OBČANÉ ZEMÍ EU

(důchod). Dotyčná osoba formulář E201 předává příslušné instituci
ve státě EU, do něhož se stěhuje.

Zdravotní pojišťovna
Před odjezdem do země původu musí občan EU tento fakt nahlásit
příslušné české zdravotní pojišťovně. S ní se domluví, jakým
způsobem vrátí český průkaz pojištění (EHIC), jestliže se stane
plátcem zdravotního pojištění v jiném státě.
Pro více informací
http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Platci/metodika/kap3
Cizinecká policie
Občan EU, který se vrací do země svého původu, musí zažádat o
zrušení pobytu u cizinecké policie a odevzdat doklad, který mu byl
Českou republikou vydán.
ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení
Odhlašovací povinnost vůči ČSSZ má český zaměstnavatel. Občan
EU se ze systému sociálního zabezpečení sám neodhlašuje.

Úřad práce
Formulář E301 – Potvrzení se týká dob pojištění, které budou brány
v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti.
Formulář vydává příslušný úřad práce nebo instituce, u které byla
nezaměstnaná osoba předtím pojištěna. Formulář bude předán
žadateli nebo bude zaslán přímo kompetentní instituci v zahraničí.
Formulář E303 – Tento formulář slouží k převodu podpory v nezaměstnanosti. Uchazeč musí splňovat podmínky pro získání
podpory v nezaměstnanosti na území ČR. Po příjezdu do jiného
státu se uchazeč do sedmi dnů zaregistruje na příslušný úřad práce
a hledá si tam zaměstnání. „Česká“ podpora je vyplácena nejvýše
po dobu tří měsíců. Jestliže si do té doby uchazeč nenajde
zaměstnání, musí se z úřadu práce odhlásit nebo se opět do sedmi
dnů vrátit do ČR.

Formuláře vydávané ČSSZ:
Formulář E104 – Potvrzení týkající se sčítání dob pojištění,
zaměstnání nebo bydlení

CIZINCI (občané non - EU)

Formulář E205 – Potvrzení týkající se historie pojištění – doklad
o odpracovaných letech v jiném státě EU/EHP/Švýcarsku, které
budou započítány do celkové doby odpracovaných let pro výpočet
starobního důchodu. Pro nárok na získání poměrné části důchodu
z ČR musí zde mít občan EU odpracováno alespoň 12 měsíců za
celou svou pracovní kariéru. O formulář E205 se obvykle žádá až
v době těsně před nástupem do důchodu.

Před odjezdem do země původu musí cizinec tento fakt nahlásit
příslušné české zdravotní pojišťovně. S ní se domluví, jakým
způsobem vrátí český průkaz pojištění (EHIC), jestliže se stane
plátcem zdravotního pojištění v jiné zemi.

Formulář E201 – Potvrzení týkající se sčítání dob pojištění nebo dob
bydlení – doklad vystavovaný na žádost dotyčné osoby potvrzující
doby pojištění za účelem přihlášení se k dobrovolnému nebo
pokračujícímu opčnímu pojištění pro případ invalidity, stáří a úmrtí

Cizinecká policie

Zdravotní pojišťovna

Pro více informací
http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Platci/metodika/kap3

Cizinec vracející se do země svého původu musí zažádat o zrušení
pobytu u cizinecké policie a odevzdat doklad, který mu byl Českou
republikou vydán.

Informace o formulářích a tiskopisech
www.mvcr.cz
ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení
Odhlašovací povinnost vůči ČSSZ má český zaměstnavatel. Cizinec
se ze systému sociálního zabezpečení sám neodhlašuje.
Podmínky nároku na důchod jsou u občanů non-EU upraveny
prostřednictvím bilaterálních dohod s konkrétní zemí.
Více informací na stránkách ČSSZ:
http://www.cssz.cz/cz/mezinarodni-smlouvy/smlouvy-uzavrene-cr/
Informace o formulářích a tiskopisech pro cizince
www.cssz.cz
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UŽITEČNÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
www.eures.europa.eu – evropský portál EURES
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www.domavcr.cz – praktické informace o České republice
www.mvcr.cz – Ministerstvo vnitra
www.cssz.cz – Česká správa sociálního zabezpečení
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