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Pro práci v zahraničí 
se otevírají nové možnosti

 

Volný pohyb osob je jednou ze základ-
ních svobod, kterou Evropská unie za-
ručuje. Od května 2011 to pro občany 
ČR konečně platí bez výjimek. Zájemci 
o práci v zahraničí mají možnost ucházet 
se o ni bez omezení ve všech 27 člen-
ských státech.
Každá země však reguluje výkon určitých 
povolání – např. učitel, lékař, advokát nebo 
sociální pracovník či elektrotechnik. Uchazeč 
o takové povolání proto musí doložit zaměst-
navateli uznání kvalifikace nebo osvědčení 
o profesní způsobilosti – porovnává se stupeň 
a délka vzdělání, délka praxe, odborná způso-
bilost, některé profese vyžadují bezúhonnost 
aj. Počet regulovaných povolání se v jednot-
livých zemích velmi liší, například v ČR je ur-
čeno 210 regulovaných povolání, v Itálii je to 
necelá polovina, 95 profesí. 
O oficiálním uznání odborné kvalifikace 
je možné se informovat: např. na strán-
kách Evropské unie www.europa.eu (Euro-
pa/Váš život v EU / Práce a důchody) nebo 
přímo na portálu Evropské komise ec.euro-
pa.eu (European Commission/YourEurope/
Citizens/Work/Jobseeker). Databáze regu-
lovaných profesí v členských zemích EU 
je např. na webu www.msmt.cz (sekce EU 
a zahraničí).

(pokračování na 2. straně)

Milí čtenáři, 
letošní druhé, červnové vydání Europass 
newsletteru je zaměřeno na důležitou 
proměnu evropského trhu práce. 
Od května 2011 ji prožívá celá Evropa 
a je šancí jak pro absolventy, tak pro 
všechny, kteří chtějí dát své pracovní 
kariéře další rozměr. Přinášíme konkrétní 
informace a věříme, že budou užitečné 
při Vašem případném rozhodování.
Velkou radost máme ze zájmu škol o vy-
dávání Europass – dodatků k osvědčení, 
které mohou absolventům usnadnit 
cestu právě na zahraniční pracovní trhy. 
Stručné shrnutí letošního dodatkového 
maratonu, včetně mimořádně zajímavé 
statistiky, najdete na straně 2.

Příjemné letní čtení plné inspirace Vám 
za celý tým Europassu přeje

Lubomír Valenta,
lubomir.valenta@nuov.cz 

www.europass.cz

KALENDÁŘ 
Kde potkáte Europass

21. červen • Americké centrum, Praha 1:  
Standardy a jejich využití 
ve výuce – zkušenosti 
amerických učitelů

23. červen • Eurocentrum Pardubice:  
Průvodce světem práce 
a dobrovolnictví pro mládež

26. září 
–9. říjen

• Veletrh evropských 
informačních sítí: Most, Plzeň, 
České Budějovice, Brno, Nový 
Jičín a Pardubice (konkrétní 
termíny budou upřesněny)

6.–7. říjen • Zlín: Konference UNIV 2 – Kraje

EDITORIAL

Než vycestujete za prací:

• Odhlaste se z pojištění v ČR

Pojištění nyní bude odvádět nový zaměstnavatel. 
Zdravotní pojištění v ČR odhlaste od data 
zahájení práce do osmi pracovních dnů, sociální 
pojištění v případě, že jste OSVČ.

• Nezapomeňte na řidičský průkaz

Řidičské průkazy vydávané od 1. května 2004 
platí ve všech členských státech EU. Lepší je 
ale (a např. u řidičů z povolání nutné) ověřit si 
pravidla té které země týkající se doby platnosti 
průkazu. 

• S sebou můžete vzít manželku i s babičkou

Právo volného pohybu na území členských 
států platí také pro rodinné příslušníky – nejen 
pro manžela či manželku, ale také pro děti, 
prarodiče či jiné osoby závislé a vyživované.

• Pro účel zaměstnání je třeba se registrovat

Ačkoli nyní není třeba pracovní povolení, vízum 
nebo povolení k pobytu, některé země vyžadují 
registraci pro účel zaměstnání. 

• Náleží Vám i podpora v nezaměstnanosti

Pokud práci v zahraničí ztratíte, můžete se vrátit 
a o podporu zažádat v ČR, nebo o ni požádat 
přímo v zemi, kde jste pracovali. Dávky je možné 
nechat si i posílat do jiné evropské země. 

www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/databaze-regulovanych-povolani?highlightWords=regulovan%C3%A1+povol%C3%A1n%C3%AD
ec.europa.eu/youreurope/citizens/work/jobseeker/qualifications-for-employment/index_en.htm
www.europa.eu/eu-life/work-pensions/index_cs.htm


Pokud povolání regulované není, má právo 
ho vykonávat každý občan – jak cizinec, tak 
státní příslušník členského státu – za stejných 
podmínek. K takovým povoláním patří pro-
fese mimo jiné z oblasti cestovního ruchu, 
pohostinství nebo zemědělství.

Volná místa najdete na www.eures.cz
Databázi volných pracovních míst v ze-
mích EU a dále v Norsku, Lichtenštejn-
sku, na Islandu a ve Švýcarsku lze hledat 
na evropském portálu pracovní mobility 
www.eures.cz. Volná místa, která data-
báze přináší, jsou prověřena úřady práce 
příslušných zemí. Využít lze i služeb EURES 
poradců a přehled nejpoužívanějších vyhle-

dávačů sezónních prací a brigád v celé Ev-
ropě. Čerpat lze také informace o životních 
a pracovních podmínkách a zvyklostech 
v jednotlivých zemích.

Náskok: evropský formát životopisu
Zájemci o práci by měli potenciálnímu za-
městnavateli předložit všechny dokumenty 
v cizím jazyce – jak životopis, tak motivač-
ní dopis, případná doporučení nebo ukázky 
svých předešlých prací. Také portál pracovní 
mobility EURES doporučuje jednotný Eu-
ropass – životopis, dokument, který si lze 
stáhnout nebo on-line vyplnit zdarma, a to 
ve všech evropských jazycích. Na stránkách 
www.europas.cz je také možné nalézt vzo-

rové příklady vyplněného Europass – životo-
pisu v angličtině, v češtině a v dalších evrop-
ských jazycích.
Jazykové dovednosti nezbytné k práci v Ev-
ropě lze prokázat prostřednictvím Europass 
– jazykového pasu, který budoucímu zaměst-
navateli nebo personální agentuře poskyt-
ne jasné a mezinárodně srovnatelné údaje 
o úrovni porozumění, mluvení, čtení i psaní 
v daném jazyce. Zaznamenává také praktické 
zkušenosti s jazykem a diplomy či osvědčení. 
Zájemci si jej vyplňují sami na základě sebe-
hodnocení. Vzorové příklady hotového jazyko-
vého pasu v češtině a angličtině jsou dostupné 
na stránkách Národního centra Europass ČR  
www.europass.cz.

Tři čtvrtiny absolventů SŠ 
získaly Europass
Europass – dodatek k osvědčení usnadní uznání české kvalifikace v případě, 
že se absolventi rozhodnou ucházet o zaměstnání ve svém oboru v zahraničí. 
Školy poskytují svým žákům příslušné dokumenty prostřednictvím online regis-
trace na webu Národního centra Europass ČR.
Dodatky k osvědčení letos obdrželo na 60 000 absolventů středních škol a učilišť. Cel-
kem bylo vydáno více než 120 000 dokumentů, z toho polovina v češtině, přes 55 000 
v angličtině, dalších více než 4 400 v němčině a na 260 dodatků ve francouzštině.
Meziročně stoupl počet škol, které pro své žáky Europassy připravily, z 623 na 756. Me-
zinárodně platný dodatek k maturitnímu vysvědčení nebo výučnímu listu se tedy dostal 
k téměř 75 % všech absolventů.

Národní centrum Europass ČR
tel.: +420 274 022 347, fax: +420 274 863 473, e-mail: europass@nuov.cz

Weilova 1271 / 6, 102 00  Praha 10, europass je na      www.facebook.com/europass.cr  

KRÁTKÉ ZPRÁVY 
Mládež v pohybu

Mobilitu studentů podpořila Rada minist-
rů školství zemí EU. V doporučení schvá-
leném 6. května vyzývá členské státy, aby 
k podpoře mobility mladých lidí využívaly 
všech možností, které poskytují stávající 
nástroje EU a Boloňského procesu. Doku-
ment přitom výslovně zmiňuje Europass 
včetně dodatku k diplomu. 

Europass a jednotný rámec kvali-
fikací

V květnu byl dokončen přiřazovací proces, 
v rámci kterého jsou všechny kvalifikace 
v ČR přiřazeny k osmi úrovním jednotného 
Evropského rámce kvalifikací (EQF). Přiřa-
zovací zprávu ČR popisující proces i jeho 
výsledky schválilo MŠMT, které ji v červnu 
předloží vládě ke schválení.
Po roce 2012 budou všechny nové diplo-
my, vysvědčení, osvědčení i dokumenty 
Europassu opatřeny příslušnou úrovní EQF. 
Zaměstnavatelé i školy tak snáze poznají, 
co uchazeč doopravdy umí a co od něj mo-
hou očekávat.

Europass zaujal v Arménii

Konference o vzrůstajících možnostech, 
které pro vzdělávání a zaměstnanost při-
náší Europass, se uskuteční 1. července 
v Jerevanu. Ve spolupráci s Evropskou 
komisí jej pořádá arménské ministerstvo 
vzdělávání a vědy.

Na téma Evropský rámec kvalifikací 
přednáší Lenka Chvátalová (na sním-
ku) z Oddělení pro sociální partner-
ství a kvalifikace NÚOV. Seminář se 
uskutečnil v Regionálním konzultač-
ním centru v Nymburku. Od března 
do konce dubna se v rámci projektu 
NCP EQF konalo celkem 7 seminářů 
v jednotlivých krajích.
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Počet absolventů, kteří v červnu 
2011 obdrží Europass – dodatek 
k osvědčení, se za poslední tři roky více 
než ztrojnásobil. 
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Počet nových registrací škol v databázi Národního 
centra Europassu ČR. Ve školním roce 2009 / 2010 
se zdálo, že počet nových registrací již bude pouze 
klesat, neboť se zapojila většina škol, které měly o tuto 
iniciativu zájem. V letošním školním roce se ale k vydávání 
Europassů nově registrovalo dalších 243 škol. 
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ID (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list), 
průkaz zdravotního pojištění, doklady o vzdělání 
a kvalifikaci v cizím jazyce, řidičský průkaz, 
bankovní informace

 (zdroj: www.eures.cz)

Nezapomeňte s sebou

(pokračování z 1. strany)

Pro práci v zahraničí se otevírají nové možnosti

www.eqf.cz

