EVROPSKÉ FORMULÁŘE
Mezi důležité doklady spojené s pohybem pracovníků v rámci EU/EHP a Švýcarska patří tzv. evropské
formuláře. Jejich prostřednictvím vzájemně komunikují instituce v jednotlivých zemích. Formuláře se nevystavují automaticky. Podle situace, státu a typu formuláře žádá o jeho vystavení buď pracovník, anebo
odpovědná instituce.
Evropské formuláře mají jednotný formát, jsou k dispozici ve všech oficiálních jazycích EU a jsou vytvořeny tak, aby
v kterékoli členské zemi pracovníci příslušné instituce získali potřebné informace i přesto, že je formulář vystaven
v cizím jazyce.
Občané, kteří cestují z různých důvodů do jiného členského státu (pracovat, studovat apod.), by se měli před odjezdem informovat o tom, zda a jaké formuláře s sebou potřebují. Evropské formuláře vydávají kompetentní instituce
(v ČR např. ČSSZ, úřad práce, zdravotní pojišťovna) buď přímo, nebo na základě předložené žádosti. Některé
formuláře (např. E001) jsou určeny pouze pro výměnu informací mezi institucemi různých států.
PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ŘAD EVROPSKÝCH FORMULÁŘŮ A JEJICH URČENÍ:
Formuláře řady E100 - příslušnost k právním předpisům a zdravotní pojištění
Formuláře řady E200 - sociální a důchodové pojištění
Formuláře řady E300 - pro účely zaměstnanosti a nezaměstnanosti
Formuláře řady E400 - rodinné dávky
VYBRANÉ FORMULÁŘE
E104 - Formulář dokládá, po jakou dobu byla osoba pojištěna ve státě EU/EHP, popř. jak dlouho zde vykonávala
zaměstnání. Občan ČR, který pracoval v zahraničí, si formulář vyžádá u příslušné instituce v zemi, kde ukončil
zaměstnání, a předloží ho po návratu své české zdravotní pojišťovně.
E106 - Formulář slouží pro zajištění nároku na plnou zdravotní péči v ČR pro osoby, které pracují v jiném členském státě EU, ale přitom nadále bydlí v České republice. Pracovník o něj žádá zahraniční instituci, u níž je
pojištěn. Vystavený formulář E106 pak předává české zdravotní pojišťovně, u které byl naposledy pojištěn. Na
základě formuláře E106 má nárok na plnou lékařskou péči v obou zemích.
E301 - Potvrzení dob, které budou brány v úvahu pro poskytnutí dávek v nezaměstnanosti.
Formulář E301 je pro každého českého pracovníka nezbytný v momentě, kdy ukončil své zaměstnání ve státě
EU/EHP nebo ve Švýcarsku a má v plánu registrovat se jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce v ČR. Potvrzuje totiž dobu, která bude zohledněna pro poskytnutí dávek v nezaměstnanosti, a zároveň jím lze prokázat
zdravotní pojišťovně v ČR i dobu zdravotního pojištění v zahraničí.
Pracovník musí požádat o vystavení formuláře příslušnou zahraniční instituci v zemi, kde před tím pracoval.
O formulář lze zažádat i po návratu do České republiky. K žádosti o vystavení je vhodné přiložit kopie těchto
dokumentů: zápočtový list, výplatní pásky, identifikační číslo pojištění, pracovní smlouvu atd. Obvyklá lhůta pro
vystavení formuláře se v jednotlivých státech liší. Často se jedná o dobu několika měsíců.

Formulář E301 ze zahraničí si může místo vás vyžádat i úřad práce.
Informace o tom, jak získat formulář E301 v jednotlivých zemích EU/EHP a ve Švýcarsku, naleznete na portálu EURES
v sekci Životní a pracovní podmínky: http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme.
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EVROPSKÉ FORMULÁŘE
E303 - Formulář pro převod dávek podpory v nezaměstnanosti mezi jednotlivými státy.
Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer této podpory do jiné země EU, kde si hodlá
hledat zaměstnání. Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Po příjezdu do
jiného státu EU je zájemce o práci povinen zaregistrovat se do 7 dnů u příslušného pracovního úřadu v dané
zemi a zajistit si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti. Maximální doba převodu dávek
do zahraničí je omezena. Před uplynutím této doby se nezaměstnaný musí vrátit zpět do ČR nebo se z úřadu
práce odhlásit v případě, že v zahraničí nalezne zaměstnání.
Informace o převodu podpory v nezaměstnanosti do zahraničí získáte na úřadech práce.
Pokud český pracovník ukončí svůj pracovní poměr v jiné zemi, může využít možnosti čerpat podporu v nezaměstnanosti v zahraničí a tuto podporu si nechat převádět do ČR, kde si bude hledat zaměstnání. Podporu v nezaměstnanosti
přiznanou v jiné zemi EU mu bude vyplácet příslušný úřad práce v ČR po omezenou dobu.
Bližší informace o jednotlivých evropských formulářích vám poskytnou příslušné instituce:
Česká správa sociálního zabezpečení - www.cssz.cz
Centrum mezistátních úhrad - www.cmu.cz
úřady práce
zdravotní pojišťovny
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