Postup při žádání o uznání odborné kvalifikace:
■ vyplnit žádost
■ přiložit požadované doklady + průkaz totožnosti
		 + doklad o odborné kvalifikaci (přeložené do češtiny)
		 + doklad o jiné způsobilosti
		 + doklad o zaplacení správního poplatku
■ předložit odpovídajícímu uznávacímu orgánu. Lhůta pro vyřízení je 90 – 120 dnů.
www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznani-odborne-kvalifikace
■ informace pro žadatele o uznání odborné kvalifikace v ČR na portálu MŠMT

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL

		 Občané členských států EU, kteří jsou držitelé řidičského průkazu vydaného členským státem EU, nemají
povinnost měnit svůj řidičský průkaz za český.
Pokud řidič požádá o výměnu za český řidičský průkaz, bude k tomu potřebovat:
■ platný doklad totožnosti, kterým prokazuje i tzv. obvyklé bydliště
		 ( tedy průkaz občana EU, který vydává cizinecká policie)
■ svůj řidičský průkaz vydaný v jiném členském státu
■ 1 x fotografie
■ vyplněná žádost o vydání řidičského průkazu
■ potvrzení o uznání skupin řidičských oprávnění udělených v jiném členském státu

FINANČNÍ ÚŘAD

		 Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, které mají na území České republiky bydliště
nebo se zde obvykle zdržují (pobývají zde alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce). Tato daň se uplatňuje na příjmy zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Zaměstnancům sráží daň z platu zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné platí zálohy a každoročně podávají daňové přiznání s vyúčtováním
daně z příjmu.
		 Pro stanovení výše daně je třeba určit daňový základ. Ten se následně upraví o položky snižující základ
daně (nezdanitelnou část a odčitatelné položky). Takto upravený daňový základ se zdaní sazbou 15 %. Následně se odečtou slevy na dani (např. dary na veřejně prospěšné účely, příspěvky na důchodové připojištění,
atd.).
www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/dc2_tiskopisy.html
■ tiskopisy Ministerstva financí ČR

DALŠÍ UŽITEČNÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.eures.cz
www.eures.europa.eu
www.domavcr.cz
www.czech.cz

Vydal EURES Česká republika za přispění Evropské komise 2010

PRŮVODCE PO INSTITUCÍCH
V ČESKÉ REPUBLICE
www.eures.cz
Tento průvodce po institucích je určen pro pracovníky z jiných států
Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska, kteří chtějí
pracovat v České republice na základě pracovně právního vztahu.
Usnadňuje orientaci v institucích veřejné správy a samosprávy, se kterými se během
svého pracovního pobytu v ČR mohou setkat.
CIZINECKÁ POLICIE

		 Občan EU/EHP a Švýcarska má oprávnění, nikoli povinnost, požádat o povolení k přechodnému/trvalému
pobytu místně příslušnou pobočku cizinecké policie (vydáno na pět let).
		 Potřebné doklady: pas, doklad potvrzující účel pobytu (např. pracovní smlouva), doklad o ubytování. Vydání povolení nebo prodloužení doby platnosti je bez správních poplatků. Všechny cizojazyčné listiny musí být
úředně přeloženy do českého jazyka. Lhůta na vyřízení je do 60 dnů. Změny je nutné nahlásit do 3 pracovních
dnů. Cizinecká policie také automaticky vyřizuje pro žadatele o povolení k pobytu rodné číslo.
www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=37167&docType=ART&lang=cs
■ zákon o pobytu cizinců na území ČR
■ informace o pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků na území ČR
■ informace o pobytu občanů třetích zemí na území ČR
www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=2291&docType=ART&chnum=4&lang=cs
■ informace k rodným číslům
■ žádost o povolení k přechodnému pobytu na území ČR

ÚŘAD PRÁCE

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

		 Zaměstnavatel je povinen o tom, že zaměstnává občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka nebo cizince, který nepotřebuje povolení k zaměstnání na území ČR, písemně informovat příslušný úřad práce, dle místa výkonu práce, nejpozději v den nástupu této osoby k výkonu práce.
		 Zaměstnavatel je také povinen informovat příslušný úřad práce o ukončení zaměstnání nebo vyslání nejpozději do 10 kalendářních dnů od skončení zaměstnání nebo vyslání.
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_eu
■ zaměstnávání občanů EU
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy
■ formuláře ke stažení

		 Pojistné se odvádí z celého započitatelného příjmu ze všech pojistných zaměstnání do systému pouze
jednoho členského státu. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) působí v oblasti důchodového pojištění,
nemocenského pojištění (tzv. peněžité dávky) a lékařské posudkové služby. Posuzuje také příslušnost k
českým právním předpisům. ČSSZ vybírá pojistné na nemocenskéa důchodové pojištění a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti.

		 Občané EU/EHP a Švýcarska mají právo zaregistrovat se na českém úřadu práce jako uchazeč
o zaměstnání. Platí pro ně stejná pravidla jako pro občany České republiky. Pokud budou mít poslední
zaměstnání v ČR a splní ostatní zákonem dané podmínky, mohou také pobírat podporu v nezaměstnanosti.
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch
■ základní práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání
http://www.eures.cz
■ EURES – bezplatná služba pro uchazeče o práci a zaměstnavatele - napomáhá zjednodušení mobility
		 pracovníků v rámci EU/EHP a Švýcarska
		 Úřady práce na žádost kompetentní instituce nebo žadatele vystaví jednotný evropský formulář,
který slouží k dokládání dob pojištění získaných zaměstnáním a samostatnou výdělečnou činností v České
republice, které budou v případě potřeby zohledněny při rozhodování o dávkách v nezaměstnanosti v jiném
členském státě EU/EHP/Švýcarska.
		 Součástí úřadů práce je i odbor Státní sociální podpory, který poskytuje následující dávky dle
Nařízení č. 883/2004:
■ rodinné dávky
■ sociální příplatek
■ pohřebné
		 O tyto dávky může v ČR požádat zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná nebo uchazeč
o zaměstnání evidovaný na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti.
http://portal.mpsv.cz/ssp
■ portál Státní sociální podpory

ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNY
		 Lidé, kteří pobývají na území České republiky za účelem výdělečné činnosti a zaměstnanci zaměstnavatelů, jejichž sídlo je na území ČR, podléhají českému systému zdravotního pojištění. Výjimkami jsou například
vyslaní pracovníci.
		 Zaměstnanec a zaměstnavatel platí dohromady odvody zdravotního pojištění ve výši 13,5 % z hrubého
platu, z toho zaměstnanec 4,5 % a zaměstnavatel 9 %.
Seznam zdravotních pojišťoven:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravotni-pojistovny_945_839_1.html
		 Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Zaměstnanec oznámí volbu zdrav. pojišťovny svému zaměstnavateli a ten pracovníka přihlásí. Pracovník osobně vyplní formuláře požadované příslušnou zdravotní pojišťovnou. V případě uvedených nezaopatřených rodinných
příslušníků jsou požadovány dokladu o této skutečnosti.
www.cmu.cz
■ Centrum mezistátních úhrad - styčné místo pro oblast zdravotního pojištění

Sazby pojistného:
		 Zaměstnanci - 6,5 %. Zaměstnavatel sám platí za zaměstnance sociální pojištění ve výši 25%.
V současné době se důchodový věk prodlužuje, u mužů je mezi 60 – 63 let věku a u žen 53 – 63 let věku podle
počtu vychovaných dětí. Od roku 2012 bude důchodový věk u mužů 63 let a u žen mezi 59 – 63 lety podle
počtu vychovaných dětí.
		 Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod činí 25 – 35 let. Občan EU/EHP pracující na území
ČR má nárok na poměrné dávky důchodového pojištění až po době pojištění delší než 1 rok.
Z nemocenského pojištění se poskytují dávky:
■ nemocenská
■ podpora pro ošetřování člena rodiny
■ vyrovnávací příspěvek v nemoci a mateřství
■ peněžitá pomoc v mateřství
www.cssz.cz
■ portál České správy sociálního zabezpečení

KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Akademické uznávání:
- výsledkem je rozhodnutí o tom, zda vzdělání v zahraničí je rovnocenné vzdělání poskytovanému v ČR.
Krajský úřad vydává:
■ osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení ZŠ, SŠ, VOŠ
■ rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikace) v České republice ZŠ, VŠ, VOŠ
		 Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace vyřizuje veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný akreditovaný studijní program, v některých případech přímo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
www.csvs.cz
■ Centrum pro studium vysokého školství
■ středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání ENIC/NARIC
■ databáze vysokých škol a jejich vzdělávacích programů
www.msmt.cz
■ portál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
■ akademické uznávání a uznávání odborných kvalifikací

UZNÁVACÍ ORGÁNY ODBORNÉ KVALIFIKACE REGULOVANÉHO POVOLÁNÍ
Profesní uznávání:
		 Regulované povolání nebo činnost je takové povolání nebo činnost, pro jejichž výkon jsou v České
republice předepsány právními předpisy požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost
vykonávat (kvalifikační požadavky, případně bezúhonnost, zdravotní způsobilost a další).
www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/databaze-regulovanych-povolani
■ seznam regulovaných povolání na portálu MŠMT
O uznání odborné kvalifikace je nutno požádat u příslušného uznávacího orgánu v České republice.

