KE-78-09-675-CS-D

DALŠÍ INFORMACE:

VAŠE PRÁVO VOLNÉHO
POHYBU V ZEMÍCH EU

http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=25&langId=cs
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=26&langId=cs

Od roku 1968 má každý občan Evropské unie právo pracovat v kterémkoliv členském státě Evropské unie, aniž by byl na základě své národnosti
jakkoliv diskriminován.

Evropská karta zdravotního pojištění (EHIC)
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=509&langId=cs

Například:

Služba Europe Direct
http://ec.europa.eu/europedirect

ÎÎ

 ůžete pracovat v jiném členském státě,
M
za tímto účelem zde bydlet a zůstat zde
i v důchodu;

ÎÎ

Můžete hledat práci v jiném členském státě
a využívat podpory místních úřadů;

ÎÎ

Máte nárok na stejné zaměstnanecké
a pracovní podmínky jako občané členského
státu, ve kterém pracujete;

ÎÎ

Společně se svojí rodinou máte nárok na
stejné sociální výhody a daňové úlevy jako
občané členského státu, ve kterém pracujete – například na studentské příspěvky;

ÎÎ

Zaměstnanců, kteří pocházejí z nových členských států EU, a jejich rodinných příslušníků se mohou týkat přechodná opatření.

STĚHUJETE SE DO
JINÉ ZEMĚ EVROPSKÉ
UNIE, EVROPSKÉHO
EKONOMICKÉHO
PROSTORU NEBO
ŠVÝCARSKA?
SEZNAMTE SE
SE SVÝMI PRÁVY!

Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve
všech oficiálních jazycích EU.
© Evropská společenství, 2009
Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora.
Printed in Belgium
VYTIŠTĚNO NA NEBĚLENÉM PAPÍŘE

Evropská komise

ZAJIŠTĚNÍ
SOCIÁLNÍCH
PŘÍSPĚVKŮ

UVAŽUJETE O TOM, ŽE SE
PŘESTĚHUJETE DO JINÉ
ZEMĚ EU, EVROPSKÉHO
EKONOMICKÉHO PROSTRORU
(EEA) NEBO DO ŠVÝCARSKA?
Pokud se chystáte stěhovat v rámci EU, mohly by
vás zajímat odpovědi na následující otázky:
ÎÎ

Ve kterém členském státě budu platit sociální pojištění?

ÎÎ

Co se stane s mým starobním důchodem,
pokud budu pracovat ve více než jednom
členském státě?

ÎÎ

Platí při cestách do zahraničí moje zdravotní pojištění?

ÎÎ

Jsem zaměstnanec a pracuji v členském
státě EU. Mám nárok na stejné výhody jako
občané tohoto členského státu? Mají moje
děti nárok na stejné studentské příspěvky
jako děti, které jsou občany tohoto členského státu?

ÎÎ

Můžu hledat práci v jiném členském státě?

Každý členský stát má vlastní systém sociálního
a zdravotního pojištění, tyto systémy jsou však
koordinovány prostřednictvím obecně platných předpisů EU. To zaručuje, že lidé, kteří se
přestěhují do jiného členského státu, nejsou
z hlediska sociálního a zdravotního zabezpečení
v nevýhodě.
Příklady pro občany Evropské unie:
ÎÎ

Sociální pojištění odvádíte vždy pouze
v jednom členském státě;

ÎÎ

Pokud jste pracovali ve více než jednom
členském státě (alespoň jeden rok), při
výpočtu starobního důchodu musí každý
členský stát započítat všechny odpracované roky a následně vyplácet starobní důchod ve výši odpovídající pojištění
v daném státě;

ÎÎ

ÎÎ

Pokud jste pojištěni v domovském státě,
máte hrazenu zdravotní péči při cestování
v kterémkoliv z 31 evropských zemí uvedených v Evropské kartě zdravotního pojištění
(EHIC);
Pokud se vydáte hledat práci do jiného
členského státu, váš předchozí zaměstnavatel vám musí v tomto státě hradit podporu v nezaměstnanosti po dobu nejméně
tří měsíců.

LEPŠÍ KOORDINACE
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
VÁM POMŮŽE
Počátkem roku 2010 vstoupí v platnost nová
koordinační pravidla pro sociální zabezpečení
a zdravotní péči při stěhování do zemí EU, EEA
a do Švýcarska.
Základní principy koordinace se nemění, avšak
nová pravidla zaručí následující:
ÎÎ

Rozšíří rozsah práv v rámci koordinačního
systému;

ÎÎ

Národním institucím sociálního zabezpečení stanoví novou povinnost informovat
občany a pomáhat jim v oblasti práv zahrnutých v rámci koordinačního systému;

ÎÎ

Zlepší koordinaci prostřednictvím elektronické výměny informací mezi členskými státy, což umožní rychlejší, spravedlivější a efektivnější rozhodnutí a platby.

