Velká Británie
Občané ČR nepotřebují pro práci ve Velké Británii žádné povolení
k pobytu ani registraci. Pro pomocné práce v zemědělství většinou
stačí základní znalost angličtiny. Pro práce v pohostinství, gastronomii a službách je obvykle potřeba komunikativní znalost jazyka.
Smlouva nemusí být obsažena pouze v jednom dokumentu, ale může
se skládat z více jednotlivých ujednání, z nichž některá mohou být
uzavřena písemně, jiná ústně. Zaměstnavatel je však povinen vystavit
zaměstnanci písemné potvrzení, kde jsou stanoveny základní podmínky pracovního poměru. Práci vám mohou zajistit také britské zprostředkovatelské agentury, které však nesmějí vybírat žádné poplatky
za zprostředkování práce nebo registraci. Zároveň nemohou vyžadovat, abyste si jako podmínku zajištění práce museli koupit další
služby (např. napsání životopisu nebo účast na školení). Sezónní
zaměstnání jsou k dispozici v zemědělství, hotelnictví a jiných službách. Ubytování bývá různé. V zemědělství na farmách často v karavanech a ubytovnách. Odměna ve Velké Británii nesmí klesnout
pod minimální mzdu u pracovníků mladších 18 let – 3,79 £/h, od 18
do 20 let – 5,13 £/h, od 21 let – 6,50 £/h.
Informace o všech aspektech života ve Velké Británii – www.gov.uk
Největší databáze volných míst (Universal Jobmatch) – www.gov.uk/
jobsearch
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Evropské vyhledávače
www.anyworkanywhere.com – nabízí pracovní příležitosti v mnoha zemích

www.livein-jobs.co.uk
Výše minimálních mezd v celé EU naleznete na
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/
index.php/Minimum_wage_statistics

www.backdoorjobs.com – britský vyhledávač s dalšími
odkazy do jiných zemí Evropy
www.fruitfuljobs.com – zaměřen především na sběr
ovoce ve Velké Británii

ÚŘAD PRÁCE ČR

www.hotrecruit.com – pracovní příležitostí ve Velké Británii a dalších zemích

PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ
I ZAMĚSTNAVATELE

www.gapwork.com – sezónní práce nejen pro studenty
www.jobs-in-the-alps.com – nabídka sezónních prací pro
studenty a absolventy
www.nordjobb.net – práce v severských státech
www.pickingjobs.com – sezónní práce v různých profesích
www.seasonworkers.com – sezónní práce a dobrovolnické příležitosti

www.uradprace.cz
www.eures.cz
www.eures.europa.eu
Tento leták vznikl v rámci projektu
„Evropské služby zaměstnanosti ČR“,
reg. č. projektu: CZ.1.04/2.2.00/11.00026.
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

www.eures.europa.eu
V databázi bezplatné služby EURES je v současnosti více než
1 milion volných pracovních míst. Pokud máte zájem o prázdninovou brigádu, pravděpodobně zvolíte profese v oblasti gastronomie,
pomocné práce v zemědělství nebo pozice animátorů v hotelích.
Na této webové stránce naleznete kontakty na zaměstnavatele nabízející tyto druhy volných míst. Zvolte ve vyhledávači příslušnou
profesi, případně si vyhledejte volná místa na dobu určitou.
Osvědčeným způsobem je také vyhledávání podle klíčového slova. Doporučujeme zadat jako klíčové slovo např. season, saison, seasonal, fruit,
strawberry, wine, wein, holiday, holidays, ferien, studentenjob, animator,
animateur, nanny, housekeeper. Určitě vás napadne i mnoho dalších.

www.eures.cz
Na stránkách EURES ČR naleznete volná pracovní místa, která nám
byla zaslána přímo z příslušných úřadů práce z 31 evropských zemí
s tím, že zaměstnavatel má zájem o nábor pracovních sil z České
republiky. Můžete vyhledávat i v databázích úřadů práce vybrané
země, kontakty naleznete na www.eures.cz ve složce Volná místa
u příslušného státu. Další tipy na hledání volných míst jsou uvedeny
v sekci Život a práce v EU/EHP.
V případě, že se rozhodnete využít nabídky české soukromé
agentury práce, prověřte si, zda má vámi vybraná agentura licenci Generálního ředitelství Úřadu práce ČR ke zprostředkování zaměstnání – http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace/.
Agentury práce v evropských zemích nejsou oprávněny vybírat jakékoli poplatky za zprostředkování práce od uchazečů.
Pořádně si pročtěte smlouvu, zda podepisujete smlouvu o zajištění práce, nebo jen o zprostředkování ubytování, dopravy,
případně asistenčních služeb.

Dánsko
Prvotní žádost o sezónní práci v Dánsku je potřeba podat pomocí
online formuláře na www.job-guide.dk. O sezónní práci můžete
žádat společně se dvěma až třemi přáteli, každý ale musí mít vlastní
registraci. Do žádosti je dobré uvést případné praktické zkušenosti
a období, ve kterém byste chtěli v Dánsku pracovat. Není nutné ovládat dánštinu, stačí umět anglicky na komunikativní úrovni. Pokud
jedete na brigádu do Dánska, je dobré mít podepsanou pracovní
smlouvu ještě před tím, než odjedete z ČR. Nejvíce nabídek práce
je od poloviny května do poloviny srpna. V Dánsku je většina sezónních prací v zemědělství. Ubytování se dá obvykle zajistit ve stanových kempech. Někteří farmáři nabízejí karavany nebo jiný druh
ubytování. Výplatu nedostanete hned, proto se doporučuje mít dostatek financí do začátku. Mzdy jsou v Dánsku stanovovány na základě kolektivních smluv, minimální mzda není určena.
Stránky dánských center Workindenmark – www.workindenmark.dk

Itálie
Pro pracovní pobyt v Itálii je nutné získat číslo sociálního pojištění
(codice fiscale) na příslušném finančním úřadě. Více informací získáte na webové adrese www.agenziaentrate.it. Pokud budete chtít
v Itálii pracovat déle než 3 měsíce, nahlaste svůj pobyt na místním
obecním úřadě. Více informací získáte na adrese www.portaleimmigrazione.it. Pro sezónní práci je vhodné mít alespoň základní znalost italštiny. V Itálii je zaměstnavatel povinen zaměstnanci předložit
podepsané vyjádření, ve kterém jsou informace o pracovněprávních a mzdových podmínkách. Letní brigády jsou nabízeny především v oblasti zemědělství, gastronomie, hotelnictví a v dalších službách. Zaměstnavatelé jsou často nápomocni při hledání ubytování.
Stránky italských úřadů práce – www.cliclavoro.gov.it

Německo
Pro všechny pobyty delší než 3 měsíce potřebují občané ČR povolení
k pobytu EG (ES), které uděluje cizinecký úřad v Německu. Znalost
němčiny je důležitá. Sezónní práce se nabízejí nejčastěji v zemědělství, gastronomii, hotelnictví nebo turismu. Ubytování bývá různé,
někdy je zajištěno v ubytovnách, většinou s tím však nelze počítat.
Sezónní práce může být nabízena jako tzv. minijob (400 eur měsíčně, neplatí se sociální pojištění, ale je nutné zajistit si německé
zdravotní pojištění) nebo hodinově.
V Německu platí od 1. 1. 2015 plošná minimální mzda (Mindestlohn) 8,50 eur na hodinu, v některých odvětvích může být na základě i vyšší na základně závazně platných kolektivních smluv.
Zákonná minimální mzda se vztahuje i na tzv. sezónní pracovníky.
Pokud na území Německa nepracují déle než 70 dní a zároveň vykonávají tuto práci příležitostně a nikoliv jako své povolání, nevztahuje se
na ně povinnost odvádět v Německu příspěvky na sociální pojištění.
Rozhodující je, že jako hlavní činnost vykonávají jinou práci. Tato výjimka se nevztahuje na osoby, které jsou ve své vlasti nezaměstnané.
Zákonná minimální mzda platí i pro zaměstnance vykonávající zaměstnání malého rozsahu nebo důchodce či studenty. Nesmí však
překročit 450 eur nebo max. 52 hodin měsíčně, pak je nutné odvádět sociální pojištění.
Stránky německých úřadů práce – www.arbeitsagentur.de

Nizozemsko
Chcete-li pracovat v Nizozemsku, potřebujete si zařídit číslo BSN
na příslušném finančním úřadě. Jeho přidělením budete registrováni
v systému sociálního zabezpečení a daní. Další informace najdete na
www.belastingdienst.nl. Jestliže si zajistíte práci na dobu delší než
3 měsíce, budete se muset registrovat u imigrační a naturalizační služby
(IND) a na městském úřadě. Pro sezónní práce stačí znalost angličtiny, holandština je výhodou. V Nizozemsku platí i ústní pracovní dohody. Některé informace je ovšem zaměstnavatel povinen zaměstnanci
předat písemně. V Nizozemsku naleznete brigády většinou v zeměděl-

ství (sklizeň tulipánů, chřestu), hotelnictví a gastronomii. Ubytování
bývá k dispozici v kempech a ubytovnách, většinou se zaměstnavatel snaží být nápomocen při jeho nalezení a zajištění.
Od 1. ledna 2014 činí minimální hrubá mzda 1 502 eur měsíčně,
respektive 342,85 eur týdně, 68,57 eur za den (pro zaměstnance
ve věku od 23 do 65 let).
Tarify upravuje nizozemské ministerstvo práce a sociálních věcí
vždy dvakrát ročně: 1. ledna a 1. července.
Stránky nizozemských úřadů práce – www.werk.nl

Rakousko
Pokud si naleznete brigádu v Rakousku, musíte nahlásit adresu svého
ubytování, a to nejpozději třetí den po příjezdu prostřednictvím přihlašovacího lístku (Meldezettel), který je třeba odevzdat buď na přihlašovací službě obecních úřadů (Gemeindeamt), nebo na magistrátních
okresních úřadech ve Vídni (Magistratische Bezirksamt). Přihlašovací lístek můžete nalézt na adrese www.help.gv.at. Každý, kdo se
tímto způsobem přihlásí, dostane osobní číslo. Chcete-li pracovat
v Rakousku, je nutné umět německy. Pracovní smlouva se dá uzavřít ústně i písemně. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci předat
pracovní kartu, která písemně a poměrně podrobně stvrzuje smluvní
podmínky pracovního vztahu. V Rakousku se většinou můžete nechat
zaměstnat v zemědělství, na turistických chatách nebo v gastronomii. Ubytování bývá obvykle zmíněno a popsáno v konkrétních pracovních nabídkách. Pokud ne, zaměstnavatel bývá nápomocen při
jeho hledání. Výše mzdy se odvíjí od konkrétního pracovního místa.
Minimální mzda není plošně stanovena, je pouze doporučena ve výši
1000 eur měsíčně, minimální mzda se odvíjí od tzv. kolektivních smluv.
Stránky rakouských úřadů práce – www.ams.at

Španělsko
Po příjezdu do Španělska je nutné si vyřídit na příslušném úřadě
pro cizince (Oficina de Extranjeros) identifikační číslo NIE. Pokud
jste nikdy předtím ve Španělsku nepracovali, musíte získat i osobní
číslo sociálního pojištění, které za vás může vyřídit i zaměstnavatel. Je také zapotřebí do 30 dnů po příjezdu zažádat o povolení pobytu v příslušné provincii na cizinecké policii. Pro sezónní
práci je dostačující umět anglicky, francouzsky, portugalsky, německy nebo italsky. Španělština je samozřejmě výhodou. Pracovat ve Španělsku můžete od 16 let, ovšem do 18 let je nutný souhlas rodičů. Letní brigády naleznete nejčastěji v zemědělství nebo
v hotelích, které většinou zaměstnanci poskytnou ubytování. Sezónní práce jsou ve Španělsku často nabízeny prostřednictvím
soukromých pracovních agentur. Kontakty na ně najdete v registru španělského ministerstva práce a sociálních věcí nebo na internetu jako ETT (Empresas de trabajo temporal).
Minimální mzda ve Španělsku činí 648,60 eur za měsíc, 21,62 eur
za hodinu.
Stránky španělských úřadů práce – www.sistemanacionalempleo.es

