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هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟ Mohu legálně pracovat v [country]?

السؤال إن كان يمكنك العمل في ذلك البلد

هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل
البدء بالعمل؟

Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem
do práce?

السؤال إن كنت تحتاج إلى رقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل

هل أنا بحاجة إلذن للعمل Potřebuji pracovní povolení?

السؤال إن كنت بحاجة إلى إذن للعمل

ما هو األجر األدنى في تلك البالد؟ Jaká je národní minimální mzda?

االستعالم بخصوص األجور الدنيا

أنا________________. Já jsem ___________________ .

اإلعالم بخصوص وضعك المهني

موظف zaměstnaný

نوع الحالة المهنية

غير موظف nezaměstnaný

نوع الحالة المهنية

رائد أعمال podnikatel

نوع الحالة المهنية

أعمل بمفردي osoba samostatně výdělečně činná

نوع الحالة المهنية

متدرب stážista

نوع الحالة المهنية
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متطوع dobrovolník

نوع الحالة المهنية

مستشار poradce

نوع الحالة المهنية

أود التسجيل كاختصاصي مستقل. Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně
výdělečně činná.

اإلعالم بأنك تريد التسجيل كاختصاصي مستقل
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ما هو نوع عقد العمل لديكم؟ Jaký druh pracovní smlouvy máte?

االستعالم عن نوع العقد

إنني أعمل بموجب
عقد____________________.

Mám ______________ smlouvu.

اإلعالم عن نوع العقد الذي تملكه

دوام كامل na plný úvazek

نوع العقد

دوام جزئي na poloviční úvazek

نوع العقد

لمدة محدودة na dobu určitou

نوع العقد

دائم trvalá pozice

نوع العقد

موسمي sezonní práce

نوع العقد
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متى سأحصل على شيك الراتب؟ Kde budu dostávat výplatu?

السؤال عن وقت الحصول على الراتب

أرغب في طلب _______________. Rád/a bych žádal/a o _________.

طلب استراحة

إجازة امومة mateřská dovolená

نوع االستراحة

إجازة أبوة otcovská dovolená

نوع االستراحة

إجازة مرضية nemocenská

نوع االستراحة

أيام عطلة volný den

نوع االستراحة
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أود الحصول على معلومات بخصوص
الضرائب.

Rád/a bych vědel/a více o daních.

االستفسار بخصوص الضرائب

أود اإلعالم عن مكتسباتي Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.

اإلعالم بأنك تود التقرير بخصوص مكتسباتك

أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات
الضرائب

Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s
daňovým přiznáním.

اإلعالم بأنك تود استئجار محاسب لمساعدتك في عائدات الضرائب لديك

متى الموعد النهائي إلرسال عائدات
الضرائب؟

Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?

السؤال عن الوقت النهائي إلرسال عائدات الضرائب الخاصة بك

หน้า 3 24.05.2023



การย้ายถิ่นฐาน
การทำงาน

هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات
الضرائب في الوقت المحدد؟

Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání
včas?

السؤال إن كان هناك عقوبات إن لم ترسل عائدات الضرائب في الوقت المحدد

من سيعلمني___________________
___؟

Kdo mi dá vědět ______________?

السؤال عن الشخص الذي سيعلمك إن كنت مؤهال للحصول على إعادة دفعة أو إن كان عليك دفع المزيد من الضرائب

كم مبلغ اإلعادة výše kolik dostanu zpátky

خيار إعادة الضريبة

إن كان علي دفع المزيد من الضرائب jestliže musím zaplatit více daní

خيار إعادة الضربية
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