Pracovní smlouva
Pracovní smlouva uzav�ená se zam�stnavatelem podle platných zákon� je ve vech
státech EU podmínkou legálního pracovního pom�ru, jeho formy se v jednotlivých zemích
lií. V n�kterých státech lze uzav�ít pracovní pom�r písemn� i ústn� (nap�. Británie, Irsko,
védsko). Avak i v p�ípad� ústní dohody musí pracovník vdy obdret také písemný
dokument, který obsahuje základní pracovní podmínky (mzda, pracovní doba, dovolená
atd.). P�ed uzav�ením pracovního pom�ru si zjist�te, zda se na vás nevztahuje kolektivní
smlouva. Kolektivní smlouvy jsou �asté nap�. v N�mecku nebo Dánsku. Ujist�te se, e
rozumíte vem podmínkám a povinnostem uvedeným v pracovní smlouv�.
Minimální mzda
Ve v�tin� stát� EU je stanovena úrove� minimální mzdy, �asto na základ� kolektivních
smluv. Výe mzdy záleí na profesi a její náro�nosti, vyadované kvalifikaci nebo praxi.
Zpravidla budete dostávat nií mzdu b�hem zkuební doby, její délka je v zemích EU
r�zná.
Bankovní ú�et
Jakmile za�nete v zahrani�í pracovat, je obvykle nutné si z�ídit bankovní ú�et. V n�kterých
zemích je stále moné dostávat mzdu ekem (Británie). Pro otev�ení ú�tu je pot�eba
prokázat svoji identitu a adresu, na které se v daném stát� zdrujete. Banky �asto vyadují
více osobních doklad�, nájemní �i pracovní smlouvu, potvrzení od zam�stnavatele nebo
nap�. výpisy z ú�tu v �R apod.
Uite�né informace o ivotních a pracovních podmínkách v zemích EU/EHP a ve výcarsku
jsou uvedeny na portálu EURES  www.eures.cz nebo m�ete p�ímo kontaktovat poradce
EURES ve vaem kraji a domluvit si konzultaci  www.portal.mpsv.cz/eures/kontakty.
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Cestovní doklady
Pro cestu do stát� EU/EHP nebo výcarska je moné krom� cestovního pasu pouít jakýkoliv
platný ob�anský pr�kaz. Spojené království a Irsko jsou sou�ástí schengenského prostoru
�áste�n� a ponechaly si hrani�ní kontroly.
�idi�ský pr�kaz
V �lenské zemi EU lze vyuít vechny platné typy �idi�ských oprávn�ní vydaných �eskou
republikou, mezinárodní �idi�ský pr�kaz není pot�eba. V n�kterých státech musíte mít u sebe
p�i �ízení krom� �idi�ského pr�kazu rovn� doklad o registraci vaeho vozidla.
Do zahrani�í si krom� osobních doklad� a �idi�ského pr�kazu vezm�te pr�kaz zdravotního
pojit�ní, doklady o vaem vzd�lání a kvalifikaci, bankovní informace apod.
Povolení k pobytu
Jako ob�an EU máte právo pobývat v kterékoliv jiné zemi EU. V p�ípad� pobytu kratím ne
3 m�síce pot�ebujete mít pouze platný ob�anský pr�kaz nebo cestovní pas.
V mnoha zemích EU máte povinnost nosit osobní doklady vdy p�i sob�. V n�kterých státech
budete muset nahlásit svoji p�ítomnost b�hem ur�ité doby po vstupu na území dané zem�
(zpravidla to jsou první t�i dny pobytu). Toto oznámení bývá automatické, ubytujete-li se nap�.
v hotelu.
Pobyt ve stát� EU delí ne 3 m�síce
Jestlie pobýváte na území státu EU déle ne 3 m�síce, m�e vám vzniknout povinnost
registrace u p�ísluného orgánu (zpravidla m�stský ú�ad nebo místní pobo�ka policie).
Za ú�elem registrace a následného získání osv�d�ení o registraci budete muset p�edloit
platný pr�kaz totonosti nebo cestovní pas, pracovní smlouvu �i doklad o ubytování apod.
Pokud nesplníte povinnost nahláení nebo registrace v daném stát�, m�e vám hrozit
finan�ní postih.
Sociální a zdravotní pojit�ní
Se vznikem pracovního pom�ru se v�tinou pojí odvody do systém� sociálního a zdravotního
pojit�ní. Protoe jednotlivé národní systémy jsou rozdílné, platí právní úprava, která
brání tomu, aby migrující pracovník ztratil nárok na dostate�nou zdravotní pé�i a sociální
zabezpe�ení. Pracovník obvykle podléhá p�edpis�m pouze jednoho �lenského státu a �ídí
se p�edpisy zem�, kde je zam�stnán. P�iznání nároku na dávky posuzuje daný stát vdy
podle svých zákon�. Existuje vak n�kolik výjimek, u kterých zmín�né pravidlo neplatí
(nap�. vyslaní pracovníci, pendle�i apod.).
Jste-li pojit�ni v n�kterém ze stát� EU/EHP, pravd�podobn� získáváte do budoucna nárok
na starobní d�chod z tamního systému d�chodového pojit�ní. Pokud jste pracovali a byli
pojit�ni ve více státech a v ádném jste nezískali nárok na plný d�chod, bude p�ihlédnuto
i k dob�, kterou jste odpracovali v jiných zemích EU/EHP. Doby pojit�ní se s�ítají  nep�ijdete
tak o ádnou dobu pojit�ní odpracovanou v jiném �lenském stát�. V�k pro odchod do

d�chodu se v jednotlivých zemích lií. Uschovejte si originály vech doklad� o vaí pracovní
�innosti v zahrani�í (pracovní smlouvy, zápo�tové listy, výplatní pásky, �íslo pojit�nce).
Více informací o d�chodovém pojit�ní vám poskytne �eská správa sociálního zabezpe�ení
 www.cssz.cz.
Povinné registrace
Jestlie budete pracovat v zahrani�í, budete v�tinou muset získat osobní (registra�ní) �íslo
nebo �ísla. Podmínky jsou rozdílné v kadé zemi. V n�kterých státech se pouívá pouze
jedno registra�ní �íslo pro ú�ely dan� z p�íjmu, pojit�ní i pobytu.
V Irsku je zapot�ebí si zaádat o �íslo PPS (Personal Public Service). Chcete-li získat toto
�íslo, obra�te se na místní odd�lení Ministerstva sociálních a rodinných v�cí.
Ve Velké Británii by si vichni pracovníci m�li vy�ídit National Insurance number, které
se pouívá pro ú�ely správné evidence vekerých p�ísp�vk� do fondu státního pojit�ní.
Pro získání tohoto �ísla je nutné zavolat na Jobcentre Plus a domluvit si interview.
Po p�íjezdu do pan�lska byste si m�li zaádat o identifika�ní �íslo cizince, tzv. NIE. Jestlie
jste nikdy p�edtím ve pan�lsku nepracovali, musíte také získat osobní �íslo sociálního
zabezpe�ení, které za vás m�e vy�ídit zam�stnavatel.
Máte-li v úmyslu pracovat nebo pobývat déle ne 3 m�síce v Itálii, zaádejte si na italském
finan�ním ú�ad� o �íslo sociálního zabezpe�ení (codice fiscale).
Konkrétní informace týkající se registra�ních postup� ve státech EU naleznete na stránkách
EURES www.eures.cz v sekci ivot a práce v jednotlivých zemích EU/EHP.
Dan�
Jestlie budete ít a pracovat v jiné zemi EU, budete pravd�podobn� danit své p�íjmy
v zahrani�í. D�vodem je da�ová povinnost, která v �lenském stát� vzniká po ur�ité délce
pobytu nebo výd�le�né �innosti.
P�i nástupu do zam�stnání v jiné zemi by m�l být pracovník p�ihláen na zahrani�ním
finan�ním ú�ad�. Dokladem je p�id�lení osobního da�ového �ísla. Pokud budete pracovat
nap�. ve Finsku, m�li byste navtívit registra�ní ú�ad a vy�ídit si osobní identifika�ní kód. Poté
vám da�ový ú�ad vydá da�ovou kartu, kterou pot�ebuje vá zam�stnavatel.
Jestlie má �eský ob�an zdroj p�íjm� pouze ze závislé �innosti v zahrani�í, platí zálohy na
da� a odevzdává da�ové p�iznání ve stát� zam�stnání.
V oblasti zdan�ní v EU neexistuje jednotná úprava. Základním pravidlem pro ur�ení zp�sobu
zdan�ní je to, zda je poplatník v daném roce da�ovým rezidentem �R, nebo jiného státu.
U da�ových rezident� �R podléhají zdan�ní jejich celosv�tové p�íjmy. �eským da�ovým
rezidentem je osoba, která má na území �R bydlit� nebo se tam zdruje alespo� 183 dní
v roce. V p�ípad�, kdy si nárok na zdan�ní �iní více stát�, se pouije bilaterální smlouva
o zamezení dvojího zdan�ní. Ta zabra�uje tomu, aby byl jeden p�íjem zdan�n dvakrát. Pro
více informací se obra�te na finan�ní/da�ový ú�ad.

