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http://www.naep.cz 

Evropská unie poskytuje několik moţností, jak vyrazit na stáţ: 

 

• ERASMUS 

 

• Leonardo da Vinci  

 

• Grundtvig  

 

• TANDEM 

 

• FREE MOVERS 
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STÁŢ V NĚMECKU 

ERASMUS nabízí: 

 

• Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské organizaci v délce 3-12 měsíců. 
Více informací v sekci Aktivity - Mobility studentů - Studijní pobyt    

 

• Pracovní stáţ v zahraničním podniku v délce 3-12 měsíců. Více informací v 
sekci Aktivity - Mobility studentů - Pracovní stáţ   

 

• Intenzivní jazykové kurzy méně pouţívaných jazyků EU před zahájením 
pobytu nebo stáţe v délce max. 6 týdnů. Více informací v sekci Aktivity - 
Mobility studentů - Intenzivní jazykové kurzy  
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STÁŢ V NĚMECKU 

Kdo se můţe zapojit 

 

• Student, který vyjíţdí na studijní pobyt/pracovní stáţ do zahraničí, musí být 
zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského 
studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na 
vyšší odborné škole. 

 

• Studovat můţe prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.  

 

• Student vyjíţdějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém 
roce studia. Student vyjíţdějící na pracovní stáţ můţe studovat jakýkoliv ročník 
studia.  

 

• Student můţe být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České 
republice v akreditovaném studijním programu. 
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STÁŢ V NĚMECKU 

Kdo se můţe zapojit 

 

• Kaţdý student můţe vyjed vţdy pouze jednou na studijní/pracovní pobyt 

• Pro rok 2012/2013 je v Německu vypláceno stipendium ve výši: 

 

 - studijní stáţ 405 EUR/měsíc 

 - pracovní stáţ 571 EUR/měsíc 

Výpočet 

 

• 1 aţ 7 dnů: nulová finanční podpora 

• 8 aţ 20 dnů: ½ finanční podpory na měsíc 

• 21 aţ 30 dnů: celá finanční podpora na měsíc 
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STÁŢ V NĚMECKU 

Změna délky pobytu 

 

• Prodlouţení doby pobytu je moţné jen po dohodě s vysílající, přijímající 
institucí/organizací a studentem! Studentovi automaticky nevzniká nárok na 
financování prodlouţeného pobytu/stáţe. Vţdy záleţí na vysílající instituci. 

 

• Změna celkové částky stipendia musí být uvedena v dodatku k finanční 
dohodě, který podepíše student před uplynutím původní doby pobytu. 

 

• Zkrácení doby pobytu je moţné po dohodě studenta s vysílající institucí a je 
řešeno dodatkem k finanční dohodě a poměrným zkrácením stipendia. 

 

• Pokud student nedodrţí minimální délku pobytu, tj. 3 měsíce, musí vrátit 
stipendium celé! 
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STÁŢ V NĚMECKU 

Kontaktní místo JČU: 

 

http://www.jcu.cz/international_relations 

 

Celouniverzitní smlouvy na JCU: 

 

http://www.jcu.cz/international_relations/celouniverzitni-smlouvy/view 

 

Kontakt 

 

Oddělení pro zahraniční vztahy Rektorátu JU, Branišovská 31a 
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STÁŢ V NĚMECKU 

Leonardo da Vinci 

 

Projekty mobility 

• Mezinárodní stáţe v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby v 
počátečním odborném vzdělávání (IVT) 

 

• Mezinárodní stáţe v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby na 
trhu práce (PLM) 

 

• Stáţe a výměny zaměřené na další profesní rozvoj pracovníků v odborném 
vzdělávání a přípravě (VETPRO) 
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STÁŢ V NĚMECKU 

Leonardo da Vinci 

 

Cílem programu je: 

 

• podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v 
získávání a pouţívání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících 
osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce; 

 

• podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech 
odborného vzdělávání a přípravy; 

 

• zvýšit přitaţlivost odborného vzdělávání. 
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STÁŢ V NĚMECKU 

Grundtvig, si klade za cíl: 
 

• zvýšit kvalitu a dostupnost mobility osob zapojených do vzdělávání dospělých v celé Evropě 
a zvýšit objem této mobility 
 

• zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi organizacemi vzdělávající dospělé 
 

• poskytnout alternativní příleţitosti vzdělávání osobám ze sociálně slabých skupin a osobám v 
krajních sociálních podmínkách, zejména pak starším osobám a osobám bez dosaţení 
základní kvalifikace 
 

• podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání 
 

• podporovat rozvoj inovačního obsahu, sluţeb, metod a praxe zaloţených na informačních a 
komunikačních technologií v oblasti celoţivotního učení 
 

• zlepšit pedagogické přístupy a řízení institucí vzdělávající dospělé 
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STÁŢ V NĚMECKU 

Grundtvig, kdo se můţe zúčastnit: 

 

• jakákoli instituce nebo organizace, která je právnickou osobou a věnuje 
se vzdělávání dospělých 

 

• nejméně 3 instituce ze 3 různých zemí účastnících se Programu 
celoţivotního učení  

 

• v projektu je podporována účast maximálně dvou institucí z jedné země, a 
to pouze v odůvodněných případech na základě jasného vymezení rolí v 
projektu a přínosu k projektu 
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STÁŢ V NĚMECKU 

TANDEM 

 

• Zájemci ve věku 18-30 let mají moţnost informovat se o různých formách 
dobrovolné sluţby v dobrovolnickém centru Tandemu.  

 

• Tandem se zaměřuje primárně na Evropskou dobrovolnou sluţbu, pomáhá 
zájemcům hledat dobrovolnický projekt v zahraničí a administruje projekty 
Evropské dobrovolné sluţby pro jiné organizace v Česku a Německu. 
Kontakt: 

 

• http://www.tandem.cz 

• www.ahoj.info 

• http://www.ahoj.info/sekce/dobrovolne 
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STÁŢ V NĚMECKU 

FREE MOVERS 

 

• Nepodléhá zdrojům Evropské unie, ale rozvojovým programům MŠMT 

 

• Vyslání studentů v rámci této mobility je podmíněno souhlasem vysílající instituce a 
přijímající zahraniční instituce (tj. potvrzení formuláře „Student application form - free 
movers“) 

 

• U této formy výjezdu nemusí mít fakulta s přijímající vzdělávací institucí uzavřenou bilaterální 
smlouvu. 

 

• Student si veškerou administraci spojenou s přijetím a studijním pobytem na zahraniční 
instituci zařizuje sám. 

 

• Vyjíţdět mohou studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. 
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PRÁCE A PRÁVNÍ OCHRANA V NĚMECKU 

 
• Informace o podmínkách práce v zahraničí naleznete na stránkách integrovaném portálu 

Ministerstva práce a sociálních věcí pod odkazem EURES - život a práce v EU/EHP : 
 

http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme 
 

• Otevření německého pracovního trhu od 1. 5. 2011! 

 

• Od 1. 5. 2011 jsou zrušena přechodná opatření omezující přístup na 
pracovní trh občanům tzv. EU-8 (Česká republika, Polsko, Maďarsko, 
Slovensko, Slovinsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko) v Německu. Občané těchto 
zemí jsou rovnoprávní s ostatními občany EU/EHP, mají právo volně se v 
Německu usadit a pracovat bez pracovního povolení.  
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PRÁCE A PRÁVNÍ OCHRANA V NĚMECKU 

 

• Od 01.05.2004 odpadá vízová povinnost obecně pro české občany a občany 
ostatních přístupových zemí k EU. Čeští občané mohou cestovat do Spolkové 
republiky Německo se svým cestovním pasem nebo občanským průkazem. 
 

• Pro všechny pobyty delší neţ 3 měsíce potřebují čeští občané povolení k 
pobytu EG (ES), které je udělováno příslušným cizineckým úřadem vašeho 
německého bydliště. 
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PRÁCE A PRÁVNÍ OCHRANA V NĚMECKU 

 
Čeští státní příslušníci mohou mít v Německu bydliště v zásadě tehdy, splní-li následující 
podmínky: 
 

• jako zaměstnanci, 
usadí-li se jako samostatně výdělečně činní, 

• jako poskytovatelé sluţeb (přičemţ přeshraniční sluţby v oborech stavebnictví a v   
navazujících příbuzných hospodářských odvětvích, úklid budov, zařízení a úklid dopravních 
prostředků a vnitřní výzdoba, jsou moţné pouze tehdy, jsou-li zprostředkované v rámci 
smlouvy o dílo)  

• jako příjemci sluţeb  

• jako oprávnění k setrvání v místě pobytu (tzn. zaměstnanci nebo samostatně výdělečně 
činní, kteří po skončení své činnosti v Německu zde smějí setrvat)  

• jako nepracující, pokud mají dostatečné zdravotní pojištění a dostatečné prostředky k 
zajištění své existence. 

• Podle Nařízení o nahlášení ve Spolkových zemích musí být bydliště v Německu 
nahlášeno nejpozději do 14 dnů  
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PRÁCE A PRÁVNÍ OCHRANA V NĚMECKU 

 
Jak hledat práci v Německu: 

• www.eures.cz 

 

• http://arbeitsamt.de/ 
http://www.arbeitsagentur.de/ 
http://europa.eu.int/jobs/eures 
http://www.jobrobot.de/ 
http://www.steps.de/ 
http://www.jobs.zeit.de/ 

• http://www.mv4you.de/ 
http://www.jobticket.de/ 
http://www.jobware.de/ 
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PRÁCE A PRÁVNÍ OCHRANA V NĚMECKU 

 
Pracovníci: 

 

• Mají právo se pohybovat a usazovat v jiném členském státě 

• Právo pracovat v jiném členském státě 

• Mají právo tam zůstat i potom co nepracují (jsou ale výjimky) 

 
Definice pracovníka nikde neexistuje – je ustanovena v Judikátu ESD C-66/85 
Lawrie-Blum (Paní chtěla učit v Německu, k tomu bylo zapotřebí dvou zkoušek, ale 
pro druhou bylo zapotřebí získat praxi. Ta byla však umoţněna jen občanům 
Německa). 

 

ESD: Pracovníkem je ten, kdo vykonává sluţby, ekonomické hodnoty, pro jinou 
osobu, pod jejím vedením za odměnu. 
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PRÁCE A PRÁVNÍ OCHRANA V NĚMECKU 

 
Dle směrnice o volném pohybu  nám deklaruje, ţe: 
 
• Pokud stát přijme omezení, tak musí omezit i své občany!! 
 
• Některé členské státy mají regulovaná povolání – poţadavky – pokud je nesplní, 

tak to povolání nemůţe vykonávat. 
 
Uznávání VŠ kvalifikací: 
 
• VŠ 111/1998 – ROZHODUJÍ VŠ, ale jsou situace, kdy rozhoduje MŠMT v případě, 

ţe existuje smlouva o uznávání 
 

• Nebo v případě, kdy existují pochybnosti o tom, která VŠ škola je přípustná takový 
přípustný program uznat – protoţe VŠ veřejná můţe uznat jen to, co nabízí. 
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PRÁCE A PRÁVNÍ OCHRANA V NĚMECKU 

Sluţby 

 

SFEU – rozlišuje 3 základní druhy sluţeb – dle své povahy (čl. 57 SFEU): 

• průmyslové, 

• řemeslné 

• obchodní,  

• sluţby v oblasti svobodných podnikání 

 

C-55/94 Reinhard Gebhard – německý advokát, který ţil v Itálii, versus Milánská 
advokátní komora 

 

C-154/89 Komise proti Francii a C-180/89 Komise proti Itálii – Kauza průvodci 

 

14.3.2012 21 Milan Severa 



 

Děkuji za pozornost 
 

• Europe Direct Plzeň 

• Techmania Science Center o.p.s. 

• Tylova 1/57, 316 00 Plzeň 
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