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a nabízet své výrobky i služby dnes můžete v celé EU 
– tedy na trhu o 500 milionech spotřebitelů.

Díky tomuto průvodci získáte přehled o tom, jaké 
příležitosti vám jednotný trh nabízí a jak jich plně 
využít. Některé výhody jednotného trhu platí i mimo 
Unii – a to na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku  
a ve Švýcarsku.

Informace uvedené v této příručce odrážejí situaci 
k říjnu 2014. Mnohé překážky, které bránily fungování 
jednotného trhu, se již podařilo odstranit. Jelikož jde  
o dynamický evropský projekt, který se neustále vyvíjí, 
můžeme očekávat, že se množství příležitostí, jež jed-
notný trh nabízí, v budoucnu ještě rozšíří. Aktuální 
informace na toto téma můžete najít na internetových 
stránkách (viz odkazy uvedené na konci kapitol).

Ocitnete-li se v situaci, kdy vám budou vaše 
práva odepírána, popř. budete-li potřebovat poradit, 
můžete se obrátit na některou z asistenčních služeb 
EU. Kontakt na ně naleznete na konci této brožury.

Díky jeho existenci se změnil způsob, jakým 
lidé v Evropě pracují, studují, nakupují a prodávají. 
Dříve nebyl ani krátký výlet do sousední země jen 
tak: museli jste si nejprve vyměnit peníze, zařídit 
si zdravotní pojištění pro případ, že byste museli jít  
v zahraničí k lékaři, či dokonce do nemocnice, a pokud 
jste si v cizině něco koupili, museli jste zpravidla i za 
ten nejdrobnější suvenýr zaplatit clo. Když jste pak po 
příjezdu zjistili, že zakoupené zboží je kazové, měli jste 
prostě smůlu – že by vám někdo nahradil škodu nebo 
vrátil peníze, bylo prostě nemyslitelné. Nemohli jste 
se ani spolehnout na nezávadnost kupovaného zboží, 
protože tehdy uplatňovaly jednotlivé země v Evropě 
odlišné bezpečnostní normy. 

Když jste například měli firmu a chtěli své zboží 
prodávat v jiné zemi Unie nebo tam poskytovat své 
služby, váš záměr proniknout na zahraniční trh narazil 
na spoustu byrokracie.

Za posledních několik let se v této oblasti podařilo 
dosáhnout značného pokroku. Jednotný trh EU dnes 
jednotlivcům i podnikům skýtá mnoho konkrétních 
výhod. Spotřebitelé mohou vybírat z širší nabídky kva-
litního a cenově dostupného zboží i služeb. Ve všech 
státech Unie platí stejně vysoké standardy ochrany 
jak pro spotřebitele, tak pro obchodní firmy.  Podnikat 

Úvod
V této příručce se dozvíte, jaká práva pro vás vyplývají z existence jednotného trhu 
EU a jaké příležitosti vám tento trh skýtá. Jste drobný podnikatel? Zde se mimo jiné 
dozvíte, jak své podnikání financovat, jak proniknout na nový trh či jak se zbavit zbytečné 
administrativy. Studujete? Pracujete v zaměstnaneckém poměru? Hledáte si práci? Právě 
v tomto průvodci naleznete rady a tipy pro případy, že se rozhodnete vyjet do jiné země 
EU za studiem či prací nebo jednoduše po Evropské unii cestovat. Jednotný trh EU nabízí 
mnoho výhod a příležitostí pro všechny.
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1. Hledání práce v zahraničí
Jako státní příslušník jedné ze zemí EU máte právo pracovat v kterékoli zemi Unie, aniž byste 
potřebovali pracovní povolení.

rovné zacházení

Při hledání práce v zahraničí máte stejná práva jako 
obyvatelé hostitelské země (s výjimkou některých pra-
covních míst ve veřejném sektoru, která zahrnují výkon 
moci veřejného činitele a ochranu všeobecných zájmů 
státu). Můžete například využít služeb zaměstnanosti 
(např. služeb pracovního úřadu) a během hledání práce 
máte nárok na finanční podporu.

Při podávání žádosti o některé typy finanční pomoci 
budete muset doložit, že se skutečně snažíte na míst-
ním pracovním trhu najít práci (např. kopie pozvánek na 
pohovor apod.).

volná pracovní místa v eu

Nabídku pracovního uplatnění v ostatních zemích 
Unie naleznete například na stránkách evropské služby 
zaměstnanosti EURES: http://ec.europa.eu/eures.

Státní příslušníci Chorvatska potřebují v některých 
zemích EU stále pracovní povolení. Platnost všech 
dočasných omezení by měla skončit nejpozději na konci 
roku 2020. 

může se to stát I vám 

nárok na podporu při hledání práce v zahraničí 
Valdis z Lotyšska se rozhodl odstěhovat do Finska  
a najít si tam práci. Jako občan EU má nárok na služby 
místního úřadu práce a jeho podporu při hledání volných 
pracovních míst. Na úřadu práce se dozví, že se právě 
pořádá jednodenní kurz efektivního sestavování životo-
pisu. Zapíše se, neboť má na účast v kurzu stejné právo 
jako finští občané.

Pak začne rozesílat svůj životopis potenciálním zaměst-
navatelům. Absolvuje dva pohovory, ale práci nedostane. 

Jeho finanční rezervy se ztenčují, a tak si zažádá  
o zvláštní dávku, která má uchazečům o zaměstnání 
usnadnit vstup na pracovní trh. 

Nicméně před schválením vyplácení těchto dávek mají 
finské orgány právo posoudit, zda se daný občan EU sku-
tečně snažil na místním pracovním trhu uplatnit.

Zohlední rovněž jeho kvalifikaci, délku pobytu a úsilí, které 
na hledání práce doposud vynaložil. Jejich rozhodnutí je 
nakonec pozitivní.

Potřebujete další 
informace?  

Více se dozvíte na 
těchto stránkách:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-related-rights/index_cs.htm
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hledání práce v zahranIčí

Pobíráte-li dávky v nezaměstnanosti, můžete si je 
nechat převést do jiné členské země Unie, kde si hod-
láte práci hledat. O převedení musíte zažádat na svém 
úřadu práce. Zpravidla vám dávky v zahraničí poplynou 
po dobu 3 měsíců s možností prodloužení až na půl 
roku. O povolení převodu zažádáte pomocí formulář U2 
(bývalý formulář E 303).

Většinou platí pravidlo, že v okamžiku podání žádosti 
musíte být na úřadu práce v zemi, kde jste o práci přišel, 
zapsán do evidence uchazečů o zaměstnání po dobu 
alespoň 4 týdnů.

co je třeba vyřídIt
v hostItelské zemI 

Povolení k převodu dávek v nezaměstnanosti 
byste měli na úřadu práce v hostitelské zemi předlo-
žit nejpozději 7 dní po opuštění země, kde jste se stali 
nezaměstnanými. V této časové lhůtě je nutné se rovněž 
zaregistrovat do evidence uchazečů o práci na pracovním 
úřadu hostitelské země. Jinak riskujete, že vám bude 
vyplácení dávek na určitou dobu pozastaveno. Zapíšete-li 
se do evidence uchazečů později, dávky vám budou 
vypláceny až ode dne registrace.

Pak budete mít přístup ke službám, které nabízí úřad 
práce místním obyvatelům. Zároveň budete mít stejné 
povinnosti (budete se muset například podrobit případ-
ným kontrolám, které místní úřad práce vykonává).

když se vám nepodaří prácI najít 

Pokud si nenajdete práci do 3 měsíců, během nichž 
jsou vám dávky v nezaměstnanosti v zahraničí vypláceny, 
můžete si zažádat o tříměsíční prodloužení. V takovém 
případě je však třeba podat žádost na úřadu práce v zemi, 
kde jste o práci přišli , tedy nikoli v zemi hostitelské, a to 
ještě předtím, než uplyne doba platnosti prvního povolení.

Chcete-li si nárok na pobírání dávek podržet déle, 
musíte se do země, kde jste se stali nezaměstnanými, 
vrátit ve lhůtě uvedené na povolení k převodu dávek do 
zahraničí.

může se to stát I vám

nezapomeňte požádat o prodloužení včas 
João z Portugalska se rozhodl odejít do Maďarska. 
Vyzvedl si formulář U2 (bývalý formulář E 303) 
a vzal si ho s sebou, aby mohl během prvních 3 měsíců 
svého pobytu v zahraničí i nadále pobírat dávky v neza-
městnanosti. Nakonec se ale rozhodl, že v Maďarsku 
zůstane déle.

Tím ale ztratil nárok na výplatu dávek v nezaměstna-
nosti v Portugalsku. Proto byste si měli o prodloužení 
zažádat u svého úřadu práce ještě před uplynutím prv-
ních 3 měsíců, na něž se povolení vztahuje.

2. Nárok na dávky v nezaměstnanosti v zahraničí
Jste-li nezaměstnaní, můžete získat pomoc při hledání pracovního uplatnění v jiné zemi EU.

Potřebujete další 
informace?  
Více se dozvíte na 
těchto stránkách:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_cs.htm
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uznávání kvalIfIkace

Pokud není vaše profese v hostitelské zemi regulo-
vána, můžete ji tam vykonávat za týchž podmínek jako 
místní obyvatelé, a to dokonce bez osvědčení o uznání 
kvalifikace.

Pokud však v hostitelské zemi regulována je, budete 
si pravděpodobně muset svou kvalifikaci nechat v dané 
zemi úředně uznat.

Je-li pak vaše profese regulována v hostitelské zemi, 
nikoli však u vás doma, budete pravděpodobně muset 
rovněž předložit doklad o tom, že jste ji v domovské zemi 
za posledních 10 let vykonávali alespoň po dobu dvou let.

Pravidla platná pro vaši profesi a spojení na 
kontaktní místa pro uznávání kvalifikace v jednotli-
vých zemích naleznete na této internetové stránce: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof.

ověřené kopIe dokumentů

V některých případech budete muset rovněž před-
ložit ověřené kopie či soudní překlad nejdůležitějších 
dokumentů, které přikládáte k žádosti (např. doklady 
prokazující vaši kvalifikaci). Působíte-li jako architekt, 
zubař, lékař, porodní asistentka, zdravotní sestra, lékárník 

či veterinář, hostitelská země po vás může vyžadovat 
předložení osvědčení o vaší kvalifikaci, které vydává pří-
slušný úřad v domovské zemi a kde se uvádí, že jste pro 
výkon dané profese dosáhli minimálního požadovaného 
odborného vzdělání (stanoveno evropskou normou).

může se to stát I vám

než začnete pracovat, zjistěte si, jaké podmínky 
se na vás budou vztahovat
Mojca vystudovala ve Slovinsku obor zdravotní sestra. Teď 
by se ráda odstěhovala za prací do Mnichova. To by mělo 
být poměrně snadné, protože kvalifikace k této profesi je 
v Německu automaticky uznávána. Mojca však neví, kde 
si má nechat svou kvalifikaci získanou ve Slovinsku uznat.

Obrátí se na německé kontaktní místo pro uznávání 
odborných kvalifikací, kde získá kontakt na příslušný úřad 
v Bavorsku. Personál kontaktního místa jí rovněž poradí, 
které administrativní náležitosti si musí vyřídit.

Potřebujete další 
informace?  

Více se dozvíte na 
těchto stránkách:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/index_cs.htm

3. Jak dosáhnout uznání odborné kvalifikace
Jako státní příslušník jedné ze zemí EU máte právo vykonávat svou profesi i v ostatních 
členských zemích.
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celoevropská pravIdla
zdanění neexIstují

V jaké výši mají občané členských zemí, kteří žijí  
a pracují v jiné zemi EU, platit daně z příjmu, není v 
Evropské unii stanoveno jednotně. Namísto toho se na 
vás vždy bude vztahovat daňová legislativa příslušných 
států a dohoda o zamezení dvojího zdanění, kterou mezi 
sebou oba státy uzavřely. 

rovné zacházení 

Z hlediska daňové povinnosti by s vámi nemělo být 
zacházeno jinak než se státními příslušníky hostitelské 
země, pokud jste v podobné situaci jako oni. Kromě toho 
byste měli mít nárok na stejné daňové odpočty např. při 
splácení hypotéky či jiných splátek v domovské zemi  
a u příjmů pocházejících z domovské země, které byste zís-
kal, kdyby se jednalo o splátky či příjem v hostitelské zemi.

daň z příjmu 

V zemi, kde pracujete, budete zpravidla muset odvá-
dět daň z příjmu, kterého jste jako zaměstnanec nebo 
OSVČ na území dané země nabyli. Pokud však bydlíte  
v jiné zemi, než pracujete, může po vás daňový úřad 
země bydliště také chtít zdanit příjem získaný v zemi, 
kde pracujete. 

Naštěstí spolu však většina zemí uzavřela mezi-
národní dohody o zamezení dvojího zdanění. Na jejich 

základě mají daňové orgány země, kde bydlíte, zpravidla 
povinnost vám uznat nárok na odpočet daně, kterou jste 
již odvedli v zahraničí, z částky, kterou musíte zaplatit jim.

kde jste daňovým rezIdentem? 

Jestliže trávíte více než 6 měsíců ročně v jiné zemi EU, 
můžete tam být považováni za daňového rezidenta. Tato 
země by pak měla zdanit vaše celkové celosvětové příjmy. 

Pokud v zahraničí strávíte kratší dobu než 6 měsíců 
za rok, měli byste být zpravidla i nadále považováni za 
daňového rezidenta v domovské zemi (tj. zemi, kde žijete 
většinu roku). V takovém případě by zdanění hostitelské 
země podléhaly pouze příjmy, kterých jste zde nabyli.

může se to stát I vám  

na daňový odpočet v zemi, kde pracujete, máte 
nárok, i když jste přispívali na důchodové pojištění 
v zahraničí
Sven je ze Švédska a v současné době bydlí a pracuje 
v Dánsku. Příspěvky na důchodové pojištění si však nadále 
platí ve Švédsku na základě smlouvy, kterou uzavřel před 
svým odjezdem do Dánska.

Dánské daňové úřady musí Svenovi povolit, aby si 
dané pojištění odečetl od základu daně z příjmu, jelikož 
v Dánsku si občané mohou příspěvky na důchodové pojiš-
tění z daní odečítat.

4. Placení daní
Jestliže se přestěhujete do jiné země, mohou vám zaniknout daňové povinnosti jak doma, 
tak v hostitelské zemi.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_cs.htm

Potřebujete další 
informace?  
Více se dozvíte na 
těchto stránkách:
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5. Nárok na dávky sociálního zabezpečení
Stěhujete-li se v rámci EU, musíte přispívat do systému sociálního zabezpečení pouze 
v jedné zemi, a to i v případě, že pracujete v několika zemích Unie. Zpravidla pak budete 
pobírat dávky sociálního zabezpečení pouze z této země.

v které zemI jste krytI
socIálním zabezpečením?

Zpravidla se na vás bude vztahovat legislativa země, 
kde v současné době pracujete, ať již v zaměstnaneckém 
poměru nebo jako OSVČ. V této zemi tak rovněž odvádíte 
příspěvky na sociální zabezpečení. Přitom nezáleží na tom, 
kde žijete nebo v které zemi má váš zaměstnavatel sídlo.

Země, kde pracujete, tak odpovídá za vaše sociální 
zabezpečení, i když tam dojíždíte za prací z jiné členské 
země pouze jednou týdně.

Pokud o práci přijdete, měli byste se zapsat do 
evidence uchazečů o zaměstnání na místním pracovním 
úřadu a zažádat si o dávky v nezaměstnanosti v zemi, 
kde jste naposledy pracovali, nebo v zemi, kde máte 
trvalý pobyt, jestliže jste za prací pouze dojížděli.

krátkodobá práce v zahranIčí

K zamezení častého střídání systémů sociálního 
zabezpečení existuje výjimka pro případy, kdy jste byli 
do zahraničí svým zaměstnavatelem vysláni pouze na 
kratší dobu. Pak zůstáváte i nadále v systému domovské 
země, tedy země, odkud jste byli vysláni, a to na dobu 
maximálně dvou let.

může se to stát I vám

při krátkodobém vyslání do jiné země eu zůstáváte 
ve stejném systému sociálního zabezpečení
Karel vlastní malířskou firmu v České republice. Získal 
dvouměsíční zakázku v Lucembursku. Vyšle tam tedy 
šest pracovníků.

Pokud splní všechny podmínky pro vysílání pracovníků 
do zahraničí, budou jeho zaměstnanci během práce 
v zahraničí stále spadat do českého systému sociálního 
zabezpečení. 

Zůstanou tedy zaměstnanci české společnosti, i když 
budou dočasně plnit úkoly zadané lucemburskou spo-
lečností přímo na místě.

dávky v nezaměstnanostI

Pokud pobíráte dávky v nezaměstnanosti, jste kryti 
sociálním zabezpečením země, která vám dávky vyplácí.

Pokud žádné dávky nepobíráte ani nepracujete, 
spadáte pod systém sociálního zabezpečení země, 
kde bydlíte.

Potřebujete další 
informace?  

Více se dozvíte na 
těchto stránkách:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_cs.htm
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Potřebujete další 
informace?  
Více se dozvíte na 
těchto stránkách:

jak o důchod zažádat

Důchodová práva byste si měli nárokovat u přísluš-
ného úřadu v zemi, kde bydlíte. Pokud jste v dané zemi 
nikdy nepracovali, obraťte se na příslušný úřad v zemi, 
kde jste výdělečnou činnost vykonávali naposledy. Ten 
pak bude vaším kontaktním místem a spojí se s úřady 
v zemích, kde jste pracovali, s cílem získat přehled  
o všech příspěvcích sociálního zabezpečení, které jste 
kdy odvedli.

V každé zemi si pak ověří, zda splňujete podmínky 
pro získání starobního důchodu. Ty se v jednotlivých 
státech liší (např. důchodový věk, výše důchodu apod.). 
Nicméně podle celounijních pravidel musí každá členská 
země zohlednit veškeré příspěvky, které jste v ostatních 
zemích odvedli, pokud je to nutné ke splnění podmínky 
minimálního počtu odpracovaných let požadovaných ke 
vzniku nároku na důchod.

Každý vnitrostátní úřad vás pak zpraví o svém roz-
hodnutí a váš kontaktní úřad vám na závěr zašle přehled 
těchto rozhodnutí o důchodových právech učiněných 
v jednotlivých státech.

chcete se na důchod
odstěhovat do jIné země?

V takovém případě vám bude důchod vyplácen bez 
ohledu na to, kde budete v Evropské unii bydlet.

ostatní druhy důchodů

Všeobecně platí, že pravidla, která se vztahují na 
starobní důchod, platí rovněž pro důchod invalidní, vdov-
ský a sirotčí.

může se to stát I vám  

zjistěte si, jaká důchodová práva máte v zemích, 
kde jste pracovali
V době odchodu do důchodu žila Regina v Německu. 
Zažádá si proto o důchod tam. Ačkoli strávila většinu 
svého pracovního života v Německu (celkem 25 let), 
pracovala 8 let v Rakousku.

Úřad v Německu odpovídající za důchodová práva (nyní tzv. 
kontaktní úřad) se spojí s příslušným úřadem v Rakousku. 
Přestože minimální požadovaná doba pro vznik nároku 
na starobní důchod v Rakousku je 10 let, rakouské úřady 
musí zohlednit i dobu, kdy Regina pracovala v Německu.

Na základě toho jí bude Rakousko vyplácet proporční 
částku odpovídající 8 letům, která zde odpracovala, 
a z Německa jí poplyne důchod odpovídající 25 letům 
výdělečné činnosti tam.

6. Získávání nároku na důchod
Pokud jste během svého života pobývali a pracovali v několika zemích EU, možná vám vznikl 
nárok na důchod v každé z nich. Budete-li splňovat podmínky pro získání důchodu, každá  
z daných zemí vám bude vyplácet důchod ve výši odpovídající době odpracované v dané zemi.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_cs.htm
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7. Zdravotní péče v zahraničí
Na základě předpisů EU jste oprávněni vyhledat lékařskou pomoc v kterékoli členské zemi. 
Náklady na ni vám pak zpravidla proplatí vaše zdravotní pojišťovna.

zdravotní péče přI krátkodobém 
pobytu

Než vyjedete do zahraničí, ať již na dovolenou, 
služební cestu či za studiem, měli byste si u své zdravotní 
pojišťovny nechat zdarma vystavit evropský průkaz 
zdravotního pojištění.

Ten vás opravňuje k čerpání zdravotní péče ve 
státních zařízeních v ostatních členských zemích, pokud 
neočekávaně onemocníte nebo během pobytu v zahraničí 
utrpíte úraz.

Po předložení průkazu vám bude poskytnuta nezbytná 
péče jak u lékaře či zubaře, tak v nemocnici či lékárně, 
a to za stejných podmínek, které platí pro místní obyvatele.

Na lékařské ošetření, které potřebujete, máte nárok  
i v případě, že u sebe průkaz zdravotního pojištění nemáte. 
V mnoha případech máte nárok na proplacení vzniklých 
nákladů od vaší zdravotní pojišťovny.

plánované lékařské ošetření

Pokud máte nárok na určitou léčbu doma, pak se 
můžete rozhodnout, že ji podstoupíte v jiné zemi EU.  
Z vašeho zdravotního pojištění nebo zdravotního sys-
tému pak budou uhrazeny některé, případně všechny 
takto vzniklé náklady. Budete si pravděpodobně muset 
zažádat předem o schválení. 

V takovém případě si pravděpodobně nebudete muset 
léčbu nejprve hradit sami a poté žádat o její proplacení. 

Zjistěte si proto ještě před odjezdem, jaké podmínky si 
vaše zdravotní pojišťovna či zdravotní systém u přísluš-
ného ošetření stanoví a jaké procento nákladů vám bude 
proplaceno.

Pojišťovna nesmí vaši žádost odmítnout v případě, kdy 
máte na plánovaný zákrok ze zákona nárok a pokud váš 
zdravotní stav je natolik vážný, že byste v případě prodlev 
při schvalování nemuseli obdržet lékařskou péči včas.

V zahraničí by vám měla být poskytnuta lékařská 
péče za stejných podmínek, jako byste byli pojištěni  
v dané zemi.

Předtím než se rozhodnete odjet za účelem lékař-
ského zákroku do zahraničí, se obraťte na poskytovatele 
zdravotní péče u vás doma nebo národní kontaktní místo 
státu, do něhož byste za účelem léčby jeli, aby vám 
poskytli úplné informace a poradili, co je ve vašem pří-
padě výhodnější.

může se to stát I vám

Kirsti z Estonska je na několikaměsíčním studijním pobytu 
v Litvě.

Jednoho dne si při cvičení v posilovně vyvrtla kotník.

Jelikož předložila jak průkaz totožnosti, tak evropský 
průkaz zdravotního pojištění, dostalo se jí odpovídajícího 
lékařského ošetření.

Bylo s ní tedy zacházeno, jako by si hradila zdravotní pojiš-
tění v Litvě. Související náklady by si měla nechat proplatit 
po návratu do Estonska.

Potřebujete další 
informace?  

Více se dozvíte na 
těchto stránkách:

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_cs.htm
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Potřebujete další 
informace?  
Více se dozvíte na 
těchto stránkách:

přístup k vysokoškolskému
vzdělávání

Pravidla pro přijetí na vysokou školu se liší nejen 
stát od státu, ale i u jednotlivých univerzit. V žádném 
případě vám však nesmí být v jiném státě EU bráněno  
v přístupu ke vzdělání či odborné přípravě z důvodu vaší 
státní příslušnosti.

Podmínkou přijetí ke studiu může být znalost jazyka. 
V některých členských zemích tak budete muset složit 
jazykovou zkoušku.

uznávání vysokoškolského vzdělání

Pro uznávání vysokoškolských diplomů neexistuje 
v EU žádný společný automatický postup. Chcete-li studo-
vat na vysoké škole v jiném státě EU, měli byste si předtím 
zjistit, zda vám bude vysokoškolský diplom či jiný stupeň 
dosaženého vzdělání uznán.

O uznávání kvalifikací pro účely hledání práce pojed-
nává kapitola 3.

školné, zápIsné a fInanční podpora

Při studiu na univerzitách v členských zemích EU po 
vás jako občanovi Unie nesmějí požadovat vyšší školné, 
než hradí státní příslušníci dané země. 

Máte rovněž nárok na táž stipendia na pokrytí 
školného jako občané dané země. To však neplatí 
automaticky u stipendií na pokrytí životních nákladů 
a studentských půjček. Zjistěte si proto u příslušného 
orgánu u vás doma, zda máte nárok ponechat si stá-
vající stipendium, případně získat stipendium na pokrytí 
životních nákladů při studiu v zahraničí. 

Pokud jako státní příslušník jednoho státu EU pobý-
váte legálně a nepřetržitě v jiné členské zemi po dobu 
alespoň pěti let, máte nárok zažádat si o stipendium 
na pokrytí životních nákladů za stejných podmínek jako 
občané této země. 

Pokud máte zájem absolvovat část svého studia 
v zahraničí, můžete si zažádat o stipendium nebo půjčku, 
které nabízí program EU Erasmus+. 

může se to stát I vám  

o místní stipendium můžete žádat po 5 letech 
pobytu v dané zemi
Elica pochází z Bulharska, ale od svých 12 let žije 
v Paříži. Ráda by šla ve Francii na vysokou školu, ale bez 
stipendia si to nemůže finančně dovolit. 

Jelikož ve Francii pobývá déle než 5 let, má stejné právo 
žádat o stipendium, jako mají francouzští studenti.

8. Studium v zahraničí
Jako státní příslušník jedné ze zemí EU máte právo studovat v kterékoli jiné členské zemi 
za stejných podmínek jako její občané.

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_cs.htm
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9. Nakupování online
Při nakupování po internetu v rámci Unie jste chráněni právními předpisy EU.

vrácení nevyhovujícího zboží
čI zrušení služby

V EU máte právo zrušit koupi zboží či služby online až 
čtrnáct pracovních dnů od obdržení zboží nebo uzavření 
smlouvy o poskytování služeb. V této lhůtě můžete svou 
objednávku zrušit bez udání důvodu, tedy i v případě, že 
jste si koupi jednoduše rozmysleli.

Prodejce vám pak musí vrátit peníze do 14 dní. Částka, 
kterou vám vrátí, by měla zahrnovat i náklady na dodání 
zboží. Jeho zpětné zaslání prodejci však budete muset 
uhradit sami. 

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje 
na některé kategorie produktů, jako jsou například 
potraviny podléhající rychlé zkáze, hotelové rezervace 
a pronájem vozidel na konkrétní data nebo online digitální 
obsah poté, co jste zahájili stahování nebo streaming.

opravy, výměna zboží, vrácení peněz

Kupujete-li zboží od online prodejce v rámci EU, máte 
minimálně první dva roky po nákupu právo nechat si 
ho prodejcem opravit či vyměnit, pokud je nefunkční 
nebo neodpovídá inzerovanému popisu. Nelze-li výrobek 
během určité doby opravit či vyměnit či pokud je daná 
oprava či výměna příliš komplikovaná, můžete požadovat 
vrácení peněz či slevu.

nedodání zboží

Podle právních předpisů EU vám musí být zboží 
doručeno do 30 dnů od uzavření smlouvy (pokud se  
s obchodníkem nedohodnete na jiné lhůtě). Neobdržíte-li 
zboží v této lhůtě, je třeba obchodníka na nedodání upo-
zornit a vyžádat si, aby vám zboží dodal v dodatečné, 
přiměřené lhůtě. Pokud ani v prodloužené lhůtě obchod-
ník zboží nedodá, máte právo od smlouvy odstoupit  
a požadovat vrácení peněz. Pokud potřebujete zboží dodat 
do určitého data a prodejce to nesplní, přestože se k tomu 
zavázal, můžete smlouvu ukončit s okamžitou platností.

může se to stát I vám

zboží objednané online by mělo být doručeno do 
30 dní, pokud nebylo sjednáno jinak
V polovině listopadu si Slovák Andrej objednal na inter-
netu několik lahví vína z Itálie jako vánoční dárek pro 
rodiče. Víno však do začátku Vánoc nepřišlo a nebylo 
doručeno ani po svátcích. 

Jelikož nebylo zboží doručeno během 30 dní, objednávka 
se tím podle předpisů EU automaticky ruší. Andrej má 
proto nárok na to, aby mu prodejce částku za víno vrátil.

Potřebujete další 
informace?  

Více se dozvíte na 
těchto stránkách:

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/rights-e-commerce/index_cs.htm
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Potřebujete další 
informace?  
Více se dozvíte na 
těchto stránkách:

koupě vozIdla v zahranIčí

Kupujete-li nové auto (tzn. má najeto méně než  
6 000 km nebo bylo do provozu uvedeno před méně než 
6 měsíci) z jiné země EU, neplatíte DPH tam, ale po povinné 
registraci auta musíte DPH odvést v domovské zemi. 

Ovšem kupujete-li ojeté vozidlo (do provozu bylo 
uvedeno před více než 6 měsíci nebo má najeto více 
než 6 000 km) od fyzické osoby v EU, pak DPH neplatíte. 
Kupujete-li ho v jiné zemi EU od obchodníka s ojetými 
automobily, DPH platit musíte, a to v zemi koupě.

U nových i ojetých automobilů zakoupených mimo 
Evropskou unii musíte vždy uhradit DPH při dovozu.

Při koupi vozidla musíte v každém případě uhradit 
příslušný registrační poplatek v zemi, kam auto dovážíte.

prodej vozIdla v zahranIčí

Prodáváte-li nové vozidlo jako soukromá osoba, DPH 
platit nemusíte s výjimkou případů, kdy kupující žije v jiné 
zemi EU, kam si auto doveze – DPH musí uhradit tam.

To rovněž znamená, že můžete u příslušného úřadu 
v domovské zemi zažádat o vrácení DPH, kterou jste za 
vozidlo uhradili při jeho koupi. Tím se zajistí, že se za 
totéž vozidlo neplatí DPH dvakrát.

U ojetých vozidel se DPH neplatí, pokud auto prodá-
váte jako soukromá osoba do jiné členské země.

může se to stát I vám  

proplacení části dph při prodeji nového auta
Merete koupila v Dánsku nové auto za 20 000 eur. Navíc 
zaplatila DPH ve výši 5 000 eur (25 %). Za čtyři měsíce 
toto vozidlo (které je z hlediska daňového úřadu stále 
považováno za nové) prodala Hagenovi za 16 000 eur.

Hagen žije v Rakousku a auto si tam dovezl. Rakouskému 
daňovému úřadu zaplatil DPH ve výši 3 200 eur (sou-
časná výše DPH v Rakousku je 20 %).

Merete si může jako prodávající u dánských úřadů náro-
kovat 4 000 eur z 5 000 eur, které původně při koupi 
auta zaplatila. To odpovídá částce, jež by byla v Dánsku 
splatná při druhém prodeji (tj. 25 % z 16 000).

10. Nákup a prodej vozidla
Zakoupit nebo naopak prodat vozidlo můžete v kterékoli členské zemi a můžete při tom 
využít pravidel EU týkajících se osvobození od DPH, popř. jejího vrácení.

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/cars/index_cs.htm
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11. Vaše práva při cestování
Ať už cestujete letadlem, vlakem, lodí nebo autobusem/autokarem, jste chráněni souborem 
práv cestujících. Totéž platí, i pokud máte sníženou pohyblivost.

letecká, železnIční, lodní
a autobusová doprava

Vaše práva se zpravidla vztahují na:

•  lety z kteréhokoli letiště v EU nebo na Islandu, v Norsku 
nebo Švýcarsku a lety s evropským dopravcem s des-
tinací v EU,

•  veškeré mezinárodní železniční spoje v rámci EU,

•  plavbu lodí vyplouvající z přístavů v EU nebo s destinací 
v EU, a to s kterýmkoli dopravcem,

•  pravidelné autobusové/autokarové dálkové spoje (přes 
250 km) s výchozím nebo cílovým bodem v zemi EU.

Pokud je váš spoj zrušen nebo zpožděn, na váš 
let bylo rezervováno více míst, než je k dispozici, nebo 
vám byl odepřen nástup na palubu letadla, máte dvě 
možnosti: letět do cílové destinace jiným spojem, nebo 
požadovat vrácení peněz. Kromě toho můžete mít  
v závislosti na vzdálenosti vaší destinace nebo délce 
zpoždění rovněž nárok na občerstvení nebo ubytování v 
hotelu přes noc apod.

S výjimkou autobusových a autokarových spojů 
můžete mít za určitých podmínek rovněž nárok 
na finanční náhradu, opět v závislosti na vzdálenosti 
vaší destinace nebo délce zpoždění.

Pokud jste zdravotně postižení nebo máte sníženou 
pohyblivost, máte stejná práva jako ostatní cestující  
a navíc máte nárok na asistenční službu. Chcete-li mít 
jistotu, že vám bude asistenční služba během cesty  
k dispozici, je třeba příslušného dopravce, prodejce 
jízdenek nebo příslušnou cestovní kancelář nebo agen-
turu informovat 36 nebo 48 hodin předem (v závislosti 
na druhu dopravy).

může se to stát I vám

jak podat stížnost
Stefania měla z pracovních důvodů letět z Říma do 
Nikósie. Její let měl ale šest hodin zpoždění, takže pro-
meškala konferenci, které se měla účastnit. Proto nyní 
požaduje finanční náhradu.

Musí vyplnit formulář EU pro stížnosti, který je k dispozici 
na letištích nebo na internetových stránkách leteckých 
společností, a poslat jej dané letecké společnosti. Poté 
by jí měly být vráceny peníze za letenku v plné výši. Měla 
by také obdržet finanční náhradu. Výjimkou jsou situace, 
kdy bylo zpoždění způsobeno mimořádnými okolnostmi. 
To však letecká společnost bude muset prokázat.

Potřebujete další 
informace?  

Více se dozvíte na 
těchto stránkách:

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_cs.htm
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maxImální ceny za volání, sms
a přenos dat

Tyto cenové stropy určují maximální ceny, které vám 
mohou být účtovány. Operátoři však mohou nabízet i ceny 
nižší: proto si zjistěte, která nabídka je nejvýhodnější. Tyto 
cenové stropy platí pro každého, výjimkou mohou být 
některé speciální balíčky, které operátoři nabízejí.

Abyste se vyhnuli vysokým účtům za stahování dat 
v zahraničí, je předem nastaveno, že do vašeho mobilního 
zařízení můžete stáhnout data v maximální hodnotě 
50 eur. Toto omezení však můžete po dohodě s mobilním 
operátorem zrušit.

oznamování cen

Při překročení hranice v rámci EU vám musí váš 
operátor zaslat SMS, ve které vám poskytne informace 
o ceně za příchozí a odchozí hovory, stahování dat 
a služby SMS.

Potřebujete další 
informace?  
Více se dozvíte na 
těchto stránkách:

může se to stát I vám  

chráníme vás před nečekaně vysokými účty
Aniko z Maďarska používá na svém smartphonu řadu 
aplikací, např. streamování hudby, sociální sítě, díky nimž 
zůstává v kontaktu s přáteli, či internetové mapy pro 
hledání restaurací.

Před odjezdem na dovolenou do Řecka zapomněla 
vypnout automatické stahování aktuálních dat do tele-
fonu. Dnes už však nemusí mít strach, že by se její účet 
za telefon bez jejího vědomí vyšplhal do astronomic-
kých výšin. Pokud se s operátorem nedohodne jinak, 
je stahování dat při roamingu omezeno na hodnotu 
50 eur (bez DPH).

12. Levnější volání z mobilních telefonů
Pokud používáte mobilní telefon v zahraničí v rámci EU, váš operátor vám nemůže účtovat 
vyšší než stanovené maximální poplatky.

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/money-charges/mobile-roaming-costs/index_cs.htm

 1. července 2014

Odchozí hovory (za minutu) 19 centů

Příchozí hovory (za minutu) 5 centů

Odchozí SMS (za 1 SMS) 6 centů

Data (za 1 MB) (*) 20 centů

(*) Sazba je uvedena za 1 MB, ale při vyúčtování se počítají použité kB.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.  
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13. Platby, půjčky a investice
Celoevropská pravidla chrání vaše peníze, které převádíte v rámci EU.

pojIštění vkladů

Vaše úspory v bance jsou pojištěny do výše 100 000 eur 
(v zemích, které používají jinou měnu, se jedná o částku 
odpovídající hodnoty). Tato ochrana se vztahuje na jed-
noho vkladatele a jednu bankovní skupinu.

půjčky a InvestIce

Jako soukromá osoba si můžete vzít spotřebitelskou 
půjčku v kterémkoli státě Unie. Díky celoevropským 
pravidlům o reklamě a poskytování informací můžete 
navíc snadno jednotlivé nabídky porovnat. Pokud změ-
níte názor, můžete od smlouvy o půjčce do 14 dní od 
jejího podpisu odstoupit.

V rámci EU také můžete kupovat a prodávat akcie 
a další finanční produkty, přičemž požíváte stejné 
ochrany jako ve své zemi. Jestliže sjednáváte finanční 
službu přes internet, máte právo od smlouvy odstoupit 
bez jakékoli sankce minimálně do 14 kalendářních dní.

může se to stát I vám

platby v eurech vám mohou být zasílány i na účet 
v jiném státě eu
Marijke žije v Belgii, ale pracuje v Nizozemsku. Ráda by si 
nechala posílat plat přímo na belgický bankovní účet. Její 
nizozemský zaměstnavatel nemůže tuto žádost odmítnout. 
Ze svého belgického účtu může rovněž například hradit 
poplatky za elektřinu nebo daň za svou garsonku v Paříži.

Potřebujete další 
informace?  

Více se dozvíte na 
těchto stránkách:

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/banking/index_cs.htm

zahranIční platby

Pokud je platba prováděna v eurech, neliší se poplatky 
za zahraniční platby posílané po EU od poplatků za 
platby tuzemské.

Toto pravidlo se vztahuje na převody mezi bankov-
ními účty ve dvou různých státech, výběry z bankomatu 
v jiné zemi EU a platby debetními či kreditními kartami 
na území EU.

Firmy a úřady, které přijímají úhrady v eurech 
v rámci své země, musí rovněž přijmout platby v eurech 
ze zahraničí.

Podobně firmy a úřady, které jsou ochotny provádět 
úhrady v eurech ve své zemi, musí být připraveny pro-
vádět takovéto platby na eurové účty v jiných státech 
EU (týká se to např. vašeho platu, důchodu nebo vrácení 
peněz za zboží zakoupené online).

vybírání hotovostI v zahranIčí

Pokud vstupujete na území EU nebo z Unie odjíž-
díte s 10 000 EUR nebo větším obnosem v hotovosti 
(popř. s penězi stejné hodnoty v jiné měně anebo s jiným 
finančním či měnovým nástrojem, který může být ano-
nymně převeden z jedné osoby na druhou), musíte to 
nahlásit celním úřadům prostřednictvím formuláře EU 
pro ohlášení peněžní hotovosti. Tuto povinnost můžete 
mít i při cestování v rámci EU, protože některé členské 
země provádějí podobné kontroly převozu hotovosti. 
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Potřebujete další 
informace?  
Více se dozvíte na 
těchto stránkách:

podnIkání v domovské zemI

Jako majitel firmy můžete prodávat zboží nebo 
poskytovat služby na území celé Evropské unie za 
stejných podmínek jako místní podnikatelé. Také si můžete  
v kterékoli z ostatních zemí EU otevřít pobočku.

Pokud podnikáte ve službách, přečtěte si rovněž 
kapitolu 17.

založení fIrmy v zahranIčí

Firmu si můžete založit v libovolné zemi EU. Budou 
se na vás vztahovat stejné podmínky a předpisy jako na 
občany dané země, např. dodržování etického kodexu pro 
danou profesi nebo získání potřebných povolení.

pomoc přI rozšíření podnIkání
do zahranIčí

Nejprve si projděte informace uvedené na portálu Vaše 
Evropa – Podniky. Dále můžete získat bezplatné poradenství 
ze sítě Enterprise Europe Network – http://een.ec.europa.eu. 
Díky ní získáte kontakty na 550 organizací podporujících 
podnikání v jednotlivých zemích EU. Tyto organizace vám 
poskytnou praktické rady, jak začít podnikat v zemi, kterou 
jste si zvolili.

Poradit vám mohou i zkušení podnikatelé:

•  Program Erasmus pro mladé podnikatele vám najde stáž 
u hostitelské firmy v některé ze zemí EU. Stáž trvá maxi-
málně 6 měsíců (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu).

může se to stát I vám  

najděte si obchodního partnera a rozšiřte své 
podnikání
Mark z Velké Británie je vývojář aplikací. Právě si zakládá 
firmu specializující se na vytváření digitálních průvodců 
po přírodě, které budou pomáhat milovníkům přírody 
určovat stromy prostřednictvím aplikací pro tablety 
a smartphony.

Mark by potřeboval obchodního partnera, který by do 
těchto aplikací poskytl specializovaný obsah. Obrátil se 
proto na síť Enterprise Europe Network, jež mu zpro-
středkovala kontakt na poradenskou firmu ve Francii, 
která se zaměřuje na vědecké obory. Obě firmy se 
dohodly na spolupráci, jejímž výsledkem je řada popu-
lárních aplikací.

14. Založení firmy a její rozšíření
Podnikat můžete v kterékoli zemi EU.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_cs.htm
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15. Finanční prostředky pro vaše podnikání
Jako podnikatelé v Evropě máte přístup k různým zdrojům financování vašeho podnikání.

bankovní úvěry

Coby majitel firmy v EU můžete zažádat o bankovní 
úvěr v kterékoli zemi Unie. Banky mohou vaši žádost 
zamítnout pouze z obchodních důvodů, vaše státní pří-
slušnost v tom nesmí hrát žádnou roli.

získání kapItálu ze zahranIčí

Máte několik možností:

• prodat podíl ve své stávající firmě v EU,

•  založit firmu v další zemi EU a koupit a prodat její 
kapitál,

• prodat a koupit akcie ve stávající firmě v jiné zemi EU.

fInanční prostředky z eu

Může se stát, že budete k rozvoji svého podnikání 
potřebovat finanční podporu. EU podporuje podnikatele 
a podniky prostřednictvím široké škály programů, v jejich 
rámci poskytuje půjčky, záruky a prostředky na financo-
vání vlastního kapitálu.

EU rovněž poskytuje granty zaměřené na konkrétní 
politické cíle, jako je výzkum nebo životní prostředí, 
zejména financováním projektů spolupráce. Seznam 
grantových programů EU lze nalézt na této internetové 
stránce: 

http://europa.eu/about-eu/funding-grants

může se to stát I vám

vaše firma může mít nárok na finanční prostředky 
z evropských fondů 
Petteri z Finska potřebuje finanční prostředky na roz-
voj své nové aplikace pro smartphony. Část peněz by 
mohl získat ve Finsku a na radu svého kolegy z oboru 
se také obrátil na kapitálovou investiční společnost 
z Londýna, která nabízí potřebné financování výměnou 
za vlastnický podíl ve firmě.

Petteri se však dozvěděl, že pokud bude vyvíjet své pro-
dukty i v sousedním Estonsku a Polsku, může zažádat 
o prostředky z evropských fondů. Jeho žádost byla při-
jata, a tak může dále rozvíjet své podnikání se solidním 
finančním základem.

Potřebujete další 
informace?  

Více se dozvíte na 
těchto stránkách:

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_cs.htm
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Potřebujete další 
informace?  
Více se dozvíte na 
těchto stránkách:

pravIdla eu pro většInu produktů

Na převážnou část produktů na trhu EU se vztahují 
společná evropská pravidla, která zabezpečují vysoký 
stupeň ochrany pro spotřebitele i životní prostředí. Tato 
pravidla se vztahují na stroje, vozidla, hračky, lékařské 
přístroje, chemikálie, radiozařízení, textil, elektrické pří-
stroje a na řadu dalších průmyslových výrobků.

vzájemné uznávání

Pro výrobky, na něž se tato pravidla nevztahují (např. 
předměty z drahých kovů, některé stavební výrobky), 
stanoví členské státy EU své vlastní bezpečnostní před-
pisy. Tento princip vzájemného uznávání se uplatní tehdy, 
je-li váš produkt povolen v jedné zemi Unie. V takovém 
případě jej můžete v zásadě uvést na trh i v ostatních 
členských státech.

bezpečnost výrobku

Jakožto výrobce, distributor nebo dovozce zboží 
musíte splnit řadu povinností týkajících se kvality a 
bezpečnosti. Tím se rozumí uvedení vašeho obchodního 
jména/značky a adresy na výrobku nebo jeho balení, 
přiložení návodu k použití a bezpečnostních informací 
a poskytnutí náhrady za škody způsobené kazovým 
výrobkem.

může se to stát I vám  

své zboží můžete prodávat v ostatních zemích eu
Conorova firma vyrábí v Irsku lékařské měřicí přístroje 
a uvažuje o expanzi na Maltu. Conor již legálně prodává 
své výrobky v Irsku i dalších zemích Unie.

Maltské úřady zprvu odmítly povolit uvedení výrobku na 
jejich trh a požadovaly dodatečné zkušební testy. Jelikož 
to ale není v souladu s předpisy EU, musely nakonec 
prodej výrobku na maltském trhu umožnit.

16. Nákup a prodej zboží
V celé Evropské unii můžete volně nakupovat a prodávat většinu zboží bez zvláštních 
požadavků nebo jiných omezení.

http://europa.eu/youreurope/business/product/technical-standards/index_cs.htm
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17. Poskytování služeb v zahraničí
Služby můžete poskytovat v kterémkoli státě EU.

dočasné poskytování služeb

Služby v jiné zemi EU můžete poskytovat dočasně, 
aniž byste si v této zemi museli otevřít pobočku. Za 
určitých velmi omezených okolností může být posky-
tování těchto služeb omezeno, pokud je to odůvodněno 
veřejným pořádkem, bezpečností, zdravím či ochranou 
životního prostředí.

Služby můžete nabízet také na internetu. Obecně 
platí, že pokud k tomu splňujete všechny podmínky ve 
své zemi, nemohou vám další země EU ukládat doda-
tečné požadavky.

otevření pobočky

Pokud chcete služby poskytovat v určité zemi trvale, 
můžete si tam otevřít pobočku (viz kapitola 14).

jednotná kontaktní místa

V každé zemi byla zřízena tzv. „jednotná kontaktní 
místa“, která informují o souvisejících předpisech  
a formalitách a díky nimž můžete vyřídit některé 
administrativní náležitosti online (http://ec.europa.eu/
internal_market/eu-go).

může se to stát I vám

poskytujte služby v zahraničí stejně jako doma
Cosmin má firmu, která poskytuje správcovské a úkli-
dové služby v Bukurešti.

Poté, co pracoval pro jednoho francouzského zákaz-
níka, se rozhodl, že by podobné služby mohl nabízet 
i v Paříži. Zprvu tyto služby zajišťoval přes svou rumun-
skou firmu, ale s rozvojem své činnosti se rozhodl 
obrátit se na francouzské jednotné kontaktní místo 
a otevřít si pobočku ve Francii.

http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/service-providers/index_cs.htm

Potřebujete další 
informace?  

Více se dozvíte na 
těchto stránkách:
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daně pro podnIkatele

O svém daňovém systému rozhodují státy EU samy, 
ale nesmějí daňově diskriminovat firmy z jiných států EU.

Daň z příjmu právnických osob většinou odvádíte 
v zemi, ve které je vaše firma zapsána v obchodním 
rejstříku. Jako živnostník musíte platit daň z příjmu rovněž 
většinou v zemi, ve které podnikáte.

V Evropské unii existují předpisy, které zamezují dvo-
jímu zdanění úroků, honorářů a dividend vyplácených 
mezi sdruženými podniky v různých státech EU nebo 
při restrukturalizaci podniku majícího aktiva v několika 
zemích EU.

dph

Aby bylo obchodování přes hranice jednodušší, har-
monizovala Evropská unie pravidla pro DPH. Jednotlivé 
státy však mají možnost si v určitých mezích stanovit 
vlastní sazby DPH.

DPH je zpravidla splatná v zemi, kde produkt nebo 
službu kupujete. To nutně nemusí být země, kde máte 
sídlo. V takovém případě se musíte v příslušné zemi 
zaregistrovat k platbě DPH. Pokud však poskytujete tele-
komunikační služby, služby rozhlasového a televizního 
vysílání nebo elektronické služby, bude vám od 1. ledna 
2015 k dispozici zjednodušené jednotné správní místo 
MOSS, tedy internetový portál, kde budete moci veškeré 
správní povinnosti související s DPH splnit z domova.

Pokud musí váš podnik zaplatit DPH v členské zemi 
EU, ve které nemá sídlo, máte právo požadovat vrácení 
DPH zaplacené v této zemi. Pro tento účel byl zaveden 
elektronický systém, díky němuž bude vaše žádost 
rychle vyřízena.

může se to stát I vám  

daně platíte v zemi, ve které provádíte většinu své 
podnikatelské činnosti
Max vede se svým bratrem malířskou a dekoratérskou 
firmu v Lucembursku. Jelikož provádějí malířské práce  
i pro klientelu v Belgii a ve Francii, nejsou si úplně jisti, ve 
kterém státě by měli platit daň z příjmu právnických osob.

Většina jejich podnikatelské činnosti probíhá na území 
Lucemburska, kde také mají jediné sídlo, proto daň 
z příjmů z podnikání budou platit v Lucembursku.

Musí se však zaregistrovat pro účely DPH a tuto daň 
odvést ve všech zemích, kde služby poskytují, protože 
DPH je splatná vždy tam, kde se stavba nachází, V každé 
z těchto zemí pak mohou požadovat vrácení DPH, jež 
zaplatili za nakoupené zboží (např. barvy, náčiní apod.). 

18. Daně z příjmu právnických osob
Pokud podnikáte v zahraničí, jste chráněni před diskriminační daňovou politikou.

http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/index_cs.htm

Potřebujete další 
informace?  
Více se dozvíte na 
těchto stránkách:
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19. Ochrana duševního vlastnictví
Práva duševního vlastnictví chrání vaši tvorbu a podnikatelskou činnost v EU.

autorská práva

Pokud jste tvůrcem původních děl (literárních nebo 
uměleckých, hudby, televizního vysílání, softwaru, databází, 
reklamy apod.), jsou vám autorská práva udělena v EU auto-
maticky, aniž byste o ně museli žádat nebo je registrovat.

ochranné známky a patenty

Pokud si zaregistrujete ochranné známky a průmy-
slové vzory u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu 
(OHIM), platí tato ochrana na území celé Evropské unie.

Šetří to čas, námahu i peníze, které by jinak byly vyna-
loženy na jejich registraci v každém členském státě zvlášť.

O vydání patentu s vnitrostátní působností můžete 
zažádat u patentového úřadu vašeho státu. Máte však 
možnost zažádat u Evropského patentového úřadu  
o vydání patentu evropského. Evropský patent však musí 
být schválen v každém státě, ve kterém chcete svůj patent 
chránit. Nový evropský jednotný patentový systém vám 
umožní získat celoevropský patent, aniž by bylo nutné si 
ho nechávat schválit v každé zemi EU zvlášť. Tento nový 
systém vstoupí v platnost, jakmile všechny zúčastněné 
země ratifikují dohodu o novém systému řešení sporů 
týkajících se patentů.

Pokud produkujete zemědělské výrobky nebo potra-
viny, můžete zažádat o ochranu v rámci specifického 
systému jakosti EU („chráněné označení původu“ nebo 
„chráněné zeměpisné označení“). Abyste měli nárok na zís-
kání těchto označení, musí být kvalita produktů nebo jejich 
hlavní vlastnosti odvozeny od jejich zeměpisného původu.

porušení vašIch práv na Internetu

Může se stát, že budou vaše práva duševního vlast-
nictví porušena, zejména k tomu dochází na internetu.

Zprostředkovatelé, jako např. poskytovatelé interne-
tových služeb, za to nenesou žádnou odpovědnost, pokud 
si nejsou nelegální činnosti vědomi.

V případě očividného porušení pravidel vám předpisy 
EU pomáhají vaše práva duševního vlastnictví vymáhat 
a chránit.

může se to stát I vám

registrací chráníte svou ochrannou známku
Agnieszka z Polska vyvinula nový software a chce ho pro-
dávat po celé EU. Některá z práv duševního vlastnictví 
jsou již chráněna automaticky, protože zdrojový kód je 
jejím vlastním výtvorem (autorské právo).

Agnieszka však zároveň pracuje na vytvoření své vlastní 
značky a chce pro ni zabezpečit ochrannou známku. 
Jednoduchou registrací u úřadu OHIM je její ochranná 
známka automaticky chráněna ve všech zemích EU.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_cs.htm

Potřebujete další 
informace?  

Více se dozvíte na 
těchto stránkách:
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stejné podmínky, jako mají
tuzemští dodavatelé

Orgány veřejné správy musí zajistit, aby měla vaše 
firma a další uchazeči ze zemí EU stejný přístup na trh 
dané země a aby všechny nabídky byly posuzovány rov-
nocenně a nestranně.

Hodnocení vaší nabídky proběhne standardním 
postupem, který mají orgány veřejné správy v EU 
povinnost používat. Všechny nabídky jsou hodnoceny 
na rovnocenném základě bez ohledu na velikost firmy.

Podle toho, která země zakázku vypisuje, budete 
požádáni o poskytnutí různých osvědčení a potvrzení. 
Jejich přehled naleznete v bezplatném online infor-
mačním systému EU eCertis (http://ec.europa.eu/markt/
ecertis/login.do).

hledání zakázek

Informace o zakázkách na veřejné služby nebo 
dodávky zboží v hodnotě vyšší než 130 000 eur a o zakáz-
kách na práce v hodnotě vyšší než 5 milionů eur najdete 
na internetových stránkách TED (http://ted.europa.eu).

Tyto internetové stránky publikují evropská výběrová 
řízení, do kterých se mohou hlásit uchazeči ze všech 
zemí EU.

Svoji nabídku také můžete podat společně s dalšími 
firmami (ve formě partnerství nebo konsorcia) a účastnit 
se tak řízení na zakázky o vyšší hodnotě. Některé zakázky 
bývají rozděleny na menší subdodávky, což je atraktivní 
pro menší firmy.

Další informace o účasti v řízeních na veřejné 
zakázky v EU najdete na internetových stránkách SIMAP 
(http://simap.europa.eu).

může se to stát I vám  

můžete se ucházet o veřejné zakázky v celé eu
Miguelova firma staví betonové základy pro elek-
trárny ve Španělsku. Miguel se dozvěděl, že se může 
ucházet i o veřejné zakázky v Německu, a vyhledal 
si výběrové řízení na stavbu nové solární elektrárny 
v Bádensko-Württembersku.

Jeho firma však nemá pro účast v tomto řízení dosta-
tečnou kapacitu a neposkytuje všechny odborné práce, 
které jsou potřeba. Miguel proto vytvořil konsorcium 
s dvěma dalšími firmami – španělskou a portugalskou. 
Jejich nabídka orgány veřejné správy v Bádensko- 
-Württembersku zaujala a konsorcium zakázku vyhrálo.

20. Veřejné zakázky
Obecně platí, že firma se sídlem na území Unie má právo se ucházet o veřejné zakázky 
ve všech členských zemích.

http://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules-procedures/index_cs.htm

Potřebujete další 
informace?  
Více se dozvíte na 
těchto stránkách:
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Jak hájit svá práva a kde se domoci nápravy
Co dělat, když se při prosazování svých práv v EU setkáte s potížemi? Na této stránce najdete 
seznam některých služeb, které vám mohou pomoci najít řešení a domoci se odškodnění.

odborné poradenství

Pokud potřebujete v konkrétní situaci vysvětlit, jaká 
máte jakožto občan EU práva, využijte poradenství por-
tálu Vaše Evropa. Právní odborník odpoví na vaši otázku 
do týdne a případně vám navrhne, kam se dále obrátit 
s žádostí o pomoc.

http://europa.eu/youreurope/advice

zprostředkování jednání
s orgány členských států

Jestliže orgány veřejné správy v jiném státě nechtějí 
uznat vaše práva v EU, obraťte se na Solvit. Zaměstnanci 
státní správy jednotlivých států se budou snažit najít 
řešení do 10 týdnů.

http://solvit.eu

rady spotřebItelům a řešení sporů

Máte-li potíže s výrobkem nebo službou, které jste si 
koupili v jiné zemi EU, v kamenném obchodě či na inter-
netu, obraťte se na Evropské spotřebitelské centrum. 
Místní odborníci vám poradí a budou se snažit váš spor 
s prodejcem urovnat. Pokud se nepodaří dosáhnout smír-
ného řešení, pomohou vám centra využít mechanismus 
alternativního řešení sporů (ADR), včetně online systému 
pro řešení sporů (ODR), který nabízí mimosoudní pro-
středky pro účinné a účelné řešení spotřebitelských sporů.

http://ec.europa.eu/consumers/ecc

pošlete stížnost evropské komIsI

Domníváte se, že některý z členských států porušuje 
právo EU? Můžete zaslat stížnost přímo Evropské komisi. 
Ta ji prošetří a může daný stát vyzvat, aby provedl úpravy 
ve své legislativě.

 http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/
complaints_cs.htm

petIce evropskému parlamentu

U záležitostí souvisejících s EU, které se vás přímo 
dotýkají, můžete podat petici Evropskému parlamentu. 
I když Evropský parlament nemá pravomoc provést 
nápravu situace přímo, může na daný problém upozornit 
a na příslušné subjekty vyvinout tlak.

 https://www.secure.europarl.europa.eu/
aboutparliament/cs/petition.html
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