Sociální pojit�ní
Zam�stnanci, který ukon�í pracovní pom�r v �R a odjede pracovat do ciziny, zaniká ú�ast
na nemocenském pojit�ní. Nové pojit�ní mu op�t vznikne, pokud po návratu do �R
vstoupí do zam�stnání, které mu ú�ast na nemocenském pojit�ní znovu zaloí. V takovém
p�ípad� nemá zam�stnanec ádnou oznamovací povinnost v��i OSSZ. Podrobn�jí
informace zíkáte na www.cssz.cz.
Jestlie dolo k ukon�ení dosavadní pracovní �innosti v �R, provede se odhláení z pojit�ní
ke dni ukon�ení této �innosti. Jedná-li se o zam�stnance, odhlásí jej zam�stnavatel. Osoba
samostatn� výd�le�n� �inná tak musí u�init sama.
Po dobu zam�stnání v zahrani�í se na vás budou vztahovat právní p�edpisy o sociálním
zabezpe�ení státu zam�stnání, tzn. budete odvád�t p�ísp�vky na pojistné do zahrani�ního
systému sociálního zabezpe�ení podle tamních právních p�edpis�.
Rodinné dávky
Pracujete-li v jiné zemi, ne kde máte bydlit�, je moné, e v zahrani�í budete mít nárok
na rodinné dávky. Ve bude záleet na tom, kde má trvalý pobyt vae dít� a zda druhý rodi�
pracuje �i nikoli. Pokud bydlí vichni rodinní p�ísluníci ve stát�, kde mají pojit�ní, je za
dávky zodpov�dný tento stát. Neijí-li vai rodinní p�ísluníci ve stát�, kde máte vy pojit�ní,
m�e mít vae rodina nárok na dávky ve více ne jedné zemi. O tom, která ze zemí bude
odpovídat za vyplácení vaich dávek, rozhodnou tzv. pravidla p�ednosti.
V�tinou za vyplácení dávek odpovídá zem�, kde nárok vaí rodiny vyplývá ze zam�stnání
�i samostatné výd�le�né �innosti. Máte-li nárok na dávky v obou uvaovaných státech, je
za poskytování dávek odpov�dná zem�, v ní ijí vae d�ti, pokud v ní zárove� také pracuje
jeden z rodi��. M�e se stát, e dávky vyplácené jedním státem budou nií ne ty, které
byste bývali dostali v jiné zemi EU, kde vám na n� také vznikl nárok. V takovém p�ípad� vám
druhý stát rozdíl doplatí.
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CHYSTÁTE SE ZA PRACÍ
ÿ
DO ZAHRANICÍ?
Informace pro ob�any �R, kte�í odjíd�jí pracovat
do státu EU/EHP nebo výcarska.

Evidence na Ú�adu práce �R
Nejste-li v evidenci Ú�adu práce �R a rozhodnete se odjet za prací do státu EU/EHP,
nemusíte tuto skute�nost ú�adu hlásit. V p�ípad�, e jste v evidenci a chystáte se odjet
pracovat do státu EU, je nutné p�ed cestou do zahrani�í evidenci ukon�it.

zaádáte pobo�ku Ú�adu práce �R písemn� p�ed ukon�ením prvních 3 m�síc� transferu.
ádost o prodlouení je nutné zd�vodnit.
A�koliv je p�evod dávek moný a na dobu 6 m�síc�, celková doba pobírání podpory
v nezam�stnanosti v�etn� transferu nesmí p�ekro�it vai podp�r�í dobu.

Pokud si máte zájem hledat práci v n�kterém ze stát� EU/EHP a zárove� nechcete p�ijít
o podporu v nezam�stnanosti, m�ete vyuít tzv. transferu podpory v nezam�stnanosti
(formulá� U2/E303).

První platba podpory v nezam�stnanosti v rámci transferu se m�e zpozdit  pobo�ka Ú�adu
práce �R za�ne vyplácet dávky a po p�ijetí informace od zahrani�ního ú�adu práce o vaí
registraci.

S transferem vám nadále bude vyplácena podpora v nezam�stnanosti, i kdy hledáte
zam�stnání v jiné zemi EU. Povinnosti uchaze�e o zam�stnání budete plnit stále, ne vak ji
v �eské republice, ale ve stát�, do kterého p�evod podpory probíhá.

V pr�b�hu transferu podpory jste stále zdravotn� pojit�ni v �eské republice, proto je dobré si
vy�ídit cestovní p�ipojit�ní. Informujte svoji �eskou zdravotní poji�ovnu, e odjídíte do státu
EU s p�evodem podpory v nezam�stnanosti, a domluvte se na dalím postupu v p�ípad�, e
v zahrani�í naleznete zam�stnání.

I v p�ípad� transferu podpory v nezam�stnanosti platí vae povinnost informovat zahrani�ní
ú�ad práce a pobo�ku Ú�adu práce �R o nastalých zm�nách  nap�. o vaem nástupu do
zam�stnání.
Postup p�i transferu podpory v nezam�stnanosti do jiného státu EU
P�ed odjezdem je nutné splnit podmínky pro transfer podpory:
 Musíte být nezam�stnaní a mít nárok na dávky v nezam�stnanosti.
 Je t�eba být v evidenci Ú�adu práce �R alespo� 4 týdny.
Doba jednoho m�síce je uvedena i v na�ízení EP a Rady 883/04 a platí pro vechny státy
EU, které se touto sm�rnicí �ídí. D�vod této lh�ty spo�ívá v tom, e doty�ná osoba ádající
o p�evod dávek musí nejd�íve vy�erpat vechny místní monosti získání nového zam�stnání,
ne za�ne hledat práci v jiných �lenských státech.
P�ed svým odjezdem zaádejte pobo�ku Ú�adu práce �R o vydání formulá�e U2 (bývalý
formulá� E303). Evropský formulá� U2 je platný pouze pro jednu zemi. Budete-li chtít p�evést
své dávky v nezam�stnanosti do dalího státu, musíte znovu poádat o vydání nového
formulá�e.
Po p�íjezdu do cílového státu

Podrobné informace o p�evodu dávek m�ete najít na www.portal.mpsv.cz/eures/e301
nebo se obra�te na krajskou pobo�ku �i kontaktní pracovit� Ú�adu práce �R v míst� vaeho
bydlit�.
V n�kterých státech EU máte monost se evidovat na místní ú�ad práce jako zájemce
o zam�stnání  z této registrace neplyne povinnost zahrani�ního ú�adu práce vyplácet vám
podporu v nezam�stnanosti a hradit zdravotní pojit�ní. Máte vak monost spolupracovat
s poradci, kte�í vám mohou pomoci vyhledat volné pracovní místo, vytvo�it ivotopis, rozí�it
si kvalifikaci atd. P�edpokladem je komunikativní znalost cizího jazyka.
Více informací vám mohou poskytnout pracovníci poradenské sít� EURES �R. Kontakty
naleznete na �eském portálu EURES  www.eures.cz.
Zdravotní pojit�ní
P�ed odjezdem za prací do zahrani�í kontaktujte svoji zdravotní poji�ovnu a informujte ji
o vaem zám�ru. Máte-li ji podepsanou pracovní smlouvu se zahrani�ním zam�stnavatelem, sd�lte poji�ovn� datum zahájení výd�le�né �innosti. Zdravotní poji�ovna se s vámi
domluví na konkrétním postupu.

Do 7 dn� od data, které bude uvedeno ve formulá�i U2 (datum, kdy jste p�estali být k dispozici
pobo�ce Ú�adu práce �R), se musíte zaregistrovat na zahrani�ní ú�ad práce. K registraci je
nutný formulá� U2.

Pokud se na vás nevztahuje výjimka, není moné podléhat sou�asn� právním
p�edpis�m dvou �i více stát� EU a nelze hradit p�ísp�vek na zdravotní pojit�ní
v �R a zárove� odvád�t p�ísp�vek na zdravotní pojit�ní vyplývající z pracovní �innosti
v jiné zemi EU.

Doporu�ujeme vám zjistit si co nejvíce informací o svých právech a povinnostech, které jako
uchaze� v druhém stát� EU máte, a o postupu p�i registraci na zahrani�ním ú�ad� práce.

Jakmile nastoupíte do zam�stnání v zahrani�í, zam�stnavatel vás v�tinou p�ihlásí k platb�
zdravotního a sociálního pojit�ní i dan� z p�íjmu.

Dávky vám budou vyplaceny ve výi, v jaké byly vypo�teny v �R. Transfer podpory je moný
na 3 m�síce, m�ete vak poádat o prodlouení této doby a na 6 m�síc�. O prodlouení

Informace o zdravotním pojit�ní a o vaich povinnostech vám poskytne zdravotní poji�ovna
nebo Centrum mezistátních úhrad  www.cmu.cz.

