
Poprvé v  
Nizozemí 
Pracovní migranti v Evropě

O této brožuře
Pocházíte z Evropské unie, Lichtenštejnska, Norska, Islandu 
nebo Švýcarska a chcete pracovat a bydlet v Nizozemsku? Pak je 
tato brožura určena pro vás. Pro občany Chorvatska, které se 
stalo  1. července 2013 členem EU, platí ohledně práce ještě jiné 
předpisy. Viz text pod nadpisem Práce v Nizozemsku. 

Vítejte v Nizozemsku. Tato brožura stručně popisuje všechna 
nezbytná opatření, která jsou nutná učinit po vašem příjezdu. Od 
registrace v obci, kde žijete, vašich práv a povinností jako 
zaměstnanec nebo jako osoba samostatně výdělečně činná, až po 
pravidla a zvyky týkající se života v Nizozemsku.
V této brožuře se vám snažíme poskytnout co nejvíce informací. 
Pokud budete chtít vědět o něčem více, hledané informace 
najdete na uvedených odkazech na internetu. Bohužel ne vždy je 
najdete ve svém rodném jazyce, často v angličtině. Pokud 
zavoláte na telefonní číslo uvedené v této brožuře, jen málokdy 
můžete mluvit s někým, kdo mluví vaším jazykem. Většinou 
můžete mluvit anglicky. V případě nouze se též můžete obrátit na 
velvyslanectví své země v Nizozemsku.

Tuto brožuru lze nalézt v různých jazycích:
www.nieuwinnl.nl a www.newinthenetherlands.nl 

http://www.nieuwinnl.nl
http://www.newinthenetherlands.nl
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Co byste měl okamžitě zařídit
Po příjezdu do Nizozemska budete muset zařídit řadu důležitých věcí.

Přihlásit se na obci
Chcete v Nizozemsku zůstat déle než 4 měsíce? Pak se budete 
muset nechat zapsat v obecní evidenci obyvatel (GBA) v obci, ve 
které budete bydlet nebo pobývat. To musíte provést do 5 dní po 
svém příjezdu do Nizozemska. Žijete v Nizozemsku již 4 měsíce? 
Přihlaste se prosím co nejrychleji. Přihlásit se můžete na obecním 
úřadě. Pokud váš partner anebo děti se sem také přistěhují, musí 
se také přihlásit na obecním úřadě. Za tím účelem se musí 
dostavit na obecní úřad.

Na obecní úřad si vezměte následující dokumenty:
•	 Pro	každou	osobu,	která	se	přihlašuje:	platný	cestovní	průkaz	

nebo platný občanský průkaz.
•	 Nájemní	nebo	kupní	smlouvu	vašeho	domu/bytu	v	

Nizozemsku. 
Bydlíte u někoho? Daná osoba o tom musí napsat prohlášení a 
podepsat ho. Vezměte s sebou i kopii průkazu totožnosti této 
osoby.

Obec většinou vyžaduje, aby váš rodný list i rodné listy vašich dětí 
byly přeložené soudním překladatelem do jednoho z moderních 
jazyků. Tyto rodné listy nejsou povinnou součástí zápisu. 
Dokumenty můžete vzít s sebou, když se půjdete nechat zapsat v 
GBA, ale můžete je dodat i později.
Registrace u obce je zdarma. Po zápisu obdržíte číslo sociálního 
pojištění (BSN). Pokud chcete v Nizozemsku zůstat kratší dobu 
než 4 měsíce, můžete si na Finančním úřadu zažádat o identifikač-
ní sociální daňové číslo (SOFI). 
Číslo BSN nebo SOFI potřebujete k zařízení různých věcí. 
Například v nemocnici, ve škole, u svého zaměstnavatele nebo 
organizace poskytující sociální dávky. Viz text pod nadpisem: 
Číslo	sociálního	pojištění/SOFI. 

Pokud Nizozemsko opustíte, musíte se u obce odhlásit. Pokud se 
přestěhujete do jiné obce, musíte své přestěhování nahlásit v obci 
svého nového působiště.

Uzavřít zdravotní pojištění
Pokud žijete nebo pracujete v Nizozemsku, jste ze zákona povinen 
sám uzavřít nizozemské zdravotní pojištění. Pojištění kryje část 
nákladů na praktického lékaře, léky a nemocniční náklady. Máte 
již uzavřené zdravotní pojištění v zemi svého původu? I pak platí, 
že v Nizozemsku musíte uzavřít zdravotní pojištění. Zdravotní 
pojištění se uzavírá u zdravotní pojišťovny. Základní balíček 
pojištění je u každé pojišťovny stejný, ale výše pojistného může 
být u každé pojišťovny jiná. Kromě toho můžete také zvážit, zda se 
necháte či nenecháte připojistit. Pojistné budete platit sám. Děti 
do 18 let můžou být pojištěné zdarma spolu s vámi. U svého 
zaměstnavatele se můžete také informovat, zda má uzavřené 
kolektivní zdravotní pojištění, ke kterému byste se mohl připojit. 
Dbejte, abyste měl pojistku ve svém vlastnictví.

Pokud zde nebydlíte, ale přijel jste sem pouze pracovat a váš 
pobyt je kratší než 4 měsíce, nemusíte se nechat zapsat u obce. 
Pojišťovna po vás pak bude žádat prohlášení vašeho 
zaměstnavatele.
Více informací o právech a povinnostech ohledně zdravotního 
pojištění:	www.government.nl/issues/health-issues/health-insu-
rance. Více informací o různých zdravotních pojišťovnách: www.
verzekeringssite.nl/zorgverzekering
Pokud váš společný příjem není příliš vysoký, pojišťovna vám 
může uhradit část nákladů. To se jmenuje ‚příspěvek na zdravotní 
pojištění‘. Jeho výše je závislá na výši vašich příjmů. Pro více 
informací: www.toeslagen.nl.

Přihlásit se u IND
Pokud v Nizozemsku chcete zůstat déle než 3 měsíce, musíte se 
nechat zaregistrovat u Imigrační a Naturalizační služby (IND). Za 
tím účelem musíte zatelefonovat na IND na telefonní číslo 0900 
1234561 v pracovních dnech od 9.00 hodin do 17.00 hodin. 

http://www.government.nl/issues/health-issues/health-insurance
http://www.government.nl/issues/health-issues/health-insurance
http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering
http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering
http://www.toeslagen.nl
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Řeknete, že se chcete objednat kvůli registraci. Poté budete 
objednán u IND ve svém regionu, kde se můžete zaregistrovat.
Žijete v Nizozemsku již déle než 3 měsíce? Domluvte si schůzku s 
IND co nejdříve.
Když si domluvíte schůzku, IND pošle na vaši adresu dopis s 
uvedením dokumentů, které si musíte vzít s sebou na schůzku. Na 
schůzce bude IND kontrolovat, zda jste splnil všechny podmínky.
V takovém případě budete zaregistrován a obdržíte osvědčení o 

registraci (nálepku v cestovním pasu). Registrace u IND je zdarma. 
Nedostanete žádný dokument o povolení k pobytu. V průběhu 
roku 2014 bude registrační povinnost zrušena. Pro informace o 
registraci www.ind.nl. 

Práce v Nizozemsku
Zde naleznete důležité informace o svých právech a povinnostech jako zaměstnanec nebo jako osoba výdělečně činná.

Pracovníci z Evropské unie, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a 
Švýcarska můžou přijet do Nizozemska pracovat bez povolení k 
pobytu. Jejich zaměstnavatel nepotřebuje pracovní povolení. 
Pro pracovníky z Bulharska a Rumunska platí do 1. ledna 2014 
výjimka. Do té doby nepotřebují povolení k pobytu, ale předtím, 
než můžou pracovat v Nizozemsku, musí jejich zaměstnavatel 
požádat o pracovní povolení. Pro občany Chorvatska platí, že bez 
pracovního povolení nesmí pracovat. 

Příprava příjezdu do Nizozemska 
Chystáte se pracovat a žít v Nizozemsku? EURES je evropská 
organizace, která vám může poskytnout pomoc. EURES poskytuje 
informace o nizozemském trhu práce, volných pracovních 
místech, posílání životopisu, životních a pracovních pod-
mínkách, kontaktech s poradci EURES a (přechodných) opatře-
ních týkající se volného pohybu osob v rámci Evropy. Viz:  
www.ec.europa.eu/eures.	Na	internetové	stránce	www.werk.nl/
werk_nl/werknemer/eu/working-netherlands	naleznete	další	
informace o hledání práce, pracovním trhu, podávání přihlášek k 
výběrovému řízení, podpoře Výkonného ústavu zaměstnaneckých 
pojištění (UWV) a o bydlení. 

Práce v zaměstnaneckém poměru
Číslo sociálního pojištění/SOFI 
Pokud chcete pracovat v Nizozemsku, potřebujete číslo sociál-
ního pojištění BSN nebo číslo SOFI. Poté, co se zaregistrujete u 
obecního úřadu, obdržíte číslo sociálního pojištění. Nejste ještě 
zaregistrován u obce? Udělejte to. Chcete-li v Nizozemsku zůstat 
méně než 4 měsíce, můžete u Finančního úřadu [Belastingdienst] 
zažádat o číslo SOFI. Pro více informací: www.burgerservicenum-
mer.nl a www.belastingdienst.nl.
V období mezi koncem 2013 a polovinou 2014 začne platit jiná 
procedura. V evidenci obyvatel se pak budete moct nechat 
zaregistrovat jako nerezident. Za tím účelem bude u 18 obcí 
zřízeno zvláštní registrační oddělení. Po zápisu obdržíte číslo 
sociálního pojištění. Číslo SOFI bude zrušeno.

Povinnost prokázat svoji totožnost
Nastupujete do zaměstnání? Váš zaměstnavatel vás požádá, abyste 
mu ukázal platný průkaz totožnosti. Zaměstnavatel musí 

uchovávat kopii vašeho průkazu totožnosti. Na svém pracovišti 
musíte být vždy schopen prokázat svoji totožnost.

Práce přes personální agenturu
Chystáte se v Nizozemsku pracovat přes personální agenturu? 
Tato agentura musí být zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní 
komory. Správná registrace personální agentury v Obchodní 
komoře je jednou z podmínek ke schválení Nadace normování 
práce (SNA). Máte pak větší jistotu, že pracujete přes spolehlivou 
agenturu. Pro více informací: www.kamervankoophandel.nl a 
www.normeringarbeid.nl.

Personální agentura může být členem meziodvětvové organizace. 
Ta kontroluje své členy, zda dodržují kolektivní pracovní smlouvy 
(cao) a klade na ně kritéria kvality. Více informací naleznete na: 

http://www.ind.nl
http://www.ec.europa.eu/eures
http://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/eu/working-netherlands
http://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/eu/working-netherlands
http://www.burgerservicenummer.nl
http://www.burgerservicenummer.nl
http://www.belastingdienst.nl
http://www.kamervankoophandel.nl
http://www.normeringarbeid.nl
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www.abu.nl, www.nbbu.nl a www.via-eu.com. Pokud dostáváte 
jako agenturní pracovník zaplaceno méně než je mzda stanovená 
v cao, kontaktujte SNCU (Nadace Dodržování CAO pro agenturní 
pracovníky (www.sncu.nl) 0180-642530). 

Mzda
Jste zaměstnán v nizozemském podniku? Pak budete dostávat 
mzdu od svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel platí vaším 
jménem také daně a prémie. Zaměstnavatel dané částky sráží z 
vaší hrubé mzdy a poté to odvádí. Vaše čistá mzda je proto nižší 
než hrubá mzda. To vám zaměstnavatel musí ukázat na výplatní 
pásce.

Na většinu podniků se vztahuje kolektivní pracovní smlouva 
(cao). Kolektivní pracovní smlouva obsahuje dohody o pra-
covních podmínkách mezi zaměstnavateli a odbory, které platí 
pro všechny zaměstnavatele a zaměstnance v daném odvětví, tedy 
i pro vás jako zaměstnance ze zahraničí. V kolektivní pracovní 
smlouvě je uvedená i výše mzdy, výše příspěvku na dovolenou a 
obvyklý pracovní týden. Chcete-li vědět, zda se na váš podnik 
vztahuje cao, informujte se o tom u svého zaměstnavatele nebo 
kontaktujte odbory. Váš zaměstnavatel je povinen vám platit 
mzdu a příspěvek na dovolenou podle cao. Není-li uzavřená 
kolektivní pracovní smlouva, musí vám zaměstnavatel zaplatit 
alespoň zákonnou minimální mzdu a zákonný minimální 
příspěvek na dovolenou. Zaměstnavatel vám nesmí platit méně.

Pro zaměstnance mladší 23 let platí nižší minimální mzda než pro 
zaměstnance starší 23 let. Pro více informací:  
www.rijksoverheid.nl/minimumloon	nebo	www.inspectieszw.nl.
Pokud dostáváte jako zaměstnanec nebo agenturní pracovník 
zaplaceno méně než je minimální mzda, kontaktujte Inspektorát 
SZW (www.inspectieszw.nl) 0800-5151). 
Pokud dostáváte jako agenturní pracovník zaplaceno méně než je 
mzda stanovená v cao, kontaktujte Nadaci Dodržování CAO pro 
agenturní pracovníky (SNCU) (www.sncu.nl) 0180-642530). 
Samozřejmě můžete též kontaktovat odbory.

Pracovní doba
Zaměstnavatel vás nesmí nechat pracovat v průměru déle než 48 
hodin za týden. Denně nesmíte pracovat v průměru déle než 10 
hodin. Občasná práce přesčas je povolená. Za směnu můžete 
pracovat maximálně 12 hodin a za týden maximálně 60 hodin, 
nikdy déle. Během pracovní doby máte právo na jednu nebo více 
krátkých přestávek. 
Pracujete v noci? Pak nesmíte pracovat v průměru déle než 40 
hodin za týden. Více informací: www.inspeciteszw.nl. Pokud 
musíte pracovat příliš mnoho, ohlaste to Inspektorátu SZW; 
telefonní číslo: 0800-5151

Bezpečné pracoviště
Zaměstnavatel vám musí zajistit bezpečné a zdravé pracovní 
prostředí. V nebezpečných situacích vám zaměstnavatel musí 
poskytnout prostředky pro osobní ochranu. Například speciální 
oblečení, helmu, bezpečnostní brýle. Za tyto prostředky nesmí 
požadovat žádnou náhradu. Pro více informací www.inspectieszw.nl. 
Jste-li názoru, že svoji práci musíte vykonávat nebezpečným 

způsobem, ohlaste to Inspektorátu SZW; telefonní číslo: 
0800-5151

Vykořisťování
V Nizozemsku se bohužel stává, že zaměstnavatelé vykořisťují 
pracovní migranty. Dávejte si proto dobrý pozor na to, co 
podepisujete! K vykořisťování může docházet, zkonstatujete-li 
jednu nebo více situací; nedostatečné placení, těžké nebo 
nebezpečné pracovní podmínky, klamání, zastrašování, omezová-
ní svobody a závislost na zaměstnavateli. V tomto případě je 
důležité, abyste to ohlásil na Inspektorát SZW (telefonní číslo: 
0800-5151) nebo anonymně na telefonní lince Anonymní 
ohlášení zločinu (telefonní číslo: 0800-7000). Oběti se můžou 
pro pomoc obrátit na nadaci FairWork (telefonní číslo: 
020-7600809).

Odbory
Jako zaměstnanec se můžete rozhodnout, zda se chcete stát 
členem odborů. Odbory zastupují vaše zájmy vůči zaměstnavateli. 
Kromě toho zde můžete dostat informace o cao, pomoc při 
vyplňování daňového formuláře a právní pomoc v případě 
problémů. Pro více informací můžete kontaktovat odbory, 
například FNV (www.fnv.nl) nebo CNV (www.cnv.nl).

Přiznání k dani
V Nizozemsku musíte platit daň ze svých příjmů. Pokud jste 
zaměstnán u zaměstnavatele, zaměstnavatel vám tuto částku 
strhává ze mzdy. V některých případech se může stát, že jste v 
daném roce zaplatil více daní než jste měl. V takovém případě 
můžete podat přiznání k dani. Každý rok musíte oznámit do 1. 
dubna Finančnímu úřadu, kolik jste si vydělal v uplynulém roce. 
Pokud jste zaplatil příliš mnoho daní, dostanete peníze zpět. Pro 
více informací: www.belastingdienst.nl, nebo volejte na telefon 
Finančního úřadu (0800-0543) nebo na telefon Finančního úřadu 
pro cizinu (+31 (0)55-5385385).
Dbejte, abyste případné příplatky od Finančního úřadu dostával 
na svůj bankovní účet. Viz: www.toeslagen.nl. Pokud opustíte 
Nizozemsko, zastavte včas uplatňované příplatky.

Nezaměstnanost, nemoc nebo pracovní neschopnost
Přestal jste pracovat v Nizozemsku? Pravděpodobně se vrátíte do 
země svého původu. Pracujete v zaměstnaneckém poměru nebo 
jako agenturní pracovník a bez svého zavinění jste se stal 
nezaměstnaným? A zůstáváte v Nizozemsku? Pak je možné, že 
máte nárok na dávky v nezaměstnanosti. V daném případě je 
zapotřebí, abyste v posledních 36 týdnech pracoval minimálně 26 
týdnů. Osoba dostávající podporu je povinna si hledat jiné 
zaměstnání. Pro více informací o dávkách v nezaměstnanosti 
(WW)	viz:	www.uwv.nl a	www.uwv.nl/internationaal.
Jste-li nemocný, zaměstnavatel vám bude dále proplácet mzdu: 
Zde může platit, že 2 dny nedostanete žádnou mzdu. V době 
nemoci dostanete v každém případě 70 procent své mzdy. Tato 
částka je vázána na maximum (maximum denní mzdy). Po 2 
letech nemoci se rozhodne, zda máte právo na dávky v pracovní 
neschopnosti, na základě zákona o práci a mzdě podle pracovní 
schopnosti (WIA).
Onemocníte-li a nemáte žádného zaměstnavatele (například když 

http://www.abu.nl
http://www.nbbu.nl
http://www.via-eu.com
http://www.sncu.nl
www.rijksoverheid.nl/minimumloon
http://www.inspectieszw.nl
http://www.sncu.nl
http://www.arbeidsinspectie.nl
http://www.cnv.nl
http://www.toeslagen.nl
http://www.uwv.nl
http://www.uwv.nl/internationaal
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jako agenturní pracovník nemáte s pracovní agenturou uzavře-
nou smlouvu na dobou neurčitou ) můžete dostávat ‚nemocens-
kou‘ na základě zákona o nemocenském pojištění. Více informací 
o zákonu o nemocenském pojištění a WIA: www.uwv.nl a www.
uwv.nl/internationaal. 

Pokud v Nizozemsku chcete uplatňovat nárok na sociální dávky 
(například zažádat o dávky sociální podpory) doporučujeme vám, 
abyste se na IND informoval, zda to nemá nějaký vliv na vaše 
právo na pobyt. Více informací naleznete pod nadpisem: 
Ukončení legálního pobytu v Nizozemsku.

Pracovat jako samostatně výdělečně činná osoba
Obchodní komora
Pokud si chcete založit svoji vlastní společnost, musíte se 
zaregistrovat u Obchodní komory. K tomu si většinou musíte 
předem domluvit schůzku. Zaregistrovat se musíte v období mezi 
jedním týdnem před startem své společnosti a jedním týdnem 
poté. Více informací: www.kamervankoophandel.nl.

Finanční úřad
Chystáte se v Nizozemsku pracovat jako samostatně výdělečně 
činná osoba? U nizozemského Finančního úřadu si můžete 
vyžádat Osvědčení o pracovním poměru (VAR). Tímto osvědčením 
vám Finanční úřad oznámí, jak zhodnocuje vaši situaci. V 
některých případech vás Finanční úřad považuje přeci jenom za 
zaměstnance. Vaši zadavatelé pak za vás musí odvádět daně a 
platit sociální pojištění. 
Když pracujete jako samostatně výdělečně činná osoba, musíte 
sám odvádět daně a platit sociální pojištění. Každý rok pak musíte 
do 1. dubna předložit Finančnímu úřadu, kolik jste si v předešlém 
roce vydělal. Pro více informací www.belastingdienst.nl nebo 
volejte na telefon Finančního úřadu (0800-0543) nebo na telefon 
Finančního úřadu pro cizinu (+31 (0)55-5385385). 

Život v Nizozemsku
Zde naleznete důležité informace o svých právech a povinnostech týkající se života v Nizozemsku.

Průkaz totožnosti
V Nizozemsku musíte být schopen prokázat, kdo jste. Z toho 
důvodu jste povinen mít u sebe platný průkaz totožnosti. To může 
být cestovní pas nebo občanský průkaz. Svůj cestovní pas nebo 
občanský průkaz nikdy nedávejte do úschovy ke svému zaměstna-
vateli nebo pracovní agentuře. 

Ubytování
Přijel jste do Nizozemska pracovat a váš zaměstnavatel vám 
nezařídil ubytování? V daném případě si budete muset ubytování 
zařídit	sám.	Abyste	mohl	bydlet	v	nájemním	domě/bytě,	musí	být	
zaregistrován v obecní evidenci obyvatel (GBA). Informace získáte 
na	obecním	úřadě.	Nájemní	domy/byty	pronajímají	mimo	jiné	
bytová	družstva.	Abyste	měl	nárok	na	dům/byt,	musíte	se	u	nich	
zaregistrovat. Některá bytová družstva vás zaregistrují teprve poté, 
kdy jste u GBA více než 1 rok vedený jako uchazeč o bydlení; u 
jiných bytových družstev se můžete nechat zaregistrovat již dříve. 
Dům či byt si můžete pronajmout i od soukromého 
pronajímatele. 

Některé obce nechtějí občany někdy zaregistrovat, protože bydlí v 
rekreačních domkách. Podle zákona GBA jsou obce povinné 
zapsat občany na adrese, na které daný občan skutečně bydlí, i 
kdyby to byl ‚hotel Poláků‘, rekreační park nebo kempink. Pokud 
se zaregistrujete na adrese rekreačního parku nebo kempinku, 
riskujete, že vám obec zakáže tam bydlet delší dobu. 
Obecní úřady mohou na základě zákona o ubytování stanovit 
pravidla,	podle	kterých	se	přidělují	domy/byty	a	způsob	pronájmů	

pokojů v domech. Obecní úřad vám může poskytnout více 
informací.

Najímáte	si	dům/byt?	Platíte	v	poměru	ke	svojí	mzdě	příliš	vysoký	
nájem? Pak můžete dostat příplatek na nájem, pokud jste 
registrovaný v GBA. Více informací: www.toeslagen.nl. Se svými 
dotazy o výši nájmu a vašich právech jako nájemce se můžete též 
obrátit na nájemní komisi: (www.huurcommissie.nl).

http://www.uwv.nl
http://www.uwv.nl/internationaal
http://www.uwv.nl/internationaal
http://www.kamervankoophandel.nl
http://www.belastingdienst.nl
http://www.huurcommissie.nl
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Obecní poplatky 
Pokud si bydlení zařizujete sám, musíte obci platit různé poplatky 
(například poplatky za kanalizaci a odpady) a daně (například daň 
z nemovitosti (OZB) a daň vodohospodářské správy). Pokud vám 
bydlení zařizuje zaměstnavatel, dohodněte se s ním, kdo bude 
platit daně. Výše těchto poplatků a daní je v každé obci jiná. Pro 
více informací můžete kontaktovat obecní úřad. 

Odpad
V každé obci existují předpisy pro sběr domácího odpadu, 
objemného odpadu, odpadu vzniklého prořezáváním větví, 
domácích spotřebičů a chemického odpadu. Místní úřady vás 
můžou informovat o těchto předpisech.

Naučit se nizozemský jazyk
Je nutné, abyste se co nejdříve naučil nizozemský jazyk, abyste 
například mohl komunikovat na pracovišti o bezpečnosti, s úřady 
a se školou, kterou navštěvují vaše děti. Pro více informací o 
nabídce kurzů, které nabízí obec někdy sama, se můžete obrátit 
na obecní úřad. Na možnosti jazykového vzdělávání se informujte 
též u svého zaměstnavatele.
Pro integraci existují také balíčky pro samostudium s knihami, 
DVD, CD a podporou internetu. Podle nich se naučíte nizozemský 
jazyk na základní úrovni a lépe se pak vyznáte na pracovním trhu 
a ve společnosti. Balíček ‘Zelf starten met Nederlands’ stojí 
(€75,50) a je k dostání s následujícími podpůrnými jazyky: 
polština, rumunština a bulharština. Podobný balíček ‘Naar 
Nederland’ (stojí €111,08) je k dostání mimo jiné s podpůrnými 
jazyky: portugalština, španělština, francouzština a angličtina. 
Chcete-li si je koupit nebo chcete-li získat více informací, 
navštivte www.naarnederland.nl. Oba studijní balíčky lze též 
zakoupit v (internetovém) knihkupectví. 
Přes oefenen.nl se můžete učit nizozemštinu na základní úrovni. 
Pro jednotlivé uživatele to je zdarma. 

Vaše auto
Berete si své auto do Nizozemska? V tom případě musíte platit 
nizozemskou silniční daň (MRB) a případně zaplatit i jednorázovou 
nizozemskou registrační daň (BPM). Za určitých podmínek můžete 
být od těchto daní osvobozen. Pro více informací o MRB a BPM 
můžete kontaktovat Finanční úřad [Belastingdienst] 
(www.	belastingdienst.nl/auto	en	vervoer).	Budete-li	žít	v	
Nizozemsku (hlavní bydliště), musíte si auto nechat zaregistrovat 
u silniční správy Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)  
(http://www.rdw.nl/nl/particulier/internationalvisitor	/	0900-
0739). RDW vás může informovat i o tom, kdy musíte mít 
nizozemskou registrační značku, může vám poskytnout 
informace o podání žádosti o řidičský průkaz a výměně vašeho 
řidičského průkazu za nizozemský exemplář. Pro více informací o 
řidičských průkazech se můžete obrátit i na obecní úřad. 

Děti
Škola a povinná školní docházka
Všechny děti a mládež v Nizozemsku mají právo na vzdělání. V 
naší zemi platí povinná školní docházka a povinnost kvalifikace. 
To znamená, že děti a mládež od 5 do 18 let jsou povinné docházet 
do školy a získat diplom (počáteční kvalifikace). Více informací 

naleznete	na:	www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.

Péče o děti a zvláštní pozornost jazyku
V Nizozemsku je možné využít mimoškolního zařízení pro děti 
předškolního věku (věk 0-4), pro malé děti (věk 2-4) a pro děti 
školního věku (věk 4-12). Děti jsou pod dohledem profesionál-
nich pracovníků. Péče o děti v mimoškolním zařízení pomáhá 
rodičům kombinovat péči a práci. K dobrému startu vašeho dítěte 
na základní škole nabízejí některá mimoškolní zařízení program, 
kdy se zvláštní pozornost věnuje nizozemskému jazyku. 
Navštěvují vaše děti mimoškolní zařízení? Pak můžete dostat 
příspěvek na mimoškolní zařízení. Jedná se o příspěvek na 
náklady na mimoškolní zařízení. Pro více informací:  
www.toeslagen.nl a  
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang

Očkování
V Nizozemsku jsou děti do 12 let očkované proti dvanácti různým 
nebezpečným infekčním nemocem, včetně hepatitidy, tetanu a 
dětské obrny. Nejste povinen nechat své dítě očkovat. Očkování se 
provádí bezplatně v dětské poradně nebo na Městské Zdravotní 
službě (GGD). Informujte se u obecního úřadu, kde můžete získat 
očkování.	Více	informací	o	očkování	viz:	http://www.rivm.nl/
Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/
National_Immunisation_Programme.

Dětská poradna a pomoc při výchově
Dětská poradna je součástí zdravotní péče mládeže. Lékaři a 
zdravotní sestry, kteří tam pracují, sledují zdravotní stav a vývoj 
dětí do 4 let. Dětská poradna je zdarma. Po narození vašeho 
dítěte a pokud je zaregistrované na obecním úřadu, dostanete od 
dětské poradny automaticky pozvánku. Poté si můžete domluvit 
první schůzku. Většinou přijde dětská sestra nejdříve k vám domů 
a domluví schůzku v poradně. Pro více informací se můžete 
obrátit na obecní úřad.
Ve většině obcí Nizozemska se nachází Centrum pro mládež a 
rodinu (CJG). Rodiče a mládež zde můžou získat odpovědi na 
všechny své dotazy o zdraví, vyrůstání a výchově. CJG nabízí 
poradenství, podporu a pomoc na míru. Pro více informací  
www.cjg.nl.

Zdravotnictví
Zdravotní nebo sociální péče
Pokud někdo potřebuje péči (zdravotní nebo sociální péči) může 
se obrátit na tzv. ‚primární zdravotní péči‘. Pod primární 
zdravotní péči spadá vše, co je přímo přístupné pacientovi. Zde se 
má na mysli praktický lékař, zubař, sociální pracovník a fyziotera-
peut. Pro jiné druhy zdravotní péče musíte mít nejdříve 
doporučení od lékaře primární zdravotní péče. To je zpravidla 
praktický lékař. Sociální pracovník vám může pomoct se všemi 
druhy otázek týkající se bydlení, sociální péče, zdravotnictví a 
školství. Pro více informací se můžete obrátit na obecní úřad. 
Celostátní číslo tísňového volání v situacích, které si vyžadují 
okamžitou pomoc policie, hasičů nebo záchranné služby je 112.

http://www.naarnederland.nl
http://www.rdw.nl/nl/particulier/internationalvisitor
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
http://www.toeslagen.nl
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/National_Immunisation_Programme
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/National_Immunisation_Programme
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/National_Immunisation_Programme
http://www.cjg.nl


Nuevo en Holanda |  7Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zdravotní pojištění a praktický lékař
Pokud žijete v Nizozemsku, musíte uzavřít zdravotní pojištění. Viz 
nadpis Uzavřít zdravotní pojištění. Pro zdravotní pojištění platí 
vlastní riziko ve výši € 350. Toto vlastní riziko vybírá vaše 
pojišťovna. Doporučujeme vám, abyste se zaregistroval u 
praktického lékaře. Pomoc praktického lékaře nespadá pod 
vlastní riziko, za to nic neplatíte. Když se zaregistrujete u 
praktického lékaře, jste si jisti, že máte lékaře k dispozici. Večer, v 
noci a o víkendu můžete většinou využít služeb stanice praktic-
kých lékařů. Pokud chcete, aby náklady specialisty byly hrazené 
vaší zdravotní pojišťovnou, potřebujete od svého praktického 
lékaře doporučení pro ošetření u specialisty. Pokud se nezaregis-
trujete u praktického lékaře a obrátíte se nejdříve na nemocnici, 
může se stát, že vás odkážou na praktického lékaře. Pokud budete 
ošetřen v nemocnici, ale praktický lékař vás také mohl ošetřit, 
budete muset zaplatit vlastní riziko. V daném případě to pro vás 
bude mnohem dražší.

 Ukončení legálního pobytu v Nizozemsku
Pokud nemáte dostatečné prostředky na svou obživu nebo budete 
představovat pro systém sociální pomoci nepřiměřenou zátěž, 
může být v souladu s evropskými předpisy váš legální pobyt 
ukončen a budete muset opustit Nizozemsko.
Pokud se proviníte na trestných činech, může být váš legální 
pobyt v Nizozemsku ukončen a můžete být prohlášen za nežádou-
cího cizince. To znamená, že budete muset opustit Nizozemsko a 
pokud byste se i nadále nacházel na území Nizozemska, můžete 
být trestně stíhán. Viz též www.ind.nl.

Více informací a pomoc

Nerovné zacházení nebo diskriminace
V nizozemské ústavě jsou zakotvena základní práva. Tato práva se 
vztahují na každého, kdo se nachází v Nizozemsku. V článku 1 
Ústavy stojí, že „Se všemi osobami, které se v Nizozemsku 
nacházejí, musí být ve stejných situacích zacházeno stejně. 
Diskriminace na základě náboženství, vyznání, politického 
přesvědčení, rasy, pohlaví nebo jakéhokoli důvodu není dovole-
ná.“ Tohle platí i pro práci. S lidmi pracujícími na zkrácený 
pracovní úvazek nebo kteří mají dočasnou smlouvu nesmí být 
zacházeno jinak než s lidmi, kteří pracují na plný úvazek nebo 
mají smlouvu na dobu neurčitou. Pokud máte pocit, že je s vámi 
odlišně zacházeno nebo se cítíte diskriminován, můžete podat 
stížnost u komise pro ochranu lidských práv. To je zdarma. Viz 
030-8883888 nebo pošlete e-mail na info@mensenrechten.nl. V 
případě nerovného zacházení nebo diskriminace se můžete též 
obrátit na policii nebo službu protidiskriminačních opatření 
(ADV) v místě bydliště.

Velvyslanectví/konzulární info
Ohledně dalších informací o práci a životě v Nizozemsku se 
můžete obrátit i na velvyslanectví své země. Dostal jste se 
nečekaně do problémů, například kvůli dopravní nehodě nebo 
jste byl zadržen policií? Doporučujeme vám kontaktovat své 
velvyslanectví. Velvyslanectví vám také může pomoct s konkrétní-
mi informacemi o souběžných opatřeních v Nizozemsku a ve vaší 
zemi. 

Informace online a telefonické informace
Migrada, sdružení pracovních migrantů z celé EU, zajistilo, že 
můžete získat relevantní informace ve svém jazyce, a to jak přes 
internet tak telefonicky. Všechna témata, která se nacházejí v této 
brožuře naleznete na informativní internetové stránce a můžete 
si je ve svém jazyce také poslechnout po telefonu. Kromě toho si 
také můžete zvolit, aby vás přepojili na jinou organizaci, jako 
například odbory, informační služby, ale i úřední orgány jako je 
Inspektorát SZW nebo Finanční úřad. Telefonní číslo je: +31 
(0)85-4010440. Internetová stránka: www.migrada.nl. 

Obecní úřad
Pro další informace o obecních službách jako například sběr 
odpadu a parkovací předpisy, se můžete obrátit na obecní úřad.

Jiné inofmrace
Více informací viz: www.rijksoverheid.nl.

http://www.ind.nl
mailto:info@mensenrechten.nl
http://www.migrada.nl
http://www.rijksoverheid.nl
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