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Vážení čtenáři,
předkládáme Vám publikaci, která Vám odpoví na mnohé 
otázky týkající se práce v zahraničí.

Česká republika se patnáct let po svém vzniku stává vý-
znamnou zemí v rámci evropského trhu práce. Na jednu 
stranu je vítanou destinací pro tisíce zahraničních pracov-
níků, na druhou stranu dokáže sama nabídnout vyškolené 
odborníky a specialisty v řadě oborů, kteří jsou žádáni a vy-
soce ceněni v jiných zemích.
Mobilita pracovní síly je celosvětovým trendem a každému 

nabízí téměř neomezené pracovní příležitosti a možnosti pracovního i osobní-
ho růstu.

Rokem 2008 se naší zemi otevřel Schengenský prostor, hraniční závory a kontro-
ly se staly minulostí. Přestože pro naše občany dosud existují ve spojené Evropě 
určité pracovní překážky, nikdy v novodobé historii nebylo tak snadné pracovat  
v zemích Evropské unie jako právě nyní.

Všem, kteří se rozhodnou toho využít, přeji hodně štěstí.

P a e d D r .  V Ě R A  K O L M E R O V Á
EURES Manager, oddělení zahraniční zaměstnanosti MPSV

Pokud jste rozhodnuti vycestovat za prací do jiné země EU, 
pak jste jistě osobností dostatečně zralou a svobodnou 
a stojíte před těmi pomyslnými dveřmi do krajiny poznání. 
Využíváte příležitosti získat jedinečnou životní zkušenost. 
Ta zahraniční a pracovní Vám dozajista přinese zhodnocení 
dosavadních znalostí, dovedností, potřebný nadhled, získá-
te nové přátele a zdokonalíte cizí jazyk. Můžete v prvé řadě 
jen získat, nezbývá tedy, než Vás povzbudit a říci, že pro 
svou budoucnost volíte správně!

Koncepci brožury jsme pojali jako soubor otázek, které si člověk klade, než vyces-
tuje za prací. Je to nejspolehlivější způsob, jak Vám co nejvíce přiblížit informace 
před Vaší cestou, neboť pracovní trh, a to včetně potřebných dokumentů a pra-
videl, je vždy specifi cký pro určitou zemi. Každým dnem se navíc nabídka pra-
covních příležitostí mění a hlavní přísun aktuálních informací o evropském trhu 
práce zajišťuje především internet. Naše stručná publikace Vám nabízí kromě 
přímých odpovědí také souhrn užitečných zdrojů a kontaktů. Jsme přesvědčeni, 
že před Vaší cestou za novými zkušenostmi prezentované informace použijete.

Přeji Vám ze srdce úspěch a dobrý čas na té pravé cestě do Evropy.

M g r .  O N D Ř E J  B Á R T A
ředitel KME
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Jak začít ?
Vycházíme z toho, že hledáte konkrétní informace, 
nikoli podporu pro odhodlání, zda vycestovat, či ni-
koli. Pokud jste rozhodnuti, pusťte se do toho, nabíd-
ka je široká.
Jako odrazový můstek Vám v první řadě poslouží 
webové stránky služeb EURES:

http://portal.mpsv.cz/eureshttp://portal.mpsv.cz/eures .

Najdete v nich vše o práci v EU/EHP, volná pracovní 
místa, vzory životopisů, rady, jak a kde hledat práci, 
informace o pracovních trzích, pohybu pracovních 
sil, výběrových řízeních konaných na území ČR i růz-
né dokumenty ke stažení (např. pracovní právo ve 
Velké Británii).

Přehled volných pracovních míst najdete na odkazu:

http://eures.europa.euhttp://eures.europa.eu .

V této celoevropské databázi volných pracovních míst naleznete členěné infor-
mace o životních a pracovních podmínkách v EU/EHP, situaci na pracovních tr-
zích, databáze CV on-line, odkazy na kompetentní instituce v jednotlivých zemích, 
články a další zajímavosti.

Je možné odjet do kteréhokoli státu 
EU a začít tam pracovat?
Rozhodne-li se občan některého z členských států Evrop-
ské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) 
nebo ze Švýcarska pracovat v jiném členském státě, je 
důležité počítat s tím, že některé země uplatňují tzv. pře-
chodné období pro volný pohyb pracovníků, což v koneč-
ném důsledku znamená nutnost získat pracovní povolení 
před zahájením pracovního poměru. K 1. 11. 2007 se jed-
ná o Belgii, Dánsko, Francii, Lichtenštejnsko, Německo, 
Norsko, Rakousko a Švýcarsko. Některé z těchto zemí 
uveřejňují seznam profesí, pro které zavádějí zjednoduše-
ný proces získávání pracovního povolení, anebo upřesňu-
jí podmínky, za kterých se uplatňuje jednodušší přístup. 
Obecně je třeba pamatovat na to, že většina zemí má zave-
den nějaký svůj specifi cký způsob „pracovní registrace“. 

Co se dozvím na úřadech 
práce o práci v EU?
Úřady práce ani zdaleka nejsou jen těmi „záchytnými“ 
úřady, kam chodí nezaměstnaní pro podporu. Součástí 
českých úřadů práce je EURES, který pro své klienty, tedy 
uchazeče o práci v zahraničí a pro zaměstnavatele, vytvá-
ří a aktualizuje webové stránky o životě a práci v EU/EHP. 
Využívejte těchto webových stránek nebo přímo kontaktuj-
te EURES poradce. Najdete ho na pověřeném úřadu práce 
v krajském městě. EURES poradci působí také v ostatních 
zemích EU. Právě díky tomu mají možnost získávat ofi ciálně 
platné a aktuální informace.
Na ostatních úřadech najdete kontaktní osoby, které Vás 
mohou s informačními zdroji týkajícími se práce v zahraničí 
seznámit.

Kompletní přehled všeho o práci v EU naleznete na odkazu:

http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_euhttp://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu.

Mimo jiné se dozvíte:
• kde hledat volná pracovní místa 
• na co byste měli pamatovat, když se chystáte pracovat v jiné zemi
• informace o konkrétních státech
• zda EURES pořádá pracovní nábory a pohovory 
•  postup při psaní životopisu
•  jaké uzavřela ČR dohody s jinými státy v rámci EU (EURES), bilaterální dohody 

s Německem, Rakouskem a Švýcarskem

Kde mohu zjišťovat 
podrobnější informace?
Než se obrátíte na EURES poradce, určitě navštivte a prohlédněte následující 
stránky:

http://eures.europa.euhttp://eures.europa.eu
•  Evropský portál pracovní mobility slouží k inzerování pracovních nabídek. Je 

unikátní v tom, že ukazuje původní a skutečné nabídky, které zaměstnavatelé 
zadávají ve své zemi. Možnost „Hledat práci“ na tomto webu Vám umožňuje 
přístup k informacím o volných pracovních místech v 31 evropských zemích, 
přičemž jejich aktualizace probíhá v reálném čase. 

Dánsko
hlavní město: Kodaň
počet obyvatel: 5,4 mil.
vstup do EU: 1973
jazyk: dánština
měna: dánská koruna (DKK)
kurz (12/2007): 5,4 CZK/DKK

Bulharsko
hlavní město: Sofi e
počet obyvatel: 7,5 mil.
vstup do EU: 2007
jazyk: bulharština
měna: bulharský lev (BGN)
kurz (12/2007): 13,5 CZK/BGN

Belgie
hlavní město: Brusel
počet obyvatel: 10,5 mil.
vstup do EU: 1957
jazyk: nizozemština, francouz-

ština, němčina
měna: euro (EUR)
kurz (12/2007): 26,4 CZK/EUR
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http://portal.mpsv.cz/eures/http://portal.mpsv.cz/eures/
• některé vybrané nabídky najdete také na českém 
webu EURES i na stránkách ostatních zahraničních 
partnerů EURES. 

Na co byste neměli 
zapomenout?
Pokud si nejste jisti, že postupujete při hledání a pří-
pravách dostatečně systematicky, a ztrácíte přehled, 
právě Vám nabízí portál EURES leták, kde naleznete 
velmi přehledný seznam toho, co mít na paměti.

http://portal.mpsv.cz/eures/http://portal.mpsv.cz/eures/
dokumenty dokumenty 

Předkládáme Vám seznam nejdůležitějších kroků a úkolů:
•  včas si zajistěte ubytování v cílové zemi nebo mějte s budoucím zaměstnava-

telem předem domluveny podmínky pro případ, že Vám ubytování zajišťuje 
přímo on

•  zajistěte si dostatečnou fi nanční rezervu, alespoň na první měsíc svého poby-
tu

•  informujte svoji zdravotní pojišťovnu o přesunu do zahraničí, zajistěte si zdra-
votní i sociální pojištění v zemi, kde budete pracovat

•  v případě, že jste před svým odjezdem do zahraničí evi-
dováni na úřadu práce, nezapomeňte se odhlásit z evi-
dence

•  otevřete si bankovní účet v nové zemi
•  mějte platnou pracovní smlouvu, vyřízenou pracov-

ní registraci a povolení k pobytu 
•  zažádejte si v dané zemi o své osobní číslo pro účely 

sociálního zabezpečení a odvodu daní
•  odvádějte zálohy na daň z příjmů.

Zajistěte si tyto potřebné doklady:
•  pracovní povolení
•  platný cestovní pas/občanský průkaz
•  doklady o kvalifi kaci a vzdělání, EUROPASS
•  evropský průkaz zdravotního pojištění
•  formulář E301 – mezinárodní zápočtový list
•  formulář E303 – pro účely převodu dávek
•  jiné evropské formuláře podle Vaší sociální situace.

Finsko
hlavní město: Helsinky
počet obyvatel: 5,2 mil.
vstup do EU: 1995
jazyk: fi nština
měna: euro (EUR)
kurz (12/2007): 26,4 CZK/EUR

Estonsko
hlavní město: Tallinn
počet obyvatel: 1,3 mil.
vstup do EU: 2004
jazyk: estonština
měna: estonská koruna (EEK)
kurz (12/2007): 1,7 CZK/EEK

CO JE EURES?CO JE EURES?

Co nabízí 
EURES?
•   informace a poradenství zájemcům 

o prá ci v jiné členské zemi,
•  pomoc zaměstnavatelům při šíření 

nabídek pracovních míst,
•  pomoc s náborem pracovníků z ev-

ropských zemí.

Co nabízí EURES 
poradce?
•  pomoc při hledání práce nebo zaměstnanců v Ev-

ropské unii,
•  aktuální informace o situaci na evropských pracov-

ních trzích,
• individuální přístup ke všem klientům,
•  spojení se zahraničními partnery.

Co vám nabízí český portál?
http://portal.mpsv.cz/eures

•   aktuální nabídku volných pracovních míst pro české 
zájemce,

•   praktické informační materiály,
•   vzory životopisů a průvodních dopisů,
•   přehled připravovaných výběrových řízení a náborů 

zaměstnanců,
•   informace pro zaměstnavatele.

EURES (EURopean Employment Services – 
Evropské služby zaměstnanosti)

je informační a poradenská síť spojující veřejné služby 
zaměstnanosti členských států Evropské unie (EU), 
Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska.

Co vám nabízí evropský portál?
http://eures.europa.eu

Hlavním zdrojem informací pro všechny zájemce o práci 
v Evropě je Evropský portál pracovní mobility, který nabí-
zí:

•   přehled volných pracovních míst v evropských zemích,
•   možnost zadání vlastního životopisu,
•   databázi životních a pracovních podmínek v evropských 

zemích,
•   vyhledávání možností dalšího odborného vzdělávání,
•   kontakt na poradce EURES z celé Evropy.

Které země patří 
do sítě EURES?
V roce 2007 celkem 31 zemí Evropy.
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Jaké výhody mohu 
mít jako student?
Studium v České republice nemá vliv na pracovní 
možnosti jednotlivých zemí. Pro určité pracovní pro-
gramy je nutné splňovat věkové minimum, to ovšem 
není svázáno se statutem studenta. Pokud studuje-
te v zahraničí, situace se mění. Členské státy EU to-
tiž umožňují pracovat studentům tamních škol. Tito 
studenti si tedy nemusí vyřizovat pracovní povolení, 
ale pořád platí, že nemohou být zaměstnáni na plný 
úvazek. V zemích, které doposud po občanech ČR 
vyžadují pracovní povolení, je situace následující:

Belgie povoluje práci pouze 15 hodin týdně, přičemž 
práce nesmí narušovat studium. 

V Dánsku je povoleno pouze 15 hodin týdně, ve Fran-
cii jen na poloviční úvazek.

Německo má pro každou spolkovou zemi jiné podmínky, někde je vyžadováno 
pracovní povolení a např. v Rakousku je nutné pracovní povolení a navíc mají 
stanovený maximální limit výdělku 341,16 euro měsíčně.

Kromě portálu EURES lze zjistit informace přes informační servery a pracovníky 
zaměřené na mládež, například ICM. Variantou je návštěva Eurocentra v kraj-

ském městě a rozhodně si detailně prohlédněte vládní 
portál Euroskop.

Více na www.euroskop.czwww.euroskop.cz, sekce Student – Prá-
ce při studiu v EU.

Jak mi mohou pomoci 
pracovní agentury?
Pracovní agentury jsou soukromé fi rmy podnikající na 
trhu práce, které se snaží generovat zisk z toho, že své-
mu klientovi (fi rmě) získají pracovníky. Vám jako uchaze-
či mohou pomoci tím, že Vám zprostředkují zaměstnání 
u některého ze svých klientů. 

Pracovní agentura, která podniká v ČR, by měla disponovat oprávněním od Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí. Seznam akreditovaných agentur si může zá-
jemce prohlédnout na

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_pracehttp://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace .

Kromě toho existuje Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS), která se 
snaží prosazovat zkvalitnění služeb a prostředí českého trhu práce. Jejími členy 
jsou renomované pracovní a personální agentury:

http://www.apps.cz/http://www.apps.cz/.

Ne všichni mají s personálními agenturami dobré zkušenosti, proto doporučuje-
me pročíst také následující varování. 

http://portal.mpsv.cz/eures/dokumenty/http://portal.mpsv.cz/eures/dokumenty/
varovani_pred_agenturami.pdfvarovani_pred_agenturami.pdf
Pokud si nevíte rady, případně jste zaměstnáni natolik, že na vyhledávání nemá-
te čas, využijte služeb profesionálů. Neměli byste nic platit, což stanoví zákon. 
Z praxe lze vyvodit následující doporučení a poznatky:

Seriózní a kvalitní agentura 
•  má klienty mezi fi rmami, které využívají jejích služeb pro naplnění svých vol-

ných pracovních pozic
• nevybírá od uchazečů a zájemců poplatky za zprostředkování (ani za blíže ne-

specifi kované pochybné procedury, jako je registrace apod.)
• poskytne předem všechny potřebné informace o potenciálním zaměstnavate-

li 
• sdělí s předstihem přesné pracovní podmínky k výkonu zaměstnání
• vysvětlí, kdo bude Vaším skutečným zaměstnavatelem, 

kdo Vám bude vyplácet mzdu a odvádět za Vás zálohy na 
daň a příspěvky na zdravotní a sociální pojištění.

Jaká jsou další rizika?
• Objevují se fi rmy, které ve skutečnosti nejsou agen-

turami práce, ovšem prezentují se tak, že lidem za 
určitý poplatek pomohou najít práci.

• Často dochází k jevu, kdy uchazeč prochází řetěz-
cem agentur - agentura z ČR předává uchazeče 
smluvním partnerům (agenturám) v zahraničí. Neštěstí 
nastává ve chvíli, kdy se pracovník setkává s odlišným 
přístupem a jinými podmínkami, než které mu garanto-
vala česká agentura.

Island
hlavní město: Reykjavík
počet obyvatel: 313 tis.
není členem EU
jazyk: islandština
měna: islandská koruna (ISK)
kurz (12/2007): 

29,1 CZK/100 ISK

Itálie
hlavní město: Řím
počet obyvatel: 57,7 mil.
vstup do EU: 1957
jazyk: italština
měna: euro (EUR)
kurz (12/2007): 26,4 CZK/EUR

Francie
hlavní město: Paříž
počet obyvatel: 60,2 mil.
vstup do EU: 1957
jazyk: francouzština
měna: euro (EUR)
kurz (12/2007): 26,4 CZK/EUR
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K čemu je mi 
EUROPASS?
Europass nenahrazuje cestovní doklad. Je to první 
evropský jednotný soubor dokumentů, který pomáhá 
všem občanům Evropské unie při hledání práce nebo 
dalšího studia v zahraničí. Poskytuje budoucímu za-
městnavateli nebo vzdělávací instituci transparent-
ně všechny informace o jeho držiteli. Tím zrychluje 
komunikaci na trhu práce a vzdělávání, usnadňuje 
mezinárodní uznávání odborných kvalifi kací a pod-
poruje mobilitu obyvatel celé Evropské unie.

Kolik stojí pořízení dokumentů 
Europassu a musí ho mít každý?
Pořízení dokumentů Europassu je bezplatné a není povinné.

Kde mohu dokumenty Europassu použít?
Dokumenty Europassu se používají v celé Evropské unii, státech Evropského hos-
podářského prostoru, v přistupujících a kandidátských státech. Lze je ale využít 
i v jiných státech, prakticky na celém světě.

Kdo může využít Europass? Je Europass jen pro 
studenty?
Europass je pro všechny obyvatele Evropské unie bez 
rozdílu. Mohou si jej pořídit i lidé, jejichž mateřská země 
není státem EU, ale mají na území EU bydliště.
Dokumenty Europassu mohou využívat žáci a studenti, 
absolventi, žadatelé o zaměstnání, vzdělávací instituce, 
zaměstnavatelé, úřady práce, personální agentury, za-
městnanci, kariérní poradci, orgány uznávající odborné 
kvalifi kace a další.

Které dokumenty patří do portfolia 
Europassu a jak je možné je získat?
Do portfolia Europassu patří nyní pět dokumentů, které 
jsou k získání rozdílným způsobem.

Irsko
hlavní město: Dublin
počet obyvatel: 4,2 mil.
vstup do EU: 1973
jazyk: irština, angličtina
měna: euro (EUR)
kurz (12/2007): 26,4 CZK/EUR

Kypr
hlavní město: Nikósie (Lefkósia)
počet obyvatel: 690 tis.
vstup do EU: 2004
jazyk: řečtina, turečtina 
měna: kyperská libra (CYP)
kurz (12/2007): 45,1 CZK/CYP

Národní centrum Europass Česká republika
Weilova 1271 / 6

102 00  PRAHA 10

tel.:+420 274 022 347                     www.europass.cz                   fax: +420 274 863 380
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Europass-životopis a Europass-jazykový pas si vy-
plňuje každý držitel sám. Formuláře k vyplnění obou do-
kumentů v češtině, angličtině, němčině a francouzštině 
je možné získat na webových stránkách Národního cent-
ra Europass ČR:

www.europass.czwww.europass.cz .

Tam je také kontakt na evropský portál pro vyplnění on-
line a stáhnutí ostatních evropských jazykových verzí. Při 
vyplňování obou formulářů mohou pomoci pokyny, které 
jsou umístěny pod stejným odkazem. Za data uvedená 
v těchto dokladech odpovídá držitel a nejsou nutná ni-
kým potvrzovat.

V dokumentu Europass-mobilita jsou popsány všechny 
dovednosti a znalosti, které získal držitel během zahra-
niční stáže, výměnného pobytu nebo odborné zahraniční 

praxe mimo svůj mateřský stát. Žádost o jeho vydání může podat účastník ta-
kovéto mobility ve vysílající organizaci, která mu jej ve spolupráci se zahraniční 
hostitelskou organizací vyplní a vydá v jazyce, na kterém se společně domluví.

Europass-dodatek k osvědčení popisuje střední vzdělání na základě kompe-
tencí získaných během studia. O dokument může požádat každý absolvent oboru 
středního vzdělání, který dokončil studium po roce 1969, prostřednictvím žádosti 
umístěné na výše uvedených webových stránkách. Zašle ji vyplněnou spolu s ově-
řeným maturitním vysvědčením, výučním listem nebo závěrečným vysvědčením 
do Národního centra Europass ČR (NCE ČR). Školy mohou požádat o hromadné 
vydání tohoto dokumentu pro své absolventy současných oborů vzdělání pro-
střednictvím internetového registračního a objed-
návkového formuláře. Každý žadatel dostane tento 
dokument v češtině a navíc v jedné jazykové 
verzi, kterou uvede na žádosti. Tyto doklady je 
možné zaslat i do zahraničí.

Vysoké školy vydávají a vyšší odborné školy mo-
hou vydávat Europass-dodatek k diplomu. 
Každý absolvent vysoké školy po roce 2004 by měl 
dostat dokument automaticky společně s diplomem 
v česko-anglické verzi. Absolventi vyšších odborných 
škol mohou získat tentýž dokument na základě žá-
dosti na příslušné škole.

Jak si zjistím 
podrobnosti 
o vybrané zemi?
O jednotlivých státech informuje EURES na svých www 
stránkách. Již zmíněná témata a jednotlivé informace jsou 
v různých zemích odlišné, proto jsou pro každý stát zpraco-
vány zvlášť podle následujících témat:

http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_
eu/zeme/eu/zeme/
1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení 
3. Povinná registrace 
4. Povolení k pobytu 
5. Sociální zabezpečení a daně 
6. Převod podpory v nezaměstnanosti 
7. Uznávání pracovních kvalifi kací 
8. Zdravotní péče a pojištění 
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče 
10. Jak hledat zaměstnání 
11. Minimální mzda 
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla zastupitelských úřadů
14. Další zdroje informací

Na evropském portálu EURES si můžete přečíst podrobné informace podle jed-
notlivých kapitol v menu Život & práce:

http://eures.europa.euhttp://eures.europa.eu
Informace o životních a pracovních podmínkách jsou k dispozici na portálu pra-
covní mobility a poskytují je veřejné služby zaměstnanosti členských zemí. Jejich 
cílem je podat stručný přehled praktických, právních i administrativních údajů, 
které jsou důležité pro všechny, kdo uvažují o přestěhování do některé konkrétní 
země. Podrobnější informace je možné získat na internetových stránkách, jejichž 
odkazy jsou zde uvedeny, či od organizací a kontaktních míst uvedených v textu. 
Informace o pracovním trhu, rovněž poskytované veřejnými službami zaměstna-
nosti, poukazují na odvětví na národní i regionální úrovni, ve kterých dochází ke 
značné krátkodobé i dlouhodobé nerovnováze mezi poptávkou po práci a pra-
covních silách. Tato sekce podává i obecné informace o národních a regionál-
ních pracovních trzích. Veškeré informace jsou pravidelně aktualizovány. 

Lotyšsko
hlavní město: Riga
počet obyvatel: 2,3 mil.
vstup do EU: 2004
jazyk: lotyština 
měna: lat (LVL)
kurz (12/2007): 37,9 CZK/LVL

Lichtenštejnsko
hlavní město: Vaduz
počet obyvatel: 35 tis.
není členem EU
jazyk: němčina
měna: švýcarský frank (CHF)
kurz (12/2007): 15,9 CZK/CHF

Litva
hlavní město: Vilnius
počet obyvatel: 3,6 mil.
vstup do EU: 2004
jazyk: litevština
měna: lit (LTL)
kurz (12/2007): 7,6 CZK/LTL
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Internetové menu obsahuje jednotlivé kapitoly:
Pravidla volného pohybu pracovníků 
Nalezení práce 
Přestěhování se do jiné země 
Pracovní podmínky 
Životní podmínky 
Sociální zabezpečení a pojištění

Může mi něco bránit 
pracovat v jiné zemi EU?
Volný pohyb osob, jedna ze základních svobod za-
ručená právními předpisy Společenství, zahrnuje 
právo žít a pracovat v jiném členském státě. Před-
stavuje základní prvek vnitřního trhu a evropského 
občanství. Po rozšíření 1. ledna 2007 a 1. května 
2004 se podle ustanovení Smluv o přistoupení uplatňují přechodná období, kte-
rá omezují volný pohyb pracovníků z nových členských států.
Sekce Volný pohyb na portálu pracovní mobility EURES poskytuje údaje o uplat-
ňování přechodných ustanovení v jednotlivých členských státech. Obecný popis 
přechodných ustanovení lze nalézt na této adrese: 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/free_http://europa.eu.int/comm/employment_social/free_
movement/docs/pr_cs.pdfmovement/docs/pr_cs.pdf

Lze si zadat inzerát 
s žádostí o práci 
v zemi EU?
Ano, je to možné. Evropský portál EURES i tuto možnost 
nabízí na již zmíněném http://eures.europa.euhttp://eures.europa.eu. Zde 
funguje velmi zajímavá služba nazvaná Můj EURES. Na-
bízí řadu způsobů, jak si můžete služby portálu pracovní 
mobility EURES upravit na míru Vašim osobním potře-
bám, ať už jste uchazeč o zaměstnání nebo zaměstna-
vatel.

Uchazeči o zaměstnání mohou na Můj EURES vytvářet a ukládat vyhledávací 
profi ly a nechat si zasílat e-mailem upozornění na nově vzniklá pracovní místa 
odpovídající zadanému profi lu. K dispozici je také vícejazyčná stránka CV on-line 
portálu EURES, umožňující zveřejnit a zpřístupnit Váš životopis poradcům portá-
lu EURES a zaregistrovaným zaměstnavatelům. Vložený životopis je pak v data-
bázi CV on-line a zaměstnavatelé z celé Evropy si jej mohou kdykoliv prohlížet.

Jaké potřebuji pracovní dokumenty?
Zaměstnavatel po Vás bude zpravidla požadovat životopis (CV) v závislosti na 
typu Vaší profese. Je dobré mít u sebe přeložené doklady o vzdělání. Zvažte také 
možnost získání referencí/doporučení, k nimž zaměstnavatelé přihlížejí a oceňu-
jí je. 
Ve státech, které zatím proti České republice uplatňují přechodná období v pohy-
bu pracovních sil, budete potřebovat pracovní povolení. Pracovní povolení zpra-
vidla vyřizuje zaměstnavatel na příslušném úřadu práce ve své zemi. Země EU/
EHP obecně postupně uvolňují pracovní trhy a v současné době je možné praco-
vat bez pracovního povolení ve většině evropských zemí. 

Jak má vypadat životopis 
pro práci v EU?
Životopis pro práci v Evropě se příliš neliší od životopisu, 
který se používá pro žádost o zaměstnání v ČR. Je vhod-
né psát strukturovaný životopis na počítači nebo na psa-
cím stroji, měl by obsahovat všechny podstatné údaje 
bez chronologických mezer. Neměl by být příliš dlou-
hý. Nejdůležitější je napsat CV v jazyce požadovaném 
zaměstnavatelem. Jako vzor můžete použít například 
životopis Europass
(na www.europass.cz, více se o něm dozvíte v jiné čás-
ti brožury). 

Maďarsko
hlavní město: Budapešť
počet obyvatel: 10,1 mil.
vstup do EU: 2004
jazyk: maďarština 
měna: forint (HUF)
kurz (12/2007): 

10,4 CZK/100 HUF

Malta
hlavní město: Valletta
počet obyvatel: 399 tis.
vstup do EU: 2004
jazyk: maltština, angličtina
měna: maltská lira (MLT)
kurz (12/2007): 61,5 CZK/MLT

Lucembursko
hlavní město: Lucemburk
počet obyvatel: 443 tis.
vstup do EU: 1957
jazyk: lucemburština, němčina, 

francouzština
měna: euro (EUR)
kurz (12/2007): 26,4 CZK/EUR
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Jak je to se sociálním 
a zdravotním 
pojištěním?
Se vznikem pracovního poměru se obvykle pojí také 
odvody do systémů zdravotního a sociálního pojiš-
tění. Protože se systémy v každé zemi liší, existuje 
v Unii právní úprava, která vytváří mechanismy brá-
nící tomu, aby migrující pracovník ztratil nárok na 
dostatečnou zdravotní péči a sociální zabezpečení. 
Pracovník podléhá zpravidla právním předpisům 
o zdravotním a sociálním pojištění pouze jednoho 
členského státu. To znamená, že platí odvody do 
systému pouze v jednom státě a podle právních 
předpisů příslušného státu má nárok čerpat dávky 

a zdravotní péči. Podle obecného pravidla podléhá pracovník právním předpi-
sům státu, ve kterém je zaměstnán, resp. je pojištěn v tom státě, kde pracuje po 
dobu zaměstnání. Existuje však několik výjimek (např. u vyslaných pracovníků, 
pendlerů, osob zaměstnaných v jednom členském státě a podnikajících v jiném 
apod.), u kterých zmiňované pravidlo neplatí.

Rozhodnete-li se pracovat v některé ze zemí EU/EHP nebo ve Švýcarsku, kontak-
tujte svou zdravotní pojišťovnu, kde Vám budou sděleny informace, jak se od-
hlásit a opětovně zaregistrovat ke zdravotnímu pojištění. V případě uvedených 
výjimek budete seznámeni s právními předpisy, které budou ve Vašem případě 
aplikovány. Informace o podmínkách sociálního zabezpe-
čení migrujících osob Vám mohou podat na okresní správě 
sociálního zabezpečení v ČR nebo na úřadech sociál-
ního zabezpečení v cílové zemi.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte 
české zdravotní pojišťovně, že znovu podléháte českým 
právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. 
Doložte jí zároveň doby pojištění v zahraničí, aby po 
Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Nizozemsko
hlavní město: Amsterdam
počet obyvatel: 16,3 mil.
vstup do EU: 1957
jazyk: nizozemština 
měna: euro (EUR)
kurz (12/2007): 26,4 CZK/EUR

Německo
hlavní město: Berlín
počet obyvatel: 82,3 mil.
vstup do EU: 1957
jazyk: němčina 
měna: euro (EUR)
kurz (12/2007): 26,4 CZK/EUR

www.icm.cz
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Jak si mohu zajistit 
uznání kvalifi kace 
z předchozího 
studia a práce?
Především je třeba ujasnit si, ve které zemi chcete praco-
vat a jaké povolání vykonávat. Dalším krokem je zjištění, 
jestli se pro tento stát jedná o povolání regulované, nebo 
ne, neboť v každém státě existuje rozdílný počet regulo-
vaných povolání (jednotlivé země si je vybírají samy). Pro-
ces uznávání odborných kvalifi kací řídí v ČR Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Poté je třeba na-
jít si další informace na tzv. kontaktním místě pro mezi-
národní uznávání odborných kvalifi kací v zemi budoucího 

výkonu povolání. Pro jednotlivé pozice mohou totiž existovat ještě některé další 
resortní předpisy, které si určuje každá země zvlášť. Seznam těchto kontaktních 
míst také uvádí MŠMT na svém portálu. Z webových stránek kontaktních míst si 
lze stáhnout žádost o uznání kvalifi kace a kontakt na uznávací centrum v určené 
zemi. Žádost je nutné vyplnit a s potřebnými doklady a poplatkem zaslat (nebo 
po příjezdu do země osobně donést) uznávacímu orgánu v dané zemi, který by 
měl odpovědět do 90 dnů. Aby měl uznávací orgán snazší situaci a celý proces 
se urychlil, je užitečné si před odjezdem z mateřské země pořídit dokumenty Eu-
ropassu (viz www.europass.cz).

Může každý ve státech EU pracovat 
ve svém oboru?
Ano, může. Existuje systém vzájemného uzná-
vání profesních kvalifi kací. Jeho podstatou je 
vzájemná důvěra, neboť tento systém požaduje 
po členských státech, aby uznávaly kvalifi kace, 
které se vzděláním a praxí podstatně neodlišují 
od národních požadavků. Znamená to, že státy 
EU si vzájemně věří v dodržování nastavených speci-
fi kací a že osoba, jejímž záměrem je uplatňovat své 
odborné znalosti (schopnosti) v jiném státě než ma-
teřském, je odborně nebo profesně způsobilá a její 
kvalifi kace odpovídá sjednaným podmínkám i poža-
davkům členských států.

V tomto systému se pak povolání a činnosti dělí na 
dvě skupiny, regulované a neregulované, přičemž pro 
jejich výkon platí konkrétní podmínky.

Jaký je rozdíl mezi regulovaným 
a neregulovaným povoláním?
Pro výkon neregulovaného povolání nejsou stanoveny pod-
mínky. Může je tedy vykonávat každý.
Pokud chce někdo vykonávat regulované povolání v jiném 
státě EU, musí požádat o uznání kvalifi kace, aby mohl tako-
vé povolání vykonávat. Pro uznání kvalifi kace je stanoveno 
splnění určitých podmínek, např. vzdělání a praxe. To vše 
řídí směrnice 2005/36/ES platná ve státech EU, EHP a ve 
Švýcarsku od 20.10.2007 a byla přijata i do našeho práv-
ního systému, především do zákona o uznávání odborných 
kvalifi kací.

V jakých případech nebývá uznána kvalifi kace v jiném 
státě? Jak se postupuje dál?
Stává se to povětšinou v případech, kdy obsah a délka vzdělávacího programu 
vedoucího k získání kvalifi kace v zahraničí příliš neodpovídají obsahu a délce 
vzdělávacího programu v mateřské zemi. Pak může uznávací orgán předepsat 
tzv. kompenzační opatření (žadatel si z nich může vybrat), v kterých jsou zahr-
nuty důkazy o odborné praxi v daném povolání, adaptační období (výkon povo-
lání pod dohledem) nebo zkouška způsobilosti (za poplatek), ale i další odborné 
vzdělání. Pokud nejde o markantní rozdíly, je snahou uznávacích orgánů žadateli 
vyhovět.

Poradí mi někde 
ohledně pracovní smlouvy? 
Na co si dát pozor?
Pracovní právo v jednotlivých zemích EU/EHP a ve Švýcarsku se liší. V některých 
zemích je možné uzavřít pracovní smlouvu i ústně, nicméně vždy je vhodné mít 
od zaměstnavatele soupis základních pracovních podmínek, např. den nástupu 
do zaměstnání, druh vykonávané práce, odměna za práci, nárok na dovolenou, 
délka pracovního poměru apod.

Portugalsko
hlavní město: Lisabon
počet obyvatel: 10,5 mil.
vstup do EU: 1986
jazyk: portugalština
měna: euro (EUR)
kurz (12/2007): 26,4 CZK/EUR

Polsko
hlavní město: Varšava
počet obyvatel: 38,5 mil.
vstup do EU: 2004
jazyk: polština 
měna: zlotý (PLN)
kurz (12/2007): 7,3 CZK/PLN

Norsko
hlavní město: Oslo
počet obyvatel: 4,6 mil.
není členem EU
jazyk: norština 
měna: norská koruna (NOK)
kurz (12/2007): 3,3 CZK/NOK
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Na Evropském portálu pracovní mobility 
http://eures.europa.euhttp://eures.europa.eu najdete ke každé 
zemi souhrnné informace upozorňující na po-
třebné náležitosti pracovní smlouvy. Počítejte s tím, 
že zaměstnavatel není povinen sepisovat pracovní 
smlouvu v jazyce zaměstnance. Pokud máte zájem 
konzultovat konkrétní podmínky pracovní smlouvy, 
využijte soukromých právních služeb.

Jak je to s povolením 
k pobytu a bydlením 
v dané zemi? Jak tyto 
informace získám?
Do všech zemí EU/EHP i do Švýcarska můžete kdykoliv odjet bez jakéhokoliv po-
volení. Pokud ovšem prodlužujete pobyt na dobu delší než 3 měsíce nebo plánu-
jete pobyt pracovní, je pak ve většině zemí vhodné provést registraci k pobytu. 
Kompetentními úřady jsou hlavně obecní/městské úřady či cizinecké policie. 
Hledáte-li ubytování, je vhodné využít tematicky zaměřených inzertních webových 
serverů, případně služeb agentur, jež ubytování v zahraniční zprostředkovávají. 
V okamžiku, kdy si necháte ubytování zprostředkovat, neodjíždějte na místo bez 
písemných dokladů (např. bez nájemní smlouvy) o poskytnutém bydlení.
Na Evropském portálu pracovní mobility http://eures.europa.euhttp://eures.europa.eu najdete pod 

odkazy jednotlivých států informace, jak nejúčinněji po-
stupovat při hledání bydlení. Uveřejněny jsou také odka-
zy na související zahraniční webové stránky.

Rakousko
hlavní město: Vídeň
počet obyvatel: 8,3 mil.
vstup do EU: 1995
jazyk: němčina
měna: euro (EUR)
kurz (12/2007): 26,4 CZK/EUR

Rumunsko
hlavní město: Bukurešť
počet obyvatel: 21,7 mil.
vstup do EU: 2007
jazyk: rumunština
měna: nové leu (RON)
kurz (12/2007): 7,4 CZK/RON
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Co dělat po návratu ?Co dělat po návratu ?

Potvrdí mi v cizině placení daní, 
zdravotního a sociálního pojištění?
Pokud český daňový rezident obdrží příjmy ze zdrojů v zahraničí, musí je uvést 
ve svém daňovém přiznání v České republice. Pokud tyto příjmy byly již v cizině 
zdaněny, postupuje se při výpočtu daně podle příslušných smluv o zamezení dvo-
jího zdanění, přičemž existují čtyři možné způsoby výpočtu. Pro další postup se 
obraťte na místně příslušný fi nanční úřad. Českým daňovým rezidentem je ten, 
kdo má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ alespoň 183 dní 
v roce. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, není povinen podat daňo-
vé přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních 
požitků ze zahraničí, které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38 písm. f) zá-
kona o dani z příjmů. 

Sociální pojištění:
Doby sociálního pojištění se potvrzují do formuláře E301 (mezinárodní zápočtový 
list), o který je třeba si zažádat u kompetentní instituce po ukončení zaměstná-
ní v příslušném státě. Povolanou institucí je zpravidla ta, u které jste byli Vaším 
zaměstnavatelem sociálně pojištěni. V některých zemích se žádá na centrální/
kontaktní adrese, v jiných zemích dle místa pobytu/výkonu práce/sídla poslední-

ho zaměstnavatele. 
Žádost o mezinárodní zápočtový list (E301) se sklá-
dá z vlastní žádosti (některé země mají vlastní formu-
lář žádosti) a z dokladů o zaměstnání - zápočtového 
listu a poslední výplatní pásky. Konkrétní informa-
ce k jednotlivým zemím najdete na portálu EURES 
http://portal.mpsv.cz/eureshttp://portal.mpsv.cz/eures v sekci Vše o práci v EU/
EHP u dané země v bodě 5. Nebo je získáte na úřadu 
práce. Formulář E301 slouží jako podklad pro úřad prá-
ce k výpočtu podpory v nezaměstnanosti, dále pak i pro 
účely zdravotních pojišťoven a jako podklad při žádosti 
o důchod. 

Pracujete-li v některém z členských států déle než 
1 rok, máte nárok na čerpání poměrné částky sta-
robního důchodu i ze systému důchodového pojiš-
tění tohoto státu. Po podání Vaší žádosti o důchod 
zahajuje Česká správa sociálního zabezpečení me-
zistátní důchodové řízení na základě předložení 
formuláře E207, v němž žadatel uvede období a za-
městnavatele v jiném členském státě, kde dříve vy-
konával činnost zakládající účast na pojištění. Toto 
řízení se však řeší až krátce před dovršením důcho-
dového věku. Pro Vás je z tohoto hlediska důležité 
uchovávat veškeré doklady dokumentující Vaši pra-
covní činnost a pojištění v zahraničí – číslo pojištěn-
ce, výplatní pásky, zápočtové listy, pracovní smlouvy 
apod. 

Zdravotní pojištění:
Jako potvrzení doby, kdy jste byli v jiné zemi EU/EHP 
pojištěni zdravotně, slouží formulář E104, který vy-
dávají zdravotní pojišťovny. Česká zdravotní pojiš-

ťovna ho po Vás může, ale nemusí po návratu ze zahraniční vyžadovat. V někte-
rých zemích lze o formulář E104 žádat u stejné instituce a stejným způsobem 
jako o mezinárodní zápočtový list (E301), v některých případech jsou kompe-
tentními orgány zdravotní pojišťovny nebo jiné instituce. Informace ke konkrétní 
zemi by Vám měla podat Vaše zdravotní pojišťovna nebo Centrum mezistátních 
úhrad (www.cmu.czwww.cmu.cz). 

Daně:
Zaplacenou daň z příjmu by Vám měl potvrdit za-
hraniční správce daně. V některých případech může 
sloužit jako potvrzení i zápočtový list nebo výplat-
ní pásky. Kontakty na fi nanční úřady (správce daně) 
v jednotlivých zemích můžete získat na portálu EURES 
http://portal.mpsv.cz/eureshttp://portal.mpsv.cz/eures v sekci Vše o práci 
v EU/EHP u příslušné země v bodě 5.

Řecko
hlavní město: Atény
počet obyvatel: 11,0 mil.
vstup do EU: 1981
jazyk: řečtina 
měna: euro (EUR)
kurz (12/2007): 26,4 CZK/EUR

Slovensko
hlavní město: Bratislava
počet obyvatel: 5,4 mil.
vstup do EU: 2004
jazyk: slovenština
měna: slovenská koruna (SVK)
kurz (12/2007): 

78,6 CZK/100 SVK

Slovinsko
hlavní město: Lublaň
počet obyvatel: 2,0 mil.
vstup do EU: 2004
jazyk: slovinština 
měna: euro (EUR)
kurz (12/2007): 26,4 CZK/EUR



.: 26 :. .: 27 :.

Jak si zařídím uznání 
zahraniční kvalifi kace?
Pokud získáte na zahraniční škole kvalifi kaci pro povolá-
ní, které je v České republice regulované, budete potře-
bovat v ČR takovou kvalifi kaci uznat.
Seznam regulovaných povolání a další informace nalez-
nete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy České republiky www.msmt.czwww.msmt.cz v sekci Evrop-
ská unie.
Pokud jste absolvovali zahraniční školu nebo jiný 
vzdělávací pobyt či stáž, může Vám v prokazování 
Vašeho vzdělání a kvalifi kace pomoci také Europass: 
www.europass.czwww.europass.cz.

Na koho se obrátit o radu a pomoc?
Pro informace o práci v zahraničí je nejlepší využít pracovišť EURES poradců, 
jejichž přehled zde uvádíme. Aktuální jmenný seznam naleznete na webových 
stránkách EURES. Máte-li kontakty přímo do zahraničí, neváhejte jich využít. 

Seznam kontaktních míst EURES:
Sídlo E-mail Telefon
Úřad práce hl. m. Prahy
Domažlická 11, 130 11 Praha 3

eures@aa.mpsv.cz +420 950 194 760

Úřad práce v Českých Budějovicích,
Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice

eures@cb.mpsv.cz +420 387 709 130 

Úřad práce Brno-město,
Křenová 25, 659 59 Brno

eures@bm.mpsv.cz +420 543 517 235

Úřad práce v Karlových Varech
Svahová 24, 360 01 Karlovy Vary

eures@kv.mpsv.cz +420 353 239 570 

Úřad práce v Hradci Králové
Na Okrouhlíku 1371
502 67 Hradec Králové 2 

eures@hk.mpsv.cz +420 495 868 303 

Úřad práce v Liberci
Dr. M. Horákové 23, 460 31 Liberec 1 

eures@lb.mpsv.cz +420 950 132 443

Úřad práce v Ostravě
30. dubna 2c, 701 60 Ostrava 

eures@ot.mpsv.cz +420 950 143 643 

Úřad práce v Olomouci
Vejdovského 4, 772 00 Olomouc 

eures@ol.mpsv.cz +420 950 141 320

Úřad práce v Pardubicích
Boženy Vikové-Kunětické 2011, 
530 02 Pardubice 

eures@pa.mpsv.cz +420 466 751 121 

Úřad práce v Plzni
Kaplířova 7, 320 73 Plzeň 

eures@pm.mpsv.cz +420 377 411 481 

Úřad práce v Příbrami
nám. T. G. Masaryka 145
261 01 Příbram I 

eures@pb.mpsv.cz +420 318 427 535

Úřad práce v Ústí nad Labem
Dvořákova 18
400 02 Ústí nad Labem
Pracoviště: Bělehradská 15

eures@ul.mpsv.cz +420 474 728 475

Úřad práce v Jihlavě
Brtnická 21, 586 01 Jihlava 

eures@ji.mpsv.cz +420 567 128 188

Úřad práce ve Zlíně
Čiperova 5182, 760 42 Zlín 

eures@zl.mpsv.cz +420 577 577 326

Španělsko
hlavní město: Madrid
počet obyvatel: 44,7 mil.
vstup do EU: 1986
jazyk: španělština 
měna: euro (EUR)
kurz (12/2007): 26,4 CZK/EUR

Švédsko
hlavní město: Stockholm
počet obyvatel: 9,0 mil.
vstup do EU: 1985
jazyk: švédština 
měna: švédská koruna (SEK)
kurz (12/2007): 2,8 CZK/SEK
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Užitečné internetové 
adresy a odkazy:

(nejen) pro studenty a mládež:
Evropský portál pracovní mobility

http://eures.europa.eu http://eures.europa.eu 
Evropský portál pro mládež

www.europa.eu/youth www.europa.eu/youth 
Informační centrum pro mládež

www.icm.czwww.icm.cz
Evropská informační síť pro mládež

www.eurodesk.czwww.eurodesk.cz
Česká národní agentura Mládež

www.youth.cz www.youth.cz 
Národní centrum Europass

www.europass.czwww.europass.cz
Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

www.naep.cz www.naep.cz 
Centrum mezistátních úhrad

www.cmu.czwww.cmu.cz
Česká správa sociálního zabezpečení

www.cssz.czwww.cssz.cz
Evropská komise o volném pohybu pracovníků

http://ec.europa.eu/employment_social/free_http://ec.europa.eu/employment_social/free_
movement/index_en.htmmovement/index_en.htm
Vaše práva v EU 

http://ec.europa.eu/youreurope/index_cs.htmlhttp://ec.europa.eu/youreurope/index_cs.html
Zdravotní pojišťovny o volném pohybu 

http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/
pobytvzahranici/Pobyt-v-zemich-EU/pobytvzahranici/Pobyt-v-zemich-EU/
http://www.hzp.cz/eu/http://www.hzp.cz/eu/

Švýcarsko
hlavní město: Bern
počet obyvatel: 7,9 mil.
není členem EU
jazyk: němčina, francouzština, 

italština, rétorománština
měna: švýcarský frank (CHF)
kurz (12/2007): 15,9 CZK/CHF

E V R O P A  S  V L A S T N Í  T V Á Ř Í

繁體中文版:

I am a female

I am a gay

I am a black

I am an invalid

I am old

I am fat

I am a muslim

I am 
not normal

and
 Who YOU are?

Every body is DIFFERENT, but we are all PEOPLE.
All of us want to be HAPPY, all of us live on the same PLANET.

“Together against discrimination”

Těšíme se na spolupráci s vámi.

www.evropane.org
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Informování 
o evropských záležitostech
Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ)
Úřadu vlády ČR
Odbor vznikl s cílem uspokojit poptávku české veřejnosti po kvalitních a ucelených informacích o Evropské unii. 
Věnuje se zlepšení systému informování o evropských záležitostech, rozvoji efektivní sítě informačních center 
a vydávání informačních materiálů. Hlavním komunikačním nástrojem OEZ je tzv. Integrovaný informační 
systém, který tvoří: síť třinácti Eurocenter, bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200, internetový portál 
Euroskop.cz a grantový systém, který podporuje projekty, jejichž cílem je zvýšit informovanost o aktuálních 
evropských tématech.

Eurocentra
Odpověď na všechno, co jste kdy chtěli vědět o Evropské unii (ale báli jste 
se třeba zeptat), najdete v některém z našich Eurocenter. Eurocentra působí 
ve všech krajských městech, přičemž akční rádius pražského Eurocentra za-
hrnuje nejen Prahu, ale i Středočeský kraj. Eurocentra sdílejí znalostní data-
bázi a spolupracují při poskytování informačních materiálů. Kromě odpovědí 
na dotazy (osobně, případně po telefonu a e-mailem) lze v Eurocentrech využít 
odborné knihovny, odnést si s sebou informační materiály, vyhledávat informace 
o EU na počítačích pro veřejnost nebo navštívit semináře a besedy, včetně speciál-
ních přednášek pro žáky základních a studenty středních škol. Příležitostně jednotlivá 
Eurocentra organizují různé výstavy a soutěže. Služeb Eurocenter využívají lidé všech věkových skupin a rozlič-
ných profesí: studenti, učitelé, senioři, uchazeči o práci v zemích EU nebo například zájemci o využití evropských 
programů a fondů. Eurocentra působí také jako rozcestník pro ty, kteří mají zájem o velmi detailní či odborné 
informace o EU – poradí Vám, v jaké instituci či na kterých webových stránkách najdete to, co právě hledáte.

Eurofon 800 200 200
Linky Eurofon 800 200 200 sídlí v pražském Eurocentru. Na Eurofon lze volat zdarma z celého území České re-
publiky z pevných i mobilních telefonních přístrojů. Eurofon odpovídá kromě základních informací o EU a členství 
ČR v EU také na dotazy týkající se národních specifi k členství ČR v EU. Konkrétně poskytuje informace například 
o programech podpory z fondů EU, o možnostech studia, práce a podnikání v EU, zapojení ČR do schengenské 
spolupráce či budoucím zavedení měny euro v ČR . V případě specifi ckých a odborných dotazů pak, obdobně jako 
pracovníci Eurocenter, nasměrují operátoři infolinky tazatele na kompetentní pracoviště. Pracovníci se podílejí 
na zodpovídání e-mailových dotazů zadaných přes portál www.euroskop.cz.

Euroskop.cz
Cílovou skupinou Euroskopu.cz je široká veřejnost. Uživatel Euroskopu na něm nalezne shrnuto vše podstatné 
o EU, o její minulosti, přítomnosti i budoucnosti, a též výběr toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího z diskuse 
o EU. Portál je strukturován do sedmi základních sekcí: Aktuální zpravodajství, Budoucnost Evropy, Evropská 
unie, ČR v EU, Já a EU, Dokumenty a odkazy a Eurocentra. Jeho část tedy slouží i jako ofi ciální webové stránky 
Eurocenter.

Grantový systém
Cílem grantového systému je podporovat kvalitní projekty, které zvyšují informovanost veřejnosti o EU a podně-
cují celospolečenskou debatu o významných aspektech evropské integrace. Grantový systém je otevřen fyzickým 
i právnickým osobám, podnikatelským subjektům i neziskovému sektoru.

Elektronický newsletter EURES

http://www.prace-zahranici-eures.cz/http://www.prace-zahranici-eures.cz/
2006 - Evropský rok pracovní mobility 

http://ec.europa.eu/employment_social/http://ec.europa.eu/employment_social/
workersmobility_2006/workersmobility_2006/

Jak si hledání práce v EU 
usnadnit? Shrnutí na závěr.
Neexistuje jen jeden jediný správný způsob hledání zaměstnání. Je možné jej 
hledat pomocí většího množství postupů, ideálně jejich kombinací. Nejčastější je 
zasílání životopisu na e-mailovou adresu zaměstnavatele uvedenou v inzerované 
nabídce. Svůj životopis můžete také poskytnout zaměstnavatelům, kteří na inter-
netu hledají nové zaměstnance, tím, že jej do databáze CV on-line na Evropském 
portálu pracovní mobility http://eures.europa.euhttp://eures.europa.eu vložíte. 
Řadu volných pracovních míst nabízejí také tzv. agentury práce, ať už se jedná 
o agentury dočasného zaměstnávání nebo čistě zprostředkovatelské subjekty. 
Využívejte služeb těchto agentur, ovšem jen za podmínky, že po Vás nepožadují 
zákonem zakázané poplatky za zprostředkování. Pracovní agentury dostávají za 
své služby zaplaceno zaměstnavatelem. Vyhledávejte také potenciální zaměst-
navatele, kteří by mohli mít zájem o pracovníka s Vaší kvalifi kací a vzděláním, 
a posílejte jim svůj životopis s motivačním dopisem.

Za zvážení rozhodně stojí oslovit kontakty, pokud je v cí-
lové zemi máte.
I ty Vám mohou být při hledání práce ku prospěchu.

Velká Británie
hlavní město: Londýn
počet obyvatel: 60,1 mil.
vstup do EU: 1973
jazyk: angličtina
měna: libra šterlinků (GBP)
kurz (12/2007): 40,0 CZK/GBP
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