepíšete údaje o zaměstnavateli, pro kterého pracujete; některé z těchto údajů 
budou vytištěny na vašem osvědčení o registraci. Pokud máte více než jednoho 
zaměstnavatele, musí být informace o zaměstnavatelích poskytnuty samostatně.  
Část 4: Věcné důkazy  
Tato část vám pomůže ujistit se, že jste na podporu své žádosti přiložil/a veškerou potřebnou 
dokumentaci.  Váš cestovní pas a občanský průkaz vám budou vráceny. Vaše fotografie a 
dopis od zaměstnavatele vám vráceny nebudou; proto nám můžete místo originálu poskytnout 
fotokopii dopisu.  
Dopis od zaměstnavatele by měl potvrzovat datum, kdy jste nastoupil(a) do zaměstnání. 
Nabídky zaměstnání, podmínky zaměstnání a pracovní smlouvy nejsou přijatelným důkazem 
o tom, kdy vaše zaměstnání začalo.  
Ujistěte se prosím, že váš cestovní pas není poškozen, protože to by mohlo pozdržet vyřízení 
vaší žádosti.  
Pokud už vám byly registrační karta a osvědčení vystaveny, musíte poskytnout:  

• Kopii dopisu od současného zaměstnavatele ve Spojeném království, potvrzující 
datum nástupu do zaměstnání. Pokud si podáváte žádost o obnovení, tento dokument 
není zákonným požadavkem, ale pomůže při zpracování vaší žádosti.  

Pokud zatím registrační kartu a osvědčení nemáte, musíte poskytnout:  
• Kopii dopisu od současného zaměstnavatele ve Spojeném království potvrzující 
datum nástupu do zaměstnání (pamatujte prosím, že nabídky zaměstnání, podmínky 
zaměstnání a pracovní smlouvy jsou nepřípustné);  
• Dvě barevné pasové fotografie, na jejichž zadní straně uvedete své jméno 
(fotografie musí být velikosti jako na cestovní pas (45 cm x 35 cm), vyhotovené 



proti bílému pozadí). Fotografie musí být jasné a kvalitní, vytištěné na běžném 
fotografickém papíře a musí obsahovat celou tvář bez slunečních brýlí, čepice nebo 
pokrývky hlavy, která není nošená z kulturních nebo náboženských důvodů;  
• Původní platný cestovní pas anebo občanský průkaz (fotokopie jsou nepřijatelné);   
• Poplatek 90,00 GBP.  

Pokud neposkytnete všechny požadované informace a dokumentaci, vaše žádost může 
být pozdržena anebo vrácena.  

Část 5: Prohlášení žadatele  
Prosím pročtěte si žádost, podepište ji a opatřete ji datem a odešlete na tuto adresu 
Worker Registration Scheme  
PO BOX 492  
Durham  
DH99 1WU 
 
 Pokud plánujete pracovat v Anglii déle budete si muset vyřídit NINO - National insurance 
number což je obdoba systému sociálního a zdravotního pojištění. National Insurance 
Number (NI) je systém sociálního a zdravotního pojištění ve Velké Británii. Jedná se o kartu 
s uvedeným identifikačním číslem (9 alfanumerických znaků) pod kterým jste vedení v 
Department for Work and Pensions a na základě této identifikace platí zaměstnavatel povinné 
odvody ze mzdy. 

 
Na co National Insurance Number? 
Bude se vám hodit pokud budete chtít žádat o: 

• příspěvky na děti 
• podporu v nezaměstnanosti 

Jak postupovat? 
V případě, že si chcete NI vyřídit tak musíte podat žádost o NI většinou v místním pracovním 
úřadě (Job Centre), kde vyplníte formulář a pak budete čekat na telefonát, kdy si s vámi 
domluví schůzku na úřadě (Job Centre) a zde si musíte přinést níže uvedené věci. Poté musíte 
zase čekat na přidělení vašeho čísla, které budete poté hlásit vašim zaměstnavatelům. Celý 
tento postup při zisku NI. trvá 2-3 měsíce. 
Co budete potřebovat? 

• alespoň 1 výplatní pásku od zaměstnavatele z Velké Británie 
• pas 
• potvrzení o ubytování 

 
Pokud hodláte v Anglii strávit delší čas a chcete zde legálně pracovat, určitě si budete chtít 
založit bankovní účet. Každá banka po Vás bude vyžadovat, aby jste poskytnuli doklad o Vaší 
identitě (proof of identity ) a doklad o Vaší adrese (proof of address). 

• Proof of identity - doklad o Vaší identitě, patří zde občanský průkaz, pas nebo britský 
řidičský průkaz 

• Proof of address - doklad o Vaší adrese, to jest adresa vašeho bydliště, můžete 
například použít řidičský průkaz, dále také se můžete prokázat účty za telefon, pronájem bytu, 



za elektřinu, plyn či poplatek za televizní licenci. Prostě sem patří všechny dokumenty, které 
dokazují a obsahují vaši adresu bydliště. Je velmi zajímavé, že v Anglii lidé nemají občanské 
průkazy jak je to u nás zvykem,. Angličané se musí například prokazovat účty či řidičákem 
když si jdou vyzvednou zásilku na poštu. Po zřízení bankovního účtu dostanete platební 
kartu + šekovou knížku. V Anglii oproti České republice jsou totiž šeky velmi oblíbené a 
často se setkáte s tím, že vám někdo zaplatí pomocí šeku. S šekem musíte potom zajít do vaší 
banky a zde vám patřičný obnos dají na účet. Výhodou je také, že u většiny britských bank se 
nesetkáte s takovým množstvím poplatků jako u nás. Hodně bank nabízí také nulové poplatky. 
Avšak požadavky bank se velmi individuálně liší. 
Dá se také prokázat také českým řidičským průkazem jako ID. Kdo má mezinárodní řidičák 
a je na něm adresa, dá se použít jako proof of address, i když je na něm adresa z jiné země,. 
 
 

Práce v Irsku 
 
Pro potřeby uchazečů o práci byla irským úřadem pro zaměstnanost a rekvalifikaci (FAS) 
spuštěna kampaň s názvem "Co musíte vědět před cestou" ("Know before you go"). Součástí 
kampaně je speciální brožura, kterou si můžete vyzvednout na každém úřadu práce v České 
republice. Ačkoli je irský trh jeden z nejpřístupnějších v Evropě, začátky nejsou lehké 
a osoba, která se rozhodne do Irska přijet to nebude mít lehké. 
 
Zaprvé se předpokládá alespoň slušná znalost angličtiny. Irštinu, která je také úředním 
jazykem až na výjimky (např. právníci, někteří státní úředníci, učitelé na základních školách) 
potřebovat nebudete. Musíte ale počítat s tím, že se budete potýkat s konkurencí, jejíž rodným 
jazykem je pravě angličtina. 

Zadruhé je nutné počítat s tím, že budete potřebovat určité finance vzhledem k tomu, že vám 
asi bude nějakou dobu trvat, než si práci najdete. Nepočítejte s tím, že práci seženete ještě 
před odjezdem, jelikož s vámi každý zaměstnavatel bude chtít provést pohovor, předtím, než 
vás přijme/nepřijme. 

Dalším problémem je bydlení. To je v Irsku nesrovnatelně dražší než v ČR. Proto je dobré 
rozmyslet si do jaké časti Irska vycestujete. Před odjezdem se doporučuje vytvořit 
strukturovaný (heslovitý) životopis – Curriculum Vitae (CV). Tento krok je velmi důležitý, 
protože každý zaměstnavatel i např. v McDonalds po vás bude CV chtít. Je dobré si CV 
přivést na datovém nosiči a podle potřeby jej v Irsku upravit. Je také vhodnější když uvedete 
irskou adresu a irské telefonní číslo. 

 
Pracovní povolení 
Irská republika neuplatňuje žádná omezení přístupu na trh práce pro občany České republiky. 
Pro získání práce v Irsku tedy nebudete potřebovat pracovní povolení. Občané EU, EHP 
(Evropský hospodářský prostor) a Švýcarska mají právo pracovat v Irsku bez pracovního 
povolení (vyjma občanů Bulharska a Rumunska) a ohledně mzdy a pracovních podmínek 
mají stejná práva jako občané Irska. 



 
Povinná registrace 
Každý, kdo v Irsku hledá práci, musí zažádat o irské číslo PPS (Personal Public Service). 
Chcete-li získat toto číslo, obraťte se na místní oddělení Ministerstva sociálních a rodinných 
věcí . Další informace o procesu žádosti a o požadavcích vám podá ministerstvo sociálních 
věcí na této webové stránce : http://www.welfare.ie/EN/Topics/PPSN/Pages/ppsnindex.aspx 
 
Povolení k pobytu 
Pokud přijedete do Irska na delší dobu než jsou 3 měsíce, můžete si zažádat o povolení k 
pobytu. Vaší žádost vyřídí v Dublinu  kancelář registrace cizinců (The Aliens Registration 
Office), v ostatních oblastech místní policejní stanice (the local Garda Síochána District). 
 
Kontakt  k získání povolení k pobytu - Dublin : 
Department of Justice, Equality and Law Reform 
Immigration Office 
Harcourt Terrace 
Dublin 2 
Tel: + 353 6167700 
Web: http://www.justice.ie/ 
K žádosti předložíte: 
-platný cestovní pas nebo občanský průkaz 
-fotografie 
-vyplněná žádost, kde část potvrdí zaměstnavatel ( v případě pobytu za účelem zaměstnání). 
Dále na základě toho, jestli jste student, podnikatel, důchodce, zájemce o zaměstnání atd. 
doložíte ještě různé dokumenty (například potvrzení o zdravotním pojištění). 
 
Povolení k pobytu je možné prodloužit, opět na příslušné instituci. Je platné na 5 let. Pro 
rodinné příslušníky (manžel/manželka, děti do 21 let nebo starší nezaopatřené děti a 
nezaopatření rodinní příslušníci manžela/manželky) pracovníka platí, že mají stejná pobytová 
práva jako pracovník sám, bez ohledu na to, jakou mají národnost. Zde je nutné doložit kromě 
osobních dokladů (pas) i doklad potvrzující příbuznost (oddací list) nebo potvrzující to, že 
jsou nezaopatření rodinní příslušníci. 
Studenti  
Pro pobyt za účelem studia doložíte prohlášení, že máte vlastní prostředky (i pro rodinu), 
abyste se nestali zátěží pro sociální systém. Důležité je také doložit zdravotní pojištění. Pokud 
budete v zemi méně jak 3 měsíce, nemáte žádné ohlašovací povinnosti. 
  
Uznávání pracovních kvalifikací 
Pro informace o uznávání kvalifikací a vzdělání pro výkon práce přímo v Irsku kontaktujte : 
National Qualifications Authority of Ireland 
5th Floor, 
Jervis House, 
Jervis St., 
Dublin 1 



http://www.nqai.ie/ 

Jak najít práci  
V případě  zájmu pracovat v Irsku doporučujeme využít služeb systému EURES, hlavně 
evropskou databázi volných míst, kde můžete najít různé typy pracovních příležitostí 
(http://eures.europa.eu/). V rámci databáze EURES můžete také vytvořit a zaregistrovat svůj 
životopis. 
Pro další zdroje informací o volných místech v Irsku, využijte níže uvedené internetové 
stránky: 
Veřejné služby zaměstnanosti Irska – FAS http://www.fas.ie/ 
Databáze volných míst http://http//www.jobs.ie/ 
Databáze volných míst http://www.irishjobs.ie/ 
Seznam  soukromých personálních  agentur naleznete na http://www.goldenpages.ie/, 
případně také na stránkách Národní federace personálních agentur (National Recruitment 
Federation) na adrese http://www.nrf.ie/. 
Volná místa jsou zveřejňována i v místním a národním tisku.  
  
 

Práce v Dánsku 
  
Občané České republiky, pokud chtějí v Dánsku pracovat, musejí žádat o EU registrační 
certifikát u místních úřadů do 3 měsíců po jejich příjezdu do Dánska. Žádost se podává u 
Regional State Administration osobně, někdy je vyžadována předchozí domluva návštěvy. 
 
K žádosti předložíte:  

• doklady 
• pas nebo jiný platný cestovní doklad 
• 1 x fotografii pasového formátu (občané mimo EU  předkládají 2 fotografie) 

 
Národní registr obyvatel (Civil Registration Sytem, dále jen CRS) 
Jestliže chcete zůstat v Dánsku více jak 3 měsíce, měli byste se zaregistrovat do registračního 
systému obyvatel u místního úřadu (kommune) v místě vašeho bydliště v Dánsku. Měli byste 
tak učinit hned po příjezdu do Dánska, i když je možné pobývat v Dánsku až 6 měsíců bez 
registrace do CRS. Registraci do CRS můžete provést u servisního střediska pro občany -
Borgerservice u místních územních úřadů (kommune). 
K registraci do CRS přineste tyto doklady: 
Registraci pobytu - EU residence certificate (z Regional State Administration – 
Statsforvaltning) 

• pas 
• oddací list, pokud jste vdaná/ženatý 
• rodné listy dětí 



Pokud budete zaregistrováni do národního registru obyvatel (CRS), obdržíte občanské 
registrační číslo - CPR číslo. Toto číslo je složeno z 10 číslic, prvních 6 číslic je z data 
narození (den,měsíc,rok) a 4 poslední čísla poskytují jedinečnou identifikaci všech obyvatel v 
Dánsku. Poslední číslo, je-li sudé, jedná se o ženu, je-li liché jde o muže. Číslo CPR je 
využíváno v souvislosti s registrací a osobní identifikací, např. v souvislosti s vyplácením 
mezd, prodejem domů, bankovními transakcemi, pojištěním atd. 
 
Povolení k pobytu 
Občané EU/EHP a Švýcarska mohou pobývat v Dánsku na základě pravidel EU o volném 
pohybu osob a služeb. Pro pobyt delší jak 3 měsíce nebo v případě hledání práce delší jak 6 
měsíců se musíte zaregistrovat u Regional State Administration.  Žádost o EU residence 
certificate musí být předložena do 3 měsíců od vstupu do země. Občané EU/EHP musí být 
schopni prokázat svou národnost a pokud cestují do Dánska potřebují pas nebo jiný 
identifikační průkaz. 
 
Uznávání pracovních kvalifikací 
Pokud chcete být v Dánsku zaměstnáni, může pro vás být užitečné uznání (assessment) 
vzdělání od státního úřadu Cirius. Uznání pak usnadňuje dánskému zaměstnavateli pochopit 
vaše zahraniční vzdělání/profesní kvalifikaci a porovnat, jak koresponduje se vzděláním a 
kvalifikací v Dánsku. 
Pokud je profese regulovaná, potřebujete autorizaci (authorisation) od příslušné instituce 
(např. pro práci s nebezpečnými materiály, stavebními stroji, pro zdravotnické profese...) 
Na stránkách Cirius najdete seznam regulovaných profesí, seznam autorizačních institucí, 
informace k uznávání vzdělání a informace k tomu, jak můžete získat povolení k výkonu 
práce s vaší profesí 
 
Nabídky práce 
Od října 2008 nový portál pro zájemce o práci v Dánsku www.workindenmark.dk - obsahuje 
nabídky práce, informace o životních a pracovních podmínkách v Dánsku. Na portále si lze 
vytvořit vlastní profil (CV). 
Kontakty na dánské úřady práce najdete na: http://www.jobnet.dk/ 
 
Jazykové kurzy 
Pracovním jazykem v Dánsku je ve většině firem dánština. Každá obec nabízí kurzy dánštiny 
pro cizince. Většinou jsou zdarma /večerní nebo denní kurzy/ pokud jste držiteli CPR čísla. 
 

Práce v Německu 
 
Práce v Německu je pro obyvatele České republiky velmi zajímavá vzhled k svojí blízké 
poloze. I přesto, že Česká republika vstoupila do EU tak možnost práce pro občany z České 
republiky v Německu není až zas tolik jednoduchá. Německo zavedlo přechodné opatření, a 
proto si obyvatelé České republiky musí vyřídit pracovní povolení. A však v některých 



oborech se získání pracovního povolení zjednodušilo. Od 1.1.2009 Německo pootevřelo svůj 
pracovní trh  pro Čechy s vysokoškolským diplomem a tak absolventi již nemusí žádat o 
pracovní povolení. 
  
Minimální mzda v Německu není stanovena zákonem, ale je určena pro každý obor zvlášť 
kolektivními smlouvami.  

 Nabídka práce v Německu 
• germany.cz  
• Arbeitsagentur.de  
• karriere.de  

 

Práce v Rakousku 
  
Vzhledem ke svému sousedství s Českou republikou je Rakousko častou cílovou zemí 
českých zájemců o práci. Rakousko je však také jednou ze zemí, která stále aplikuje tzv. 
přechodné období pro volný pohyb pracovních sil. Důvody, které vedly Rakousko k 
rozhodnutí zavést přechodné období pro volný pohyb pracovních sil, byly dány zejména 
obavami před přílivem levné pracovní síly z přistupujících zemí. Nelze opomenout ani 
politické tlaky. 
Přechodné období pro volný pohyb pracovních sil je vymezeno v Příloze č. V Aktu o 
přistoupení a umožňuje „starým“ členským státům Evropské unie uplatňovat národní opatření 
pro zaměstnávání cizinců i na občany nových členských států. Přístupem k EU nedošlo pro 
české občany, s ohledem na možnosti pracovat v Rakousku, ke změnám, protože Rakousko 
využije přechodných období až do vytvoření plné svobody pohybu pracovních sil. Podle toho 
mohou čeští zaměstnanci během až sedm let trvajícího přechodného období (2+3+2) získat 
zaměstnání na rakouském pracovním trhu podle platných ustanovení rakouského pracovního 
práva a bilaterálních dohod. 
  
Od 1. 5. 2011 musí všechny členské státy Evropské unie zavést volný pohyb pracovních sil 
pro všechny občany států, kteří přistoupili do EU k 1. 5. 2004.   Pro české občany, kteří 
mají zájem pracovat v Rakousku, znamená toto opatření, že budou stále potřebovat pracovní 
povolení, jehož vydávání se řídí rakouským zákonem o zaměstnávání cizinců 
(Ausländerbeschäftigungsgesetz – AuslBG). 
V Rakousku je stanoveno tzv. Bundeshöchstzahl, které udává maximální možné procento 
zaměstnaných cizinců jako 8% celkové pracovní síly v Rakousku. Pro jednotlivé země jsou 
pak stanoveny tzv. Landeshöchstzahlen. 
Přechodné období uplatněné v Přístupové smlouvě se týká pouze přístupu na trh práce. Nijak 
se netýká jiných složek volného pohybu osob v rámci Evropské unie. K získání zaměstnání v 
Rakousku tak již není třeba povolení k pobytu. 



I přes tuto situaci však lze spatřovat určité pozitivní změny v přístupu na rakouský trh práce 
pro české občany. 1.1.2006 byla zahájena praktická realizace dvou bilaterálních dohod o 
zaměstnávání českých občanů v Rakousku a k 1.1.2008 byl vydán pozitivní seznam profesí, 
pro které budou ve zjednodušeném postupu vydávána pracovní povolení.  
  
PRACOVNÍ POVOLENÍ  
Studenti 
Studenti studující v ČR potřebují v Rakousku pracovní povolení. Vzhledem ke krátkodobému 
trvání pracovního poměru pro ně přichází v úvahu pouze sezónní práce v zemědělství, 
lesnictví a turismu. Nalezení takové pracovní příležitosti je však velmi obtížné. Čeští studenti 
studující v Rakousku musí mít také povolení a výše jejich výdělku. Popř. mohou získat tzv. 
"Saisonbewilligung" sezónní povolení na max. 3 měsíce. 
Au-pair  
Práce  Au-pair není klasickým pracovním poměrem, protože odměnou není mzda, ale kapesné 
(Taschengeld), které činí zhruba 60,- € týdně. Au-pair nepotřebují pracovní povolení, ale 
hostitelská rodina by tuto činnost měla nahlásit Servisu trhu práce AMS. Povinností 
hostitelské rodiny je hradit au pair pojištění po celou dobu jejího pobytu. 
Pracovní doba au pair 
Pracovní doba bude detailně dohodnuta s rodinou, aby nekolidovala s jazykovými kurzy. 
Obecně platí, že au pair pracuje 25 až 30 hodin týdně, tzn. 5 hodin denně, 5–6 dnů v týdnu 
nebo 6 hodin denně, 5 dnů v týdnu. Rodina vás může požádat 2x až 3x do týdne o babysitting. 
Au pair má nárok během svého ročního pobytu na 2 týdny dovolené. V průběhu dovolené 
nemá au pair nárok na kapesné. Termín dovolené je dohodnut individuálně s rodinou. 
  
POVINNÁ REGISTRACE  
Povinnost spočívá v přihlášení adresy místa pobytu v Rakousku, a to do tří dnů od příjezdu do 
Rakouska. Přihlašovací lístek (Meldezettel) se odevzdává u příslušných místních institucí, 
kterými jsou: 

• ve spolkových zemích: přihlašovací služba obecních úřadů (Gemeindeamt); 
• přihlašovací služba magistrátních okresních úřadů ve Vídni  (Magistratische 

Bezirksamt). 
  
Dokumenty potřebné k registraci: 

• přihlašovací lístek (Meldezettel) – možno nalézt na adrese: http://www.help.gv.at/; 
• cestovní pas. 

  
Údaje, které je nutno bezpodmínečně: 

• jméno (včetně všech dřívějších jmen); 
• datum narození; 
• místo narození; 
• pohlaví ; 
• a státní příslušnost. 

Každé osobě, která se tímto způsobem v Rakousku registruje, je přiděleno osobní číslo, které 
je uvedeno také na registračním formuláři (Meldebestätigung). 



  
POVOLENÍ K POBYTU  
Občané EU/EHP nepotřebují ke svému příjezdu do Rakouska žádné vstupní povolení ani 
povolení k pobytu. Při pobytu nad 3 měsíce mohou požádat o  „povolení k pobytu pro občany 
EU/EHP“ (Lichtbildausweis für EWR-Bürger) na regionálním správním úřadu nebo cizinecké 
policii. Právo usadit se kdekoli na území státu je však dáno pouze tehdy, mají-li  zajištěny 
dostatečné prostředky k obživě  a mají-li zdravotní pojištění. Žadatel bude muset 
pravděpodobně prokázat/předložit: 

• prohlášení zaměstnavatele o úmyslu tuto osobu zaměstnat nebo potvrzení o 
zaměstnání nebo 

• doložit, že vykonává samostatně výdělečnou činnost, nebo 
• prokáže, že lze důvodně předpokládat, že výdělečná činnost bude zahájena do šesti 

měsíců od vstupu do země, nebo 
• může doložit, že jí (této osobě)  jako rodinnému příslušníkovi zajistí obživu občan EU. 

  
Potřebné dokumenty: 

• žádost; 
• kopie pasu; 
• potvrzení o pobytu v Rakousku (Meldezettel); 
• fotografie; 
• oddací list; 
• doklad o zdravotním pojištění v Rakousku; 
• doklad o ubytování (např. nájemní smlouva); 
• doklad o bezúhonnosti od policie (Führungszeugnis) pouze v případě první žádosti. 

  
Zodpovědné instituce: 

• regionální správní úřad (Bezirkshauptmannschaft) nebo 
• oddělení cizinecké policie (Fremdenpolizeiliches Büro) 

  
UZNÁVÁNÍ PRACOVNÍCH KVALIFIKACÍ  
Chce-li tedy občan ČR vykonávat v Rakousku regulované povolání, musí požádat 
zodpovědnou instituci o uznání odborné kvalifikace. Uznávacím orgánem bývají příslušná 
ministerstva, v jejichž působnosti je dotyčná činnost regulována. K oprávnění vykonávat 
regulovanou činnost se mohou vyjadřovat i profesní komory. 
Všechny certifikáty a dokumenty, na jejichž základě žádá český občan o uznání kvalifikace, 
musí být přeloženy do němčiny a úředně ověřeny. 

Práce v Belgii 
 

Od 1. května 2009 mají čeští občané přístup na belgický pracovní trh bez pracovního 
povolení. 
 



Pobyt do 3 měsíců 
Pokud přijíždíte do Belgie za turistickým účelem, ohlaste svůj pobyt do 10 pracovních dnů po 
svém příjezdu na příslušném městském úřadě, kde obdržíte "déclaration de présence". Tento 
doklad Vám postačí pro pobyt na území Belgie na dobu kratší než 3 měsíce. V případě, že 
svůj pobyt na území Belgie neohlásíte, hrozí Vám pokuta až 200€. 
V případě, že do Belgie přijíždíte za jiným než turistickým účelem nebo zde chcete pobývat 
déle než tři měsíce, musíte podat žádost o registraci - na příslušném městském úřadě (mason 
communale/gemeentehuis) v místě bydliště do 3 měsíců od Vašeho příjezdu do Belgie. 
  
K žádosti předložíte:  
a. pas nebo občanský průkaz  
b. „déclaration de présence“ 
c. odůvodnění své žádosti (zaměstnání, práce OSVČ, uchazeč o zaměstnání, student na státem 
uznaných školách s dokladem o zdravotním pojištění, rodinný příslušník občana EU, občan 
EU s dostatečným finančním zabezpečením, aby se nestal zátěží pro belgický sociální systém 
apod.) 
  
Annexe 8 (Potvrzení o registraci) pro pobyt nad 3 měsíce  
Vám na základě Vámi předložených dokumentů bude buď vydáno na příslušném městském 
úřadě nebo bude Vaše žádost předána k rozhodnutí Úřadu pro cizince (Office des etrangers).   
Jestliže budete pracovat v Belgii, budete platit odvody z hrubého platu stejně jako občané 
Belgie. Odvody jsou registrovány pod Vaším číslem sociálního pojištění INSS. 
Po ukončení pracovního poměru v Belgii je vhodné si nechat před odjezdem do České 
republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o 
zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou 
brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. 
  
Týdenní pracovní doba, dovolená  
Týdenní pracovní doba je v Belgii stanovena na 38 hodin při maximálně 8 hodinovém 
pracovním dnu. V neděli je možné pracovat jen v určitých sektorech (hotelnictví, 
zdravotnictví, apod.). V ojedinělých případech a za předchozího povolení je možné pracovat i 
déle. Odpracovaná doba ale nesmí překročit 11 hodin denně a 50 hodin týdně. Za přesčasy 
náleží zaměstnanci plat za odpracované hodiny ve výši 150% jeho platu a 200% pokud se 
jedná o práci v neděli nebo o státních svátcích. Dovolená na zotavenou je v Belgii 20 dnů. 
Ovšem pozor. Během prvního roku práce nemáte nárok na žádnou dovolenou. V tomto 
období si lze po domluvě se zaměstnavatelem sjednat pouze neplacené volno. 

Práce v Itálii 
 
Práce v Itálii je velmi atraktivní svojí polohou blízko moři a teplotou ovzduší. Pokud se 
rozhodnete hledat práci tak se doporučuje sever Itálie, kde je nižší nezaměstnanost oproti jihu, 
kde již bude větší problém najít si práci. Občané České republiky nemusí vyřizovat žádné 
pracovní povolení. Občané, kteří zůstávají na území Itálie déle než 3 měsíce (90 dní) nemusí 



žádat o povolení k pobytu na oddělení cizinecké policie. Nicméně mají občané pobývající 
Itálii déle než 3 měsíce povinnost nahlásit svůj pobyt na místním obecním úřadu (iscriversi 
all'anagrafe del Comune di residenza) a za registraci zaplatí 14,62 euro. Pokud chcete 
pracovat v Itálii tak si budete muset získat číslo sociálního zabezpečení (codice fiscale) na 
místním finančním úřadě (Agenzia delle Entrate). 

Nabídka práce 
• http://www.cercalavoro.it  
• http://www.bancalavoro.com  
• http://www.jobonline.it  

 
 

Tento text je zpracován pro potřeby realizace projektu Do světa 2010. 
Zdroje informací: http://www.mzv.cz , www.pracevzahranici.info, www.velka-britanie.com, 
portal.mpsv.cz/eures, 
 


