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3. PRÁVA A POVINNOSTI CIZINCE

PRÁVA A POVINNOSTI CIZINCE

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Obèané EU Obèané mimo EU

Do 15 pracovních dnù oznámit zmìnu jména

a pøíjmení, osobního stavu (rozvod, sòatek), 

zmìnu údajù v cestovním dokladu nebo 

dokladu toto�nosti.

Do 3 pracovních dnù jste povinen ohlásit zmìnu 

jména, pøíjmení, osobního stavu (uzavøení 

man�elství, rozvod, ovdovìní), zmìnu údajù 

v pase, zmìnu údajù uvedených v pobytové kartì.

Do 30 pracovních dnù po pøíjezdu ohlásit místo 

pobytu v Èeské republice, pokud je pobyt 

plánovaný na 30 a více dnù. Povinnost neplatí, 

pokud va�i adresu nahlásil ubytovatel.

Do 3 pracovních dnù po pøíjezdu ohlásit místo 

pobytu v Èeské republice. Povinnost neplatí, 

pokud va�i adresu nahlásil ubytovatel.

PRÁVA CIZINCE

Základní lidská práva a svobody - právo na osobní svobodu, zachování lidské dùstojnosti, právo na 

ochranu pøed nucenými pracemi nebo nucenými slu�bami.

�  

� Právo na ochranu pøed diskriminací a nerovnými pracovními podmínkami.

� Právo na ochranu osobnosti.

� Práva a povinnosti jsou zakotveny v zákonech. Pokud si nejste jistí svými právy a povinnostmi, 

obra�te se na pøíslu�né instituce.

1. ÚVOD

ÚVOD NOUZOVÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA

2. NOUZOVÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA

V pøípadì, �e budete potøebovat pomoci, existují tísòové linky. Volání na tato èísla je zdarma.

Za zneu�ití linek mù�e být udìlena sankce. Linky jsou k dispozici nepøetr�itì.

Pøi hovoru sdìlte tyto základní informace :

JAKÉ ZÁKLADNÍ INFORMACE UVÁDÌT?

KDO volá

KDE jste

CO se stalo

Bro�ura je urèena pro cizince pocházející ze v�ech zemí. Cizinci ze zemí Evropské unie a cizinci ze zemí 

mimo Evropskou unii mají rozdílná práva a povinnosti. V�e zále�í na druhu va�eho pobytu v Èesku.

Je vhodné, abyste se seznámili s pøesným typem va�eho pobytu a právy a povinnostmi z nìj plynoucími. 

Informace v bro�uøe jsou rozdìlené pro cizince z EU, cizince mimo EU a spoleèné èásti. Bro�ura pøiná�í 

zobecnìné postupy a informace. Pøi øe�ení konkrétního problému je dobré obrátit se na pøíslu�né 

instituce. Jejich seznam naleznete na konci bro�ury. Potøebujete poradit? Pro bezplatné sociální a právní 

poradenství kontaktujte Centrum na podporu integrace cizincù pro Kraj Vysoèina.

Zdravotnická záchranná služba

155
Hasiči

150
Policie

158
Jednotné evropské číslo tísňového volání

112112

Aktuální informace o pobytové problematice (prodlou�ení pobytu, zmìna úèelu 

pobytu apod.) naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: 

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

Evidence soudních tlumoèníkù je dostupná online na webu: 

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&amp;Seq=1

aplikace Záchranka
ke stažení
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ZAMÌSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZAMÌSTNÁVÁNÍ

Pracovní doba maximálnì 40 hodin za týden

Pøesèasová práce
(po vzájemné dohodì lze více)
maximálnì 8 hodin týdnì a 150 hodin za kalendáøní rok

Øádná dovolená minimálnì 4 týdny za rok (zamìstnavatel mù�e dát více, nikdy 
v�ak ménì)

Zku�ební doba 0-3 mìsíce, u vedoucích pracovníkù maximálnì 6 mìsícù

Výpovìdní doba ze zákona 2 mìsíce, dohodou lze upravit

Minimální mzda 14 600 Kè mìsíènì v roce 2020 (pøed zdanìním a odvody)

POVINNÉ PØÍPLATKY

Za práci v noci (22:00-6:00) 10 % prùmìrného hodinového výdìlku

Za práci pøesèas 25 % prùmìrného hodinového výdìlku

Za práci ve svátek 100 % prùmìrného hodinového výdìlku

Za práci v sobotu a nedìli 10 % prùmìrného hodinového výdìlku

4. ZAMÌSTNÁNÍ

Zamìstnávání cizincù v Èeské republice upravuje zákon o pobytu cizincù, zákon o zamìstnanosti, zákoník 

práce. Práva a povinnosti zamìstnance upravuje zákoník práce. Pokud pracovní smlouvì nebo nìkterým 

jejím ustanovením nerozumíte, nechte si ji pøelo�it nebo se obra�te na Centrum na podporu integrace 

cizincù. 

Všechny záležitosti týkající se zaměstnání musí být písemné. Ústní smlouvy jsou neprokazatelné

a zákony České republiky je nepřipouští. Jeden výtisk dokumentu musí obdržet zaměstnanec 

a druhý zůstává u zaměstnavatele.

NELEGÁLNÍ POBYT OBÈANÙ POCHÁZEJÍCÍCH 

ZE ZEMÍ MIMO EU
Pro vstup do Èeské republiky je tøeba mít krátkodobé èi dlouhodobé vízum, dlouhodobý nebo trvalý pobyt (pøípadnì 

�títek D VR pro pøevzetí daného pobytu). Obèané vybraných zemí mohou do Èeska pøicestovat také v rámci 

bezvízového styku. Nelegální migrace je vstup do Èeské republiky bez jakéhokoli z vý�e uvedených dùvodù.

Do výètu pobytù zámìrnì neuvádíme mezinárodní ochranu (azyl, doplòková ochrana), proto�e má svá specifická 

pravidla.

Nelegální migrace je také nedodr�ování úèelu pobytu � pokud cizinec pøicestuje za prací, nesmí po pøíjezdu 

napøíklad pøestat pracovat a zaèít podnikat. Neplnìní úèelu pobytu je èastým problémem, kvùli kterému bývá 

cizinci povolení k pobytu v ÈR zru�eno.

Za urèitých podmínek je mo�né po�ádat o zmìnu úèelu pobytu pøímo na území Èeské republiky. Nejste si jisti, jak 

postupovat? Obra�te se na organizace poskytující bezplatné poradenství nebo na pracovi�tì Odboru azylové 

a migraèní politiky MV. Kontakty naleznete na konci bro�ury.

Nelegálnì v Èesku pobývá také cizinec, který nemá platné doklady, má fale�né doklady nebo nemá vý�e 

zmínìné povolení k pobytu. Policie postupuje následovnì:

� Policie rozhodne o správním vyho�tìní (povinnost opustit území ÈR) nebo o pøesunu cizince

do zaøízení pro zaji�tìní cizincù (uzavøené zaøízení s ostrahou).

� Ovìøí toto�nost, odebere otisky prstù.

� Zaji�tìní na dobu maximálnì 48 hodin.

PRÁVA A POVINNOSTI CIZINCE

Potřebujete poradit? Obraťte se na následující organizace (kontakty na konci brožury): 

Odbor azylové a migrační politiky, Oddělení pobytu cizinců Kraj Vysočina 

Policie České republiky, Odbor cizinecké policie 

Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina

Minimální mzda mù�e být zmìnìna naøízením vlády. Aktuální vý�i najdete 

zde:

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

www.mpsv.cz/minimalni-mzda
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ZAMÌSTNÁNÍ

Pøi ukonèení pracovního pomìru mají zvlá�tní ochranu tìhotné �eny, osoby na mateøské nebo rodièovské
dovolené.

Pracovní pomìr mù�e skonèit také uplynutím smlouvy na dobu urèitou (smlouva od a do konkrétního 

dne). Pøed koncem doby trvání smlouvy na dobu urèitou se domluvte se zamìstnavatelem na jejím 

prodlou�ení.

Nepodepisujte dokumenty, kterým nerozumíte! Ukončením pracovního poměru ze strany zaměstnance 

(i zrušením ve zkušební době ze strany zaměstnance) nebo podepsáním dohody o ukončení pracovního 

poměru mohou cizinci ze zemí mimo EU v některých případech přijít také o povolení k pobytu v ČR!

Po ukonèení pracovního pomìru si vy�ádejte potvrzení o zamìstnání (zápoètový list) a evidenèní list 

dùchodového poji�tìní.

Cizinci mimo EU - zamìstnanecká karta

Jedná se o povolení k zamìstnání i k pobytu na území Èeské republiky s maximální platností 2 roky, je zde 

mo�nost prodlou�ení. Zamìstnanecká karta umo�òuje práci u konkrétního zamìstnavatele na  

konkrétní pracovní pozici. Máte právo oznámit zmìnu zamìstnavatele nebo se nechat zamìstnat 

u dal�ího zamìstnavatele na dohodu o pracovní èinnosti. 

Zamìstnavatel musí za�krtnout, �e souhlasí se zamìstnáváním cizincù.

Výpovìdní 
doba

Není

mìsíce

Dle pracovní 

smlouvy, 

obvykle 2 

mìsíce, zaèínají 

se poèítat od 

1. dne 

následujícího
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1. dne 
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si se zamìst-
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Nárok na 

odstupné

Ne Ano, za urèitých 

podmínek

Ne Ne

Zru�ení ve 

zku�ební 

dobì

Ukonèení ze 

strany 

zamìstnavatele

Ukonèení ze 

strany 

zamìstnance

Dohoda o 

ukonèení

ZAMÌSTNÁNÍ

Po�adujte po zamìstnavateli výplatní pásky. Musí vám je vystavovat ka�dý mìsíc. Pokud jste vysíláni na 

pracovní cesty, po�adujte doklad o vyúètování pracovní cesty. Ze zákona máte nárok na stravné, 

proplacení cestovného a ubytování. 

PRACOVNÍ SMLOUVA A JEJÍ NÁLE�ITOSTI

Pracovní smlouva mù�e být na dobu urèitou nebo na dobu neurèitou. Pracovní pomìr na dobu urèitou 

konèí po uplynutí doby, na kterou byl sjednaný. Lze ho prodlou�it maximálnì 2x, poté se pracovní pomìr 

mìní na dobu neurèitou (1 sjednání pracovního pomìru = 1. pracovní smlouva + 2 prodlou�ení).

Zku�ební doba je období po nástupu do zamìstnání. Ve zku�ební dobì se mù�ete vy i zamìstnavatel 

kdykoli rozhodnout ukonèit pracovní pomìr bez udání dùvodu.

Výpovìdní doba je období, které musíte u zamìstnavatele odpracovat, pokud se rozhodnete ukonèit 

pracovní pomìr. Poèítá se od 1. dne mìsíce, který následuje po pøedání písemné informace o zru�ení 

pracovního pomìru zamìstnavateli.

Pokud jste nemocní, máte právo nastoupit na doèasnou pracovní neschopnost (DPN). Zamìstnavateli 

musíte dodat potvrzení od lékaøe. Pokud potøebujete nav�tívit lékaøe v pracovní dobì, zamìstnavatel vám 

to musí umo�nit. Poté mu musíte dodat potvrzení. Obecnì ale platí, �e byste si náv�tìvy lékaøe mìli 

plánovat mimo pracovní dobu.

ZPÙSOBY UKONÈENÍ PRACOVNÍHO POMÌRU

Zru�ení ve 

zku�ební 

dobì

Ukonèení ze 

strany 

zamìstnavatele

Ukonèení ze 

strany 

zamìstnance

Dohoda o 

ukonèení

Kdy První tøi mìsíce 

po nástupu

do zamìstnání 

(pokud je to 

uvedeno 

v pracovní 

smlouvì)

Kdykoli, ale 

pouze z dùvodù 

uvedených 

v zákonì

Kdykoliv Kdykoliv

Udání dùvodu Ne Ano Ne Ne

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Stravné se poèítá dle doby, kdy jste na pracovní cestì. Jeho vý�e se mù�e 

ka�doroènì mìnit, aktuální vý�i naleznete zde: 

www.mfcr.cz/cs/legislativa/cestovni-nahrady

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Pokud zmìnu nebo dal�í pracovní místo neoznámíte, pracujete nelegálnì! Nové 

pracovní místo musí být v evidenci úøadu práce. Více informací naleznete zde:

www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr
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ZAMÌSTNÁNÍ BYDLENÍ

MZDA

PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAH

SMÌNNOST

VHODNÉ PRO

ZRAKOVÉ POSTI�ENÍ

SOUHLAS SE ZAMÌSTNÁNÍM

CIZINCÙ

Pro cizince

Pro dr�itele zam. karty

Pro dr�itele modré karty

Pro azylanty

Cizinci z EU

V Èeské republice máte vy i va�i rodinní pøíslu�níci volný pøístup 

na trh práce. Máte stejná práva a povinnosti, jako èe�tí obèané. 

Vá� nástup do zamìstnání hlásí zamìstnavatel úøadu práce. 

Hledat práci mù�ete napøíklad na tìchto stránkách: 

www.uradprace.cz,  www.jobs.cz, www.prace.cz.

POVINNOSTI
V ZAMÌSTNÁNÍ

• Jste povinni øídit se vnitøními pøedpisy zamìstnavatele.

• Jste povinni pøedcházet pracovním úrazùm. Pokud se úraz 

stane, musíte to ihned oznámit zamìstnavateli. 

• Pokud jsou k va�emu zamìstnání potøebné ochranné 

pomùcky, jste povinni je nosit.

VÝKON NELEGÁLNÍ
PRÁCE

� Jako cizinec pocházející ze zemì mimo EU pracujete bez platného oprávnìní k pobytu.

� �varc systém � místo pracovní smlouvy máte uzavøenou smlouvu o dílo, o obchodním zastoupení, 

smlouvu o zprostøedkování atd., ale fakticky fungujete jako zamìstnanec (nadøízený je 

zamìstnavatel, práci pøidìluje a kontroluje zamìstnavatel, práce se koná na pracovi�ti 

zamìstnavatele).

� Ve�kerá povolení máte, ale nemáte uzavøen pracovnìprávní vztah � napø. pracujete �na zkou�ku�.

� Jako cizinec pocházející ze zemì mimo EU pracujete bez 

vydané zamìstnanecké karty/bez vydaného povolení k 

zamìstnání.

� Jako cizinec pocházející ze zemì mimo EU pracujete v rozporu s vydanou zamìstnaneckou 

kartou/s vydaným povolením k zamìstnání a neohlásil/a jste zmìnu (práce u jiného zamìstnavatele 

nebo práce na jiné pracovní pozici).

Pøi výkonu nelegální práce za vás zamìstnavatel nejspí� neodvádí zdravotní a sociální poji�tìní. V pøípadì 

zdravotních problémù byste si museli zdravotní péèi hradit samostatnì. Nezaplacené sociální poji�tìní 

znamená, �e za období výkonu nelegální práce nemáte nárok na zapoèítání odpracované doby do 

dùchodového poji�tìní. Co� fakticky znamená ni��í dùchod.

Za výkon nelegální práce mù�ete dostat pokutu a� 100 000 Kè a nemusí vám být prodlou�ena platnost 

zamìstnanecké karty. Zamìstnavateli hrozí pokuta a� do vý�e 10 000 000 Kè.

Potřebujete poradit? Obraťte se na následující organizace (kontakty na konci brožury): Odbor azylové

a migrační politiky, Oddělení pobytu cizinců Kraj Vysočina, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj

a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina

5. BYDLENÍ

V Èeské republice máte rùzné mo�nosti, jak si obstarat bydlení. V této kapitole budou vysvìtleny základní 

pojmy z oblasti bydlení. Ve�keré dokumenty ohlednì ubytování musí být písemné! Smlouvy o ubytování 

budete potøebovat napøíklad na prodlou�ení pobytového oprávnìní.

OBECNÉ ZÁSADY

�  V�dy si oznaète po�tovní schránku a zvonek jménem a pøíjmením a pravidelnì ji kontrolujte.

 Pokud se stìhujete, musíte novou adresu sdìlit Odboru azylové a migraèní politiky/cizinecké policii,           

pøípadnì dal�ím subjektùm (banka, telefonní operátor, pøedplatné èasopisù apod.). 

�  

�  Seznamte se s domovním øádem a øiïte se jím (napøíklad úklid spoleèných prostor).

�  Dodr�ujte noèní klid v dobì od 22:00 veèer do 6:00 hodin ráno.

NEJÈASTÌJ�Í POJMY

V pøípadì koupì bytu nebo domu je potøeba ve�keré smlouvy sepsat písemnì a následnì zaøídit pøepis 

majitele na katastru nemovitostí. Na vlastní bydlení lze pou�ít naspoøené prostøedky, pøípadnì èást 

nákladù financovat prostøednictvím hypotéky od banky. V pøípadì hypotéky se jedná o dlouhodobý 

závazek � do doby úplného splacení hypotéky ruèíte bance nemovitostí.

Vlastní bydlení

Nájemní bydlení
Majitel nemovitosti vám ji na základì písemné smlouvy pøenechá k u�ívání. Mù�e být na dobu urèitou 

nebo neurèitou. Nájemné je èástka za pronájem bytu. Dal�í slu�by jako napøíklad platby za energie nebo 

svoz odpadu ve smlouvì mohou, ale nemusí být. Pokud ve smlouvì nejsou, musíte se s majitelem domluvit, 

jakým zpùsobem budete energie platit.

Majitel nemovitosti ji pronajal osobì, ta ji na základì písemné smlouvy pronajala vám. Stejnì jako nájemní 

bydlení mù�e být smlouva na dobu urèitou nebo neurèitou. Systém platby nájemného a energií je stejný, 

jako v pøípadì nájemního bydlení.

Podnájemní bydlení

Jedná se spí�e o krátkodobé ubytování. Majitel ubytovny vám pronajme pokoj, máte pøístup ke spoleèným 

prostorùm ubytovny. Jste povinni dodr�ovat ustanovení smlouvy a ubytovací øád.

Smlouva o ubytování � ubytovna

Kauce
Pøed podepsáním smlouvy o pronájmu bytu mù�ete být po�ádáni o vratnou kauci. Jedná se o poplatek ve 

vý�i 1 a� 3 mìsíèních nájmù. Pokud byste nemohli v budoucnu zaplatit nájem, v bytì zpùsobili �kodu, 

majitel nemovitosti na uhrazení tìchto nákladù pou�ije kauci. Po ukonèení nájmu vám majitel kauci musí 

vrátit (pokud èást penì� nepou�il na úhradu zpùsobených �kod, nedoplacený nájem apod.). Kauce není 

povinnou souèástí nájemní smlouvy, nemusí být vùbec sjednána. Pokud kauci platíte, nechte si 

o zaplacení vystavit doklad.
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�KOLSTVÍ

Kde hledat bydlení
V první øadì zkuste oslovit kamarády nebo kolegy v práci, dále mù�ete hledat ve facebookových 

skupinách. Do vyhledávaèe zadejte napø. bydlení Praha, pronájem bytu Jihlava. Pokud bydlení 

nenaleznete takto, mù�ete vyu�ít slu�eb realitních kanceláøí nebo internetové vyhledávaèe 

( , ,  atd.). Pokud vyu�ijete slu�eb realitní kanceláøe, www.sreality.cz www.bezrealitky.cz www.bazos.cz

budete platit provizi za zprostøedkování pronájmu.

Typy bytù

V inzerátech se mù�ete setkat s oznaèením bytù - kombinace èísel a písmen. První èíslo znamená poèet 

pokojù. Kuchyò mù�e být samostatnou místností (oznaèení +1) nebo èástí jiného pokoje (oznaèení kk).

1kk 1 pokoj, ve kterém je kuchyòský kout
1+1 1 pokoj + samostatná kuchyò
2kk 2 pokoje, v 1 z nich je kuchyòský kout
2+1 2 pokoje + samostatná kuchyò

Potřebujete poradit? Obraťte se na následující organizace (kontakty na konci brožury): Odbor 

azylové a migrační politiky, Oddělení pobytu cizinců Kraj Vysočina, Policie České republiky, 

Odbor cizinecké policie Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina

BYDLENÍ

6. �KOLSTVÍ
V Èeské republice je rozsáhlý systém vzdìlávání pro dìti i dospìlé. Jedná se o státní, soukromé èi církevní 

�kolství.

6 mìsícù � 3 roky jesle nepovinné, za úplatu

2 � 5 let mateøská �kola nepovinná, úplata v øádu 

stovek korun mìsíènì

5 � 6 let mateøská �kola povinná, bezplatná

6 � 15 let základní �kola, víceleté gymnázium povinná, bezplatná

15 � 19 let støední �kola, gymnázium, uèili�tì nepovinné, vìt�inou
bezplatné

19 a více let vy��í odborná �kola, vysoká �kola nepovinné, vìt�inou
bezplatné

Dále je tøeba poèítat s mimoøádnými výdaji � nákup �kolních potøeb, zaplacení výletu, náv�tìvy divadla, 

ly�aøského kurzu nebo kurzu plavání.

V pøípadì bezplatné povinné docházky je potøeba poèítat s výdaji � v mateøských i základních �kolách

se platí poplatky za jídlo ve �kole. Na základní �kole dítì na obìdy chodit nemusí. Volnoèasové aktivity � 

zájmové krou�ky pro dìti jsou velmi èasto také zpoplatnìné.

�KOLSTVÍ A NEZNALOST ÈESKÉHO JAZYKA

Dítì, které nezná èeský jazyk, mù�e získat následující podporu:

• Zaøazení do tøídy a� o 2 roky ní�e

• Výuka èeského jazyka v Centru na podporu integrace cizincù

• Douèování ve �kole

• Douèování dìtí dobrovolníky (dobrovolnická centra, neziskové organizace)

• Výuka èeského jazyka v neziskových organizacích

• Pøípravná tøída

• Krou�ky èeského jazyka ve �kole

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Pokud ve �kole nemají zku�enosti s výukou cizincù, poradí jim pracovníci 

Národního pedagogického institutu ÈR. Více informací naleznete zde:

cizinci.npicr.cz
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Pokud �kola, sousedé nebo dal�í osoby nahlásí podezøení napøíklad na zanedbání povinné �kolní 

docházky, týrání dítìte, zanedbávání dítìte, pracovníci OSPOD vás sami kontaktují. Spoleènì budete 

hledat mo�nosti øe�ení. Setkání se nevyhýbejte, spolupracujte a hledejte spoleènì kroky k uklidnìní

a vyøe�ení situace. Cílem pracovníkù je pomoci rodinì.

OSPOD mù�e rodièùm nebo dítìti ulo�it výchovné opatøení � napomenutí, dohled nad výchovou dítìte 

nebo ulo�it rodièùm i dítìti vyhledání odborného poradenského zaøízení. Dále mù�e OSPOD podat návrh 

soudu na doèasné umístìní dítìte mimo rodinu.

�KOLSTVÍ

NOSTRIFIKACE VZDÌLÁNÍ

Potřebujete poradit? Obraťte se na následující organizace (kontakt na konci brožury):

Krajský úřad Kraje Vysočina

Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina

F POINT, z. S.

Pokud máte vysoko�kolské vzdìlání ze zemì pùvodu, lze si ho v Èeské republice nechat uznat. Potøebujete 

k tomu úøednì ovìøenou kopii dokladu o ukonèení studia a seznam vyuèovaných pøedmìtù za dobu studia 

vèetnì hodnocení. Oba dokumenty musí být pøelo�eny do èeského jazyka tlumoèníkem, který je Èeskou 

republikou oficiálnì uznaný jako tlumoèník (má kulaté razítko). Vysoká �kola obdobného zamìøení va�i 

�ádost posoudí � vzdìlání vám uzná plnì, èásteènì nebo vùbec. �ádost o nostrifikaci je zpoplatnìna.

Základní, støední nebo vy��í odborné vzdìlání uznává odbor �kolství Krajského úøadu Kraje Vysoèina za 

obdobných podmínek  jak vzdìlání vysoko�kolské. Také toto uznání vzdìlání je zpoplatnìno.
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V Kraji Vysoèina jsou velké mo�nosti volnoèasového vy�ití. Jedná se o aktivity zpoplatnìné i aktivity 

zdarma.

Trasy jsou znaèeny tøemi pruhy nebo �ipkami � mezi dvìma bílými je pruh �lutý, 

zelený, modrý nebo èervený.

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Informace o památkách a mo�nostech výletù naleznete na webu 

organizace zøizované Krajem Vysoèina www.vysocina.eu, pøípadnì také 

na: (viz QR kód)

Zadáte mìsto, kam chcete na výlet, a u� jen hledáte aktivity, které by se vám 

líbily.
www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/vysocina

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Èeská republika i Kraj Vysoèina mají vybudovanou rozsáhlou sí� cykloste-

zek. Pokud máte k dispozici kolo, na následujícím odkaze najdete 

cyklostezky. Mù�ete hledat dle obtí�nosti terénu i místa, kde chcete
jezdit. Více informací naleznete zde:

cestujnakole.cz/cs

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Vysoèina je ideálním místem pro turistiku. Klub èeských turistù se 

dlouhodobì stará o znaèení turistických tras. Po zadání výchozího místa 

můžete svou trasu naplánovat zde:

trasy.kct.cz

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Trávení volného èasu je mo�né také na sportovi�tích, v kinech, divadlech a dal�ích 

institucích. Seznam sportovi�� naleznete na webových stránkách mìst nebo na 

webové stránce www.mapy.cz po zadání hesla �sportovi�tì�. Odkazy na 

sportovi�tì jsou uvedeny v závìru bro�ury.
Program divadel, kin a dal�í kulturní akce jsou na webových stránkách mìst a také 

na adrese:
www.informuji.cz

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.
www.unesco-czech.cz
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Obecné zásady pøi øízení

vozidel

BEZPEÈNOST

Poru�ení èeských zákonù nebo místních vyhlá�ek mù�e být kvalifikováno jako pøestupek nebo jako trestný 

èin. Nedá se jednoznaènì rozdìlit, které jednání je pøestupkem a které ji� trestným èinem, proto�e 

v legislativì se posuzuje komplexní situace èi trestní minulost èlovìka.

U cizincù pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii mù�e mít spáchání trestného èinu výrazný vliv 

na jejich dal�í pobyt v Èeské republice. V pøípadì, �e budete odsouzen/a za spáchání úmyslného trestného 

èinu, bude vám zru�ena platnost zamìstnanecké karty. U ostatních pobytových titulù platí obdobná 

pravidla!

KOMPETENCE POLICIE ÈR A OBECNÍ POLICIE
Úkolem Policie ÈR je dohlí�et na veøejný poøádek, chránit bezpeènost osob a majetku a pøedcházet trestné 

èinnosti. Aby mohli svoji èinnost provozovat efektivnì, mají øadu pravomocí. Mezi základní patøí:

• V pøípadì domácího násilí mù�e policista vykázat agresora, násilnou osobu, z obydlí na 10 dnù.

• Vyzvat osobu k prokázání toto�nosti.

• Zajistit (zadr�et) osobu, která je sobì nebo jinému nebezpeèná, slovnì nebo jinak urá�í jinou osobu, 

zneèi��uje nebo po�kozuje majetek, byla pøisti�ena pøi protiprávním jednání.

• Zastavovat vozidla a provádìt jejich prohlídku.

• Kontrolovat øidièe, zda není pod vlivem alkoholu nebo drog.

• Øídit dopravu, omezovat provoz.

Obecní policie (mìstská policie) pùsobí pouze v dané obci. Mezi její hlavní povinnosti patøí pøispívat 

k ochranì bezpeènosti osob a majetku, dohlí�et na dodr�ování pravidel obèanského sou�ití (napø. ru�ení 

noèního klidu) a na dodr�ování vyhlá�ek a naøízení obce (napø. zákaz pití alkoholu na místech urèených 

vyhlá�kou).

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI A PRACOVNÍ 
VYKOØIS�OVÁNÍ

Úèelem obchodování s lidmi je pracovní nebo sexuální vykoøis�ování, pøípadnì nucené sòatky. Nejèastìji 

jsou lidé obchodováni v oblasti sexuálního prùmyslu, zemìdìlství, stavebnictví èi pøi práci v domácnosti 

(péèe o dìti, o staré lidi, úklid domácnosti). Obchodování s lidmi se týká mu�ù, �en i dìtí. V Èeské republice 

není toto jednání legální ani akceptovatelné! Nejèastìj�í znaky obchodování s lidmi za úèelem pracovního 

vykoøis�ování:

PØESTUPKY A TRESTNÉ ÈINY

www.vsechny-autoskoly.cz/autoskoly

www.tymbezpecnosti.cz/stranky/138

Pøehled pøestupkù a trestných èinù pøi øízení je zde:
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NEJÈASTÌJ�Í PØESTUPKY
Ru�ení noèního klidu

V dobì od 22:00 do 6:00 hodin je v Èesku doba noèního klidu. V této dobì byste se vy i va�e okolí mìli 

chovat tak, aby nebyli ru�eni ostatní lidé. Ru�ení mù�e probíhat rùznými formami, napøíklad hlasitá 

hudba, domácí veèírky, hlasitý hovor na veøejných místech. Pokud k ru�ení noèního klidu dojde, jste vy 

i va�e okolí oprávnìni oznámit toto jednání Policii ÈR nebo obecní policii. Policie mù�e ulo�it pokutu do 

vý�e 5 000 Kè pøímo na místì, do 10 000 Kè ve správním øízení. Pokud se situace opakuje, mù�e být pokuta 

je�tì vy��í. Obec mù�e povolit výjimky z noèního klidu (zkrácení noèního klidu) � napøíklad v dobì 

festivalu, na konci kalendáøního roku nebo na pøedem ohlá�ených akcích.

Kouøení na zakázaných místech
V Èesku se nesmí kouøit na zastávkách mìstské hromadné dopravy, v restauracích, v dopravních 

prostøedcích ani ve veøejných budovách, kinech a divadlech. Obecné pravidlo je neobtì�ovat kouøením své 

okolí. Pokud kouøíte na místech, kde je to zakázané, mù�ete dostat pokutu a� 5 000 Kè.

Domácí násilí

Domácí násilí mù�e být psychické (napø. zastra�ování, vydírání, poni�ování), fyzické (napø. bití, �krcení,  

tahání za vlasy), ekonomické (napø. braní financí, donucení do pøevodu nemovitosti), sociální (napø. 

bránìní kontaktu s jinými lidmi, zákaz telefonování, zákaz vycházet z domu bez doprovodu) nebo 

sexuální (napø. vynucený pohlavní styk, sexuální nátlak). Dìje se mezi dvìma èi více blízkými osobami, 

násilí je opakované a pøed veøejností skryté (dìje se doma). Zpravidla se násilí èasem stupòuje.

Reálný pøíbìh - øízení dopravního prostøedku pod vlivem alkoholu
Paní O. z Mongolska pracovala v jiném mìstì, ne� bydlela. Do zamìstnání jezdila osobním autem po 

dálnici. Veèer si s kamarádkami udìlaly veèírek, na kterém pily alkohol. V prùbìhu veèírku paní O. zavolal 

zamìstnavatel, �e mu chybí pracovníci a �e se má dostavit na noèní smìnu. Paní O. se bála, �e pokud 

nepøijde, bude mít v práci problémy. Proto se rozhodla z veèírku odejít a autem odjela do práce. Na dálnici 

jí zastavila hlídka policie kvùli vysoké  rychlosti, souèasnì se podrobila orientaèní dechové zkou�ce na 

pøítomnost alkoholu v dechu. Nadýchala 2 promile, co� bylo kvalifikováno jako trestný èin. Byl jí odebraný 

øidièský prùkaz, dostala zákaz øízení vozidel na 2 roky a musela zaplatit vysokou pokutu. V Èeské republice 

pobývala na zamìstnaneckou kartu � proto�e spáchala a byla odsouzena za trestný èin, byla jí platnost 

zamìstnanecké karty zru�ena a musela se vrátit zpátky do Mongolska.

Potřebujete poradit? Obraťte se na následující organizace (kontakt na konci brožury):

Police ČR

Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina

La Strada Česká republika, o. p. s.

Magistrát města Jihlavy

BEZPEÈNOST

Pokud potřebujete pomoci, obraťte se na organizaci La Strada, o. p. s. pomoc@strada.cz, telefon 

222 71 71 71 nebo 800 07 77 77 nebo na Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina. 

Oznámení o podezření na spáchání trestného činu můžete podat na kterékoli služebně Policie ČR

V Èeské republice není domácí násilí akceptováno, mu� a �ena jsou si rovni. Potøebujete pomoc, radu nebo 

bezpeènostní plán? Obra�te se na  nebo . Bezplatné tlumoèení vám Intervenèní centrum Bílý kruh bezpeèí

mù�e poskytnout Centrum na podporu integrace cizincù pro Kraj Vysoèina. V pøípadì akutního ohro�ení 

volejte èíslo 158 � Policie ÈR. Agresora vyká�í ze spoleèného obydlí na 10 dnù. Soud má následnì mo�nost 

policejní vykázání prodlou�it, a to o dal�ích 30 dní.

BEZPEÈNOST

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Intervenèní centrum:

www.intervencni-centrum.cz

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Bílý kruh bezpeèí:

www.bkb.cz
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ZDRAVOTNICTVÍ

9. ZDRAVOTNICTVÍ
Po pøíjezdu do Èeské republiky si zajistìte praktického lékaøe, stomatologa, gynekologa a v pøípadì 

potøeby také specializovaného lékaøe (ortopeda, kardiologa apod.). Pro dìti je tøeba nalézt dìtského 

lékaøe � pediatra. Seznam lékaøù vám na po�ádání vydá zdravotní poji��ovna. Pokud to lze, obstarejte si 

výpis ze zdravotní dokumentace ze zemì pùvodu a oèkovací prùkaz, pro lékaøe jsou tato data dùle�itá. 

V pøípadì slouèení rodiny � pøíjezdu pøíbuzných nebo dìtí, jim nechte od lékaøe tyto dokumenty vystavit. 

Není to zákonná povinnost, ale lékaøi tyto informace velmi ocení.

V závislosti na typu pobytu máte buï veøejné, nebo komerèní zdravotní poji�tìní. Lékaøi mají smlouvy 

s rùznými poji��ovnami. Pøi vybírání komerèního zdravotního poji�tìní si nechte pøedlo�it seznam lékaøù 

a ovìøte si, zda je lékaø v adekvátní vzdálenosti od místa va�eho bydli�tì.

Obecnì platí, �e komerèní poji�tìní musí mít cizinci, kteøí jsou v Èesku na dlouhodobém vízu, 

dlouhodobém pobytu a pøechodném pobytu rodinných pøíslu�níkù obèana EU. Toto neplatí, pokud za nì 

pojistné odvádí zamìstnavatel.

Jste tìhotná nebo tìhotenství plánujete?

Konzultujte se zdravotní poji��ovnou, zda va�e poji�tìní kryje náklady s tìhotenstvím a porodem.

U komerèního zdravotního poji�tìní je vìt�inou tøeba pøipoji�tìní. Veøejné zdravotní poji�tìní tuto péèi 

kryje. 

Máte akutní zdravotní problémy?
Mù�ete vyu�ít lékaøskou pohotovostní slu�bu (LPS). Pohotovost funguje v nemocnicích zøízených Krajem 

Vysoèina, seznam a otevírací doba je v závìru bro�ury. LPS funguje pro akutní, neodkladné zále�itosti! 

Pokud to jde, vyèkejte, a nechte se o�etøit svým lékaøem v jeho bì�né pracovní dobì.

Jste v ohrožení života?
Obra�te se na zdravotnickou záchrannou slu�bu na èísle 155. Jedná se o náhlé zhor�ení zdravotního stavu, 

úrazy, náhlou intenzivní bolest a podobnì.

Neumíte dobře česky a obáváte se proto návštěvy lékaře?

Pro bezplatné tlumoèení se mù�ete obrátit také na Centrum na podporu integrace cizincù pro Kraj 

Vysoèina.

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Pokud máte Evropský zdravotní prùkaz EHIC, máte nárok pouze na 

nezbytnou neodkladnou péèi. Konkrétní informace o zdravotním poji�tìní 

jsou dostupné na stránkách Ministerstva vnitra.

www.mvcr.cz/clanek/doklad-o-cestovnim-zdravotnim-pojisteni-pri-pobytu-delsim-nez-90-dnu.asp

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Lékaøe, který pùsobí mimo nemocnice, je mo�né hledat na tìchto 

stránkách: 

nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Ostatní zdravotnická zaøízení:

www.kr-vysocina.cz/ostatni-zdravotnicka-zarizeni/ds-302078/p1=52509

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Zdravotní poji�tìní zaènìte øe�it ideálnì pøi plánování tìhotenství nebo co 

nejdøíve po jeho zji�tìní. Zdravotnická zaøízení zøizovaná Krajem Vysoèina 

naleznete zde:

www.kr-vysocina.cz/zakladni-informace/ds-302121/p1=52507

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Stáhnìte si komunikaèní karty, které vám mohou pomoci pøi dorozumìní se 

s lékaøem. Karty v jednotlivých jazycích jsou k dispozici zde: 

www.mzcr.cz/komunikacni-karty-v-cizich-jazycich

ZDRAVOTNICTVÍ
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naleznete zde:
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ZDRAVOTNICTVÍ
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DOPRAVA

10. DOPRAVA
Autobusovou i vlakovou dopravu zaji��ují na Vysoèinì rùzní dopravci. V autobusech lze platit pøi nástupu 

v hotovosti. Nìkteøí dopravci umo�òují i platbu kartou. Pro dálkové spoje doporuèujeme zamluvit si jízdenku 

pøedem. Rezervace jízdenky je mo�ná na ní�e uvedeném odkaze.

Pøi cestování vlakem je nutné si jízdenku zakoupit dopøedu. Lze to udìlat online na ní�e uvedeném odkaze, 

nebo osobnì na vlakovém nádra�í. Pøi nákupu jízdenky ve vlaku musíte zaplatit poplatek navíc. 

Pokud cestujete vlakem nebo autobusem pravidelnì, lze si u nìkterých dopravcù zøídit elektronickou 

penì�enku.

Dìti od 6 do 18 let, studenti do 26 let a lidé nad 65 let mají nárok na slevu na jízdném. Pokud do této skupiny 

patøíte, oznamte to pøed zaplacením jízdenky øidièi.

Informace o hromadné dopravì v jednotlivých mìstech je uvedena v závìru bro�ury.

Jízda bez platného jízdního dokladu se nevyplácí. Dopravcem povìøená osoba (revizor) mù�e provést 

pøepravní kontrolu. Pokud jízdenku nemáte, musíte zaplatit cenu jízdného a pøirá�ku. Je mo�né zaplatit 

na místì, nebo pozdìji podle pokynù revizora. Vìt�inou je èástka k zaplacení na místì ni��í ne� ta, kterou 

byste zaplatili pozdìji. Napøíklad v Jihlavì se jedná o èástku 700 Kè na místì, 800 Kè, pokud zaplatíte do 15 

kalendáøních dnù, a 1500 Kè, pokud zaplatíte pozdìji. V�dy si nechte vydat potvrzení o zaplacení jízdného 

a pokuty!

Pokud nemáte platný jízdní doklad, revizor po vás bude chtít jméno, pøíjmení, datum narození a adresu. 

Tyto informace jste mu povinni poskytnout, v pøípadì problémù se mù�e revizor obrátit na Policii ÈR nebo 

obecní policii.

V pøípadì, �e dluh nezaplatíte vùbec, mù�e ho po vás dopravce vymáhat. Dal�í mo�ností je, �e odprodá vá� 

dluh jiné spoleènosti. Jiná spoleènost za vás zaplatí, ale dlu�nou èástku po vás bude dále vymáhat. V�e 

mù�e skonèit a� soudem naøízeným exekuèním pøíkazem. Exekutor mù�e naøídit zamìstnavateli, aby vám 

srá�el finance ze mzdy, mù�e dát pokyn bance ke str�ení pøíslu�né èástky z úètu nebo vám mù�e zabavit 

majetek. Není neobvyklé, �e z nezaplaceného dluhu mù�e vzniknout èástka ke splacení mnohonásobnì 

vy��í.

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Pro dopravu lze vyu�ít autobusù, vlakù nebo mìstské hromadné dopravy. 

Jízdní øády vèetnì cen jsou dostupné zde: 

idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni

DESATERO POBYTU V ÈESKÉ REPUBLICE

Jízda bez platné jízdenky

Èeská republika je demokratickým státem. Øídíme se zákony nebo nepsanými pravidly 

chování. Zákony jsou nejvy��í právní normou. V následujícím desateru vám pøiná�íme 

základní pravidla pobytu v ÈR.

1.

2.

3.

Hlídejte si platnost svého pobytového oprávnìní. Pøed koncem platnosti 

nezapomeòte za�ádat o jeho prodlou�ení! Pokud nepodáte �ádost, mù�ete pøijít 

o legální pobyt v ÈR!

Ve�keré zmìny jména, pøíjmení, osobního stavu nebo adresy ohla�ujte ve 

stanovených lhùtách.

Noste u sebe doklad o povolení k pobytu a doklad o zdravotním poji�tìní.

4. Seznamte se se zákony a vyhlá�kami. Neznalost pravidel neomlouvá. Pokud si 

nejste jisti kulturními a jinými pravidly, neváhejte se obrátit na Centrum na 

podporu integrace cizincù nebo na dal�í instituce.

5. Nepodepisujte dokumenty, kterým nerozumíte. Podpis dokumentu je ve vìt�inì 

pøípadù nevratný a platný.

6. Po�tovní schránku oznaète jménem a pøíjmením a pravidelnì ji kontrolujte.

7. Dopisy od úøadù a institucí øe�te zavèas! V oficiálních dokumentech jsou èasto 

lhùty, do kdy se mù�ete k situaci vyjádøit. Prome�káním lhùty se mù�ete dostat do 

problematické situace.

8. Dìti ve vìku 6 � 15 let mají povinnou �kolní docházku. Po pøíjezdu dìtí do ÈR je 

musíte pøihlásit do �koly. Pravidelnì komunikujte s uèitelem a zajímejte se o 

prospìch a chování svých dìtí.

9. Pokud jste ohro�eni na svých právech, neváhejte se obrátit na pøíslu�né instituce. 

Jste obìtí trestného èinu nebo pøestupku? Neprodlenì kontaktujte policii na 

telefonu 158 nebo osobnì.

10. Nebojte se øíci si o pomoc. Na Vysoèinì existuje øada organizací, které vám 

poskytnou bezplatné poradenství èi zprostøedkují dal�í pomoc. Jejich seznam 

naleznete na konci bro�ury.
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PØEHLED DÙLE�ITÝCH KONTAKTÙ JIHLAVSKO

Hromadná doprava

V Jihlavì jezdí autobusy a trolejbusy. Ve�keré informace a jízdní øády jsou dostupné zde: 

www.dpmj.cz.

Pøed nástupem do vozidla musíte mít zakoupenou jízdenku a ihned po nástupu ji oznaèit. 

Jízdenku lze s pøirá�kou zakoupit také u øidièe. Pokud cestujete pravidelnì, zøiïte si Jihlavskou 

kartu, budete jezdit levnìji. Kartu si mù�ete zaøídit na pøedprodeji jízdenek � Masarykovo 

námìstí 1, Jihlava.

Ztráta cestovního dokladu, oznamování trestných èinù apod.

Obvodní oddìlení Policie ÈR Jihlava

Vrchlického 46, 586 01 Jihlava

JIHLAVA

Výmìna øidièských prùkazù, registrace automobilù

Magistrát mìsta Jihlavy

Odbor dopravy

Tyr�ova 18, 586 01 Jihlava

Telefon: 565 593 532

Komplexní pomoc cizincùm pro dìti, dospìlé a rodiny
F POINT, z. S.
Masarykovo nám. 34, 586 01 Jihlava
www.fpoint.cz
Email: fpoint@fpoint.cz, telefon: 774 612 268

Kontakt pouze telefonicky nebo emailem: lastrada@strada.cz, telefon: 222 721 810

La Strada Èeská republika, o. p. s.
Pomoc pøi øe�ení problematiky obchodování s lidmi a pracovního vykoøis�ování

www.strada.cz

Odbor �kolství, mláde�e a sportu

Uznání základního, støedního nebo vy��ího odborného vzdìlávání
Krajský úøad Kraje Vysoèina

Vì�ní 28, 586 01 Jihlava

Bezplatné poradenství pro cizince, výuka èeského jazyka, tlumoèení

Centrum na podporu integrace cizincù pro Kraj Vysoèina

Tolstého 15, 586 01 Jihlava
www.integracnicentra.cz

Ohlá�ení poru�ování zákoníku práce, bezpeènosti práce apod.

Oblastní inspektorát práce pro Jihoèeský kraj a Vysoèinu se sídlem v Èeských Budìjovicích

Tøída Legionáøù 17/4181, 586 01 Jihlava
www.suip.cz
Telefon: 950 179 512, e-mail: jihlava@suip.cz

Hlá�ení místa pobytu na území, formuláøe pro pozvání osob do ÈR apod.

Policie Èeské republiky, Odbor cizinecké policie

Oddìlení pobytových agend 

Wolkerova 37, 586 01 Jihlava

JIHLAVA

JIHLAVA

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na 

zadní straně brožury.

Sportovi�tì

�koly

www.jihlava.cz/vismo/sportoviste.asp
www.jihlava.cz/skoly/os-984

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Policie ÈR má poboèky i v dal�ích mìstech, 

nejbli��í policejní slu�ebnu naleznete po zadání

va�í adresy na této webové stránce:

www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Lze se objednat elektronicky: 

www.jihlava.cz/webcall-elektronicke-objednani/d-337334/p1=103801
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PØEHLED DÙLE�ITÝCH KONTAKTÙ TØEBÍÈSKO

TØEBÍÈ

Hromadná doprava

Po Tøebíèi se mù�ete pøepravovat autobusy. Nastupuje se pøedními dveømi, výstup je 

prostøedními nebo zadními dveømi. Platí se pøímo øidièi v hotovosti. Mù�ete si poøídit èipovou 

kartu, díky které máte jízdné levnìj�í. Èipovou kartu si mù�ete poøídit na adrese Karlovo 

námìstí 29, Tøebíè. Více informací a jízdní øády najdete zde: www.doprava-trebic.cz

Ztráta cestovního dokladu, oznamování trestných èinù apod.

Obvodní oddìlení Policie ÈR Tøebíè

Bráfova 11, 674 01 Třebíč

Hlá�ení místa pobytu na území, formuláøe pro pozvání osob do ÈR apod.

Policie Èeské republiky, Odbor cizinecké policie

Oddìlení pobytových agend 

Wolkerova 37, 586 01 Jihlava

TØEBÍÈ TØEBÍÈ

Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Tøebíè

Výmìna øidièských prùkazù, registrace automobilù

Mìstský úøad Tøebíè
Odbor správních èinností

Masarykovo nám. 34, 586 01 Jihlava

Email: fpoint@fpoint.cz, telefon: 774 612 268

Komplexní pomoc cizincùm pro dìti, dospìlé a rodiny
F POINT, z. S.

www.fpoint.cz

La Strada Èeská republika, o. p. s.

Kontakt pouze telefonicky nebo emailem: lastrada@strada.cz, telefon: 222 721 810

Pomoc pøi øe�ení problematiky obchodování s lidmi a pracovního vykoøis�ování

www.strada.cz

Krajský úøad Kraje Vysoèina

Vì�ní 28, 586 01 Jihlava

Uznání základního, støedního nebo vy��ího odborného vzdìlávání

Odbor �kolství, mláde�e a sportu

www.suip.cz

Ohlá�ení poru�ování zákoníku práce, bezpeènosti práce apod.

Oblastní inspektorát práce pro Jihoèeský kraj a Vysoèinu se sídlem v Èeských Budìjovicích

Tøída Legionáøù 17/4181, 586 01 Jihlava

Telefon: 950 179 512, e-mail: jihlava@suip.cz

TØEBÍÈ

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na 

zadní straně brožury.

Sportovi�tì

�koly

www.trebic.cz/sport/ms-30112/p1=30112
www.trebic.cz/vzdelavani/ms-30191/p1=30191

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Policie ÈR má poboèky i v dal�ích mìstech, 

nejbli��í policejní slu�ebnu naleznete po zadání

va�í adresy na této webové stránce:

www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
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PØEHLED DÙLE�ITÝCH KONTAKTÙ TØEBÍÈSKO

TØEBÍÈ

Hromadná doprava

Po Tøebíèi se mù�ete pøepravovat autobusy. Nastupuje se pøedními dveømi, výstup je 

prostøedními nebo zadními dveømi. Platí se pøímo øidièi v hotovosti. Mù�ete si poøídit èipovou 

kartu, díky které máte jízdné levnìj�í. Èipovou kartu si mù�ete poøídit na adrese Karlovo 

námìstí 29, Tøebíè. Více informací a jízdní øády najdete zde: www.doprava-trebic.cz

Ztráta cestovního dokladu, oznamování trestných èinù apod.

Obvodní oddìlení Policie ÈR Tøebíè

Bráfova 11, 674 01 Třebíč

Hlá�ení místa pobytu na území, formuláøe pro pozvání osob do ÈR apod.

Policie Èeské republiky, Odbor cizinecké policie

Oddìlení pobytových agend 

Wolkerova 37, 586 01 Jihlava

TØEBÍÈ TØEBÍÈ

Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Tøebíè

Výmìna øidièských prùkazù, registrace automobilù

Mìstský úøad Tøebíè
Odbor správních èinností

Masarykovo nám. 34, 586 01 Jihlava

Email: fpoint@fpoint.cz, telefon: 774 612 268

Komplexní pomoc cizincùm pro dìti, dospìlé a rodiny
F POINT, z. S.

www.fpoint.cz

La Strada Èeská republika, o. p. s.

Kontakt pouze telefonicky nebo emailem: lastrada@strada.cz, telefon: 222 721 810

Pomoc pøi øe�ení problematiky obchodování s lidmi a pracovního vykoøis�ování

www.strada.cz

Krajský úøad Kraje Vysoèina

Vì�ní 28, 586 01 Jihlava

Uznání základního, støedního nebo vy��ího odborného vzdìlávání

Odbor �kolství, mláde�e a sportu

www.suip.cz

Ohlá�ení poru�ování zákoníku práce, bezpeènosti práce apod.

Oblastní inspektorát práce pro Jihoèeský kraj a Vysoèinu se sídlem v Èeských Budìjovicích

Tøída Legionáøù 17/4181, 586 01 Jihlava

Telefon: 950 179 512, e-mail: jihlava@suip.cz

TØEBÍÈ

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na 

zadní straně brožury.

Sportovi�tì

�koly

www.trebic.cz/sport/ms-30112/p1=30112
www.trebic.cz/vzdelavani/ms-30191/p1=30191

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Policie ÈR má poboèky i v dal�ích mìstech, 

nejbli��í policejní slu�ebnu naleznete po zadání

va�í adresy na této webové stránce:

www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
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PELHØIMOV PELHØIMOV

PØEHLED DÙLE�ITÝCH KONTAKTÙ PELHØIMOVSKO

Lékaøská pohotovostní slu�ba

Nemocnice Pelhøimov

Slovanského bratrství 710, Pelhøimov

Ordinaèní hodiny pro dìti i dospìlé:

PO � PÁ 17:00 � 

SO, NE, svátky 8:00 � 

Telefon: 565 355 397, 565 355 393

PELHØIMOV

Hromadná doprava

Po Pelhøimovì lze jezdit autobusovou dopravou. Platí se po nástupu do vozidla øidièi. Nastupuje 

se pouze pøedními dveømi, vystupuje se prostøedními nebo zadními dveømi. Pøi poøízení èipové 

karty máte levnìj�í jízdné. O kartu si mù�ete po�ádat v informaèní kanceláøi ICOM transport a. s. 

na adrese Pod Náspem 2437, Pelhøimov (autobusové nádra�í).

Hlá�ení zmìn a zaøizování karty povolení k pobytu, hlá�ení místa pobytu na území, 

prodlu�ování a zmìny pobytù, oznámení o zmìnì zamìstnavatele apod.

Odbor azylové a migraèní politiky

Oddìlení pobytu cizincù Kraj Vysoèina

Tolstého 15, 586 01 Jihlava
www.mvcr.cz
Objednat se lze na telefonu: 974 260 399, lze pøijít i bez objednání

Úøední hodiny:

PO, ST 8:00 � 

Ztráta cestovního dokladu, oznamování trestných èinù apod. 

Obvodní oddìlení Policie ÈR Pelhøimov

Pra�ská ul. 1738, 393 31 Pelhøimov

PELHØIMOV

Hlá�ení místa pobytu na území, formuláøe pro pozvání osob do ÈR apod.

Policie Èeské republiky, Odbor cizinecké policie

Oddìlení pobytových agend 

Wolkerova 37, 586 01 Jihlava

Masarykovo nám. 34, 586 01 Jihlava

Komplexní pomoc cizincùm pro dìti, dospìlé a rodiny

Email: fpoint@fpoint.cz, telefon: 774 612 268
www.fpoint.cz

F POINT, z. S.

www.strada.cz
Kontakt pouze telefonicky nebo emailem: lastrada@strada.cz, telefon: 222 721 810

La Strada Èeská republika, o. p. s.
Pomoc pøi øe�ení problematiky obchodování s lidmi a pracovního vykoøis�ování

Krajský úøad Kraje Vysoèina
Odbor �kolství, mláde�e a sportu
Vì�ní 28, 586 01 Jihlava

Uznání základního, støedního nebo vy��ího odborného vzdìlávání

Bezplatné poradenství pro cizince, výuka èeského jazyka, tlumoèení

Centrum na podporu integrace cizincù pro Kraj Vysoèina

Tolstého 15, 586 01 Jihlava
www.integracnicentra.cz
e-mail: icjihlava@suz.cz

PO, ST 12:00 � 18:00

ÈT 8:00 � 12:00

PÁ 8:00 � 12:00

Ohlá�ení poru�ování zákoníku práce, bezpeènosti práce apod.

Oblastní inspektorát práce pro Jihoèeský kraj a Vysoèinu se sídlem v Èeských Budìjovicích

Tøída Legionáøù 17/4181, 586 01 Jihlava
www.suip.cz
Telefon: 950 179 512, e-mail: jihlava@suip.cz

Výmìna øidièských prùkazù, registrace automobilù

Mìsto Pelhøimov

Úsek evidence øidièù a úsek evidence vozidel

Pra�ská 2460, 393 01 Pelhøimov

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na 

zadní straně brožury.

Sportovi�tì

�koly

www.mupe.cz/sportoviste/os-1312
www.seznamskol.eu/typ/?kraj=vysocina&amp;okres=pelhrimov

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Policie ÈR má poboèky i v dal�ích mìstech, 

nejbli��í policejní slu�ebnu naleznete po zadání

va�í adresy na této webové stránce:

www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
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prodlu�ování a zmìny pobytù, oznámení o zmìnì zamìstnavatele apod.

Odbor azylové a migraèní politiky

Oddìlení pobytu cizincù Kraj Vysoèina

Tolstého 15, 586 01 Jihlava
www.mvcr.cz
Objednat se lze na telefonu: 974 260 399, lze pøijít i bez objednání

Úøední hodiny:

PO, ST 8:00 � 
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Oddìlení pobytových agend 

Wolkerova 37, 586 01 Jihlava

Masarykovo nám. 34, 586 01 Jihlava

Komplexní pomoc cizincùm pro dìti, dospìlé a rodiny

Email: fpoint@fpoint.cz, telefon: 774 612 268
www.fpoint.cz

F POINT, z. S.

www.strada.cz
Kontakt pouze telefonicky nebo emailem: lastrada@strada.cz, telefon: 222 721 810

La Strada Èeská republika, o. p. s.
Pomoc pøi øe�ení problematiky obchodování s lidmi a pracovního vykoøis�ování

Krajský úøad Kraje Vysoèina
Odbor �kolství, mláde�e a sportu
Vì�ní 28, 586 01 Jihlava

Uznání základního, støedního nebo vy��ího odborného vzdìlávání

Bezplatné poradenství pro cizince, výuka èeského jazyka, tlumoèení

Centrum na podporu integrace cizincù pro Kraj Vysoèina

Tolstého 15, 586 01 Jihlava
www.integracnicentra.cz
e-mail: icjihlava@suz.cz

PO, ST 12:00 � 18:00

ÈT 8:00 � 12:00

PÁ 8:00 � 12:00

Ohlá�ení poru�ování zákoníku práce, bezpeènosti práce apod.

Oblastní inspektorát práce pro Jihoèeský kraj a Vysoèinu se sídlem v Èeských Budìjovicích

Tøída Legionáøù 17/4181, 586 01 Jihlava
www.suip.cz
Telefon: 950 179 512, e-mail: jihlava@suip.cz

Výmìna øidièských prùkazù, registrace automobilù

Mìsto Pelhøimov

Úsek evidence øidièù a úsek evidence vozidel

Pra�ská 2460, 393 01 Pelhøimov

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na 

zadní straně brožury.

Sportovi�tì

�koly

www.mupe.cz/sportoviste/os-1312
www.seznamskol.eu/typ/?kraj=vysocina&amp;okres=pelhrimov

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Policie ÈR má poboèky i v dal�ích mìstech, 

nejbli��í policejní slu�ebnu naleznete po zadání

va�í adresy na této webové stránce:

www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
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�ÏÁR NAD SÁZAVOU �ÏÁR NAD SÁZAVOU

PØEHLED DÙLE�ITÝCH KONTAKTÙ �ÏÁRSKO

Lékaøská pohotovostní slu�ba Poliklinika �ïár nad Sázavou

Studentská 4, �ïár nad Sázavou

Ordinaèní hodiny pro dospìlé:

SO, NE, svátky                 8:00 � 21:00 

Telefon: 566 690 211

Lékaøská pohotovostní slu�ba Nemocnice Nové Mìsto na Moravì

�ïárská 610, Nové Mìsto na Moravì

Ordinaèní hodiny pro dospìlé:

PO � PÁ                           15:00 � 7:00 

SO, NE, svátky 9:00 � 17:00 

Telefon: 566 801 850

Ordinaèní hodiny pro dìti:

PO � PÁ 15:00 � 7:00 

SO, NE, svátky 8:00 � 20:00 

Telefon: 566 801 670

�ÏÁR
NAD 

SÁZAVOU

Hromadná doprava

Po Žďáře nad Sázavou se můžete přepravovat autobusy. Nástup je možný pouze předními dveřmi, 

cestující platí řidiči v hotovosti. Pokud cestujete pravidelně, můžete si pořídit čipovou kartu a budete 

jezdit levněji. 

O kartu můžete pořádat na adrese Nádražní 15, Žďár nad Sázavou. Více informací a jízdní řády 

najdete zde: www.mhdzdar.cz

Hlá�ení zmìn a zaøizování karty povolení k pobytu, hlá�ení místa pobytu na území, 

prodlu�ování a zmìny pobytù, oznámení o zmìnì zamìstnavatele apod.

Odbor azylové a migraèní politiky

Oddìlení pobytu cizincù Kraj Vysoèina

Tolstého 15, 586 01 Jihlava
www.mvcr.cz
Objednat se lze na telefonu: 974 260 399, lze pøijít i bez objednání

Úøední hodiny:

PO, ST 8:00 � 17:00

ÚT, ÈT 8:00 � 12:00

Ztráta cestovního dokladu, oznamování trestných èinù apod. 

Obvodní oddìlení Policie ÈR �ïár nad Sázavou  

Brnìnská 23, 591 01 �ïár nad Sázavou

Hlá�ení místa pobytu na území, formuláøe pro pozvání osob do ÈR apod.

Policie Èeské republiky, Odbor cizinecké policie

Oddìlení pobytových agend 

Wolkerova 37, 586 01 Jihlava

F POINT, z. S.
Komplexní pomoc cizincùm pro dìti, dospìlé a rodiny

Masarykovo nám. 34, 586 01 Jihlava

Email: fpoint@fpoint.cz, telefon: 774 612 268
www.fpoint.cz

La Strada Èeská republika, o. p. s.
Pomoc pøi øe�ení problematiky obchodování s lidmi a pracovního vykoøis�ování

Kontakt pouze telefonicky nebo emailem: lastrada@strada.cz, telefon: 222 721 810
www.strada.cz

Uznání základního, støedního nebo vy��ího odborného vzdìlávání

Odbor �kolství, mláde�e a sportu
Krajský úøad Kraje Vysoèina

Vì�ní 28, 586 01 Jihlava

Bezplatné poradenství pro cizince, výuka èeského jazyka, tlumoèení

Centrum na podporu integrace cizincù pro Kraj Vysoèina

Tolstého 15, 586 01 Jihlava
www.integracnicentra.cz
e-mail: icjihlava@suz.cz

PO, ST 12:00 � 18:00

ÈT 8:00 � 12:00

PÁ 8:00 � 12:00

www.suip.cz
Telefon: 950 179 512, e-mail: jihlava@suip.cz

Ohlá�ení poru�ování zákoníku práce, bezpeènosti práce apod.

Oblastní inspektorát práce pro Jihoèeský kraj a Vysoèinu se sídlem v Èeských Budìjovicích

Tøída Legionáøù 17/4181, 586 01 Jihlava

Výmìna øidièských prùkazù, registrace automobilù

Mìsto �ïár nad Sázavou

Odbor dopravy

�i�kova 227/1, 591 01 �ïár nad Sázavou

�ÏÁR
NAD

 SÁZAVOU

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na 

zadní straně brožury.

Sportovi�tì

�koly

www.zdarns.cz/kultura-a-sport/zdar-sportovni
www.seznamskol.eu/typ/?kraj=vysocina&amp;okres=zdar-nad-sazavou

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Policie ÈR má poboèky i v dal�ích mìstech, 

nejbli��í policejní slu�ebnu naleznete po zadání

va�í adresy na této webové stránce:

www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
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SÁZAVOU
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Komplexní pomoc cizincùm pro dìti, dospìlé a rodiny

Masarykovo nám. 34, 586 01 Jihlava

Email: fpoint@fpoint.cz, telefon: 774 612 268
www.fpoint.cz

La Strada Èeská republika, o. p. s.
Pomoc pøi øe�ení problematiky obchodování s lidmi a pracovního vykoøis�ování

Kontakt pouze telefonicky nebo emailem: lastrada@strada.cz, telefon: 222 721 810
www.strada.cz

Uznání základního, støedního nebo vy��ího odborného vzdìlávání

Odbor �kolství, mláde�e a sportu
Krajský úøad Kraje Vysoèina

Vì�ní 28, 586 01 Jihlava

Bezplatné poradenství pro cizince, výuka èeského jazyka, tlumoèení

Centrum na podporu integrace cizincù pro Kraj Vysoèina

Tolstého 15, 586 01 Jihlava
www.integracnicentra.cz
e-mail: icjihlava@suz.cz
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ÈT 8:00 � 12:00

PÁ 8:00 � 12:00

www.suip.cz
Telefon: 950 179 512, e-mail: jihlava@suip.cz
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Oblastní inspektorát práce pro Jihoèeský kraj a Vysoèinu se sídlem v Èeských Budìjovicích

Tøída Legionáøù 17/4181, 586 01 Jihlava
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�ÏÁR
NAD

 SÁZAVOU

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na 

zadní straně brožury.

Sportovi�tì

�koly

www.zdarns.cz/kultura-a-sport/zdar-sportovni
www.seznamskol.eu/typ/?kraj=vysocina&amp;okres=zdar-nad-sazavou

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Policie ÈR má poboèky i v dal�ích mìstech, 

nejbli��í policejní slu�ebnu naleznete po zadání

va�í adresy na této webové stránce:

www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
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HAVLÍÈKÙV BROD HAVLÍÈKÙV BROD

PØEHLED DÙLE�ITÝCH KONTAKTÙ HAVLÍÈKOBRODSKO

Lékaøská pohotovostní slu�ba Nemocnice Havlíèkùv Brod

Husova 2624, Havlíčkův Brod

Ordinační hodiny pro děti i dospělé:

PO – PÁ 17:00 – 20:00

SO, NE, svátky 8:00 – 21:00 (děti) 
9:00 – 20:00 (dospělí)

Telefon: 569 472 360 (dospělí), 569 472 189 (děti)

Hromadná doprava
Po Havlíèkovì Brodì se mù�ete pøepravovat autobusy. Nástup je mo�ný pouze pøedními dveømi, 

cestující platí øidièi v hotovosti. Pokud cestujete pravidelnì, mù�ete si poøídit èipovou kartu a 

budete jezdit levnìji. O kartu mù�ete poøádat na adrese Na Valech 3523, Havlíèkùv Brod. Více 

informací 

a jízdní øády najdete zde: www.tshb.cz/mestska-doprava

Hlá�ení zmìn a zaøizování karty povolení k pobytu, hlá�ení místa pobytu na území, 

prodlu�ování a zmìny pobytù, oznámení o zmìnì zamìstnavatele apod.

Odbor azylové a migraèní politiky

Oddìlení pobytu cizincù Kraj Vysoèina

Tolstého 15, 586 01 Jihlava
www.mvcr.cz
Objednat se lze na telefonu: 974 260 399, lze pøijít i bez objednání

Úøední hodiny:

PO, ST 8:00 � 17:00

ÚT, ÈT 8:00 � 12:00

HAVLÍÈKÙV
BROD

Ztráta cestovního dokladu, oznamován trestných èinù apod.

Obvodní oddìlení Policie ÈR Havlíèkùv Brod

Husova 2894, 580 02 Havlíèkùv Brod

Hlá�ení místa pobytu na území, formuláøe pro pozvání osob do ÈR apod.

Policie Èeské republiky, Odbor cizinecké policie

Oddìlení pobytových agend

Wolkerova 37, 586 01 Jihlava

HAVLÍÈKÙV
BROD

Policie Èeské republiky, Odbor cizinecké policie

Oddìlení pobytových agend

�táflova 2003, 580 1 Havlíèkùv Brod

Bezplatné poradenství pro cizince, výuka èeského jazyka, tlumoèení

Centrum na podporu integrace cizincù pro Kraj Vysoèina

Tolstého 15, 586 01 Jihlava

www.integracnicentra.cz
e-mail: icjihlava@suz.cz

PO, ST 12:00 – 18:00

ÈT 8:00 – 12:00

PÁ 8:00 – 12:00

Ohlá�ení poru�ování zákoníku práce, bezpeènosti práce apod.

Oblastní inspektorát práce pro Jihoèeský kraj a Vysoèinu se sídlem v Èeských Budìjovicích 

Třída Legionářů 17/4181, 586 01 Jihlava

www.suip.cz

Telefon: 950 179 512, e-mail: jihlava@suip.cz

Komplexní pomoc cizincùm pro dìti, dospìlé a rodiny

F POINT, z. S.

Masarykovo nám. 34, 586 01 Jihlava

www.fpoint.cz

Email: fpoint@fpoint.cz, telefon: 774 612 268

Pomoc pøi øe�ení problematiky obchodování s lidmi a pracovního vykoøis�ování

La Strada Èeská republika, o. p. s.
www.strada.cz
Kontakt pouze telefonicky nebo emailem: lastrada@strada.cz, telefon: 222 721 810

Uznání základního, støedního nebo vy��ího odborného vzdìlávání

Krajský úøad Kraje Vysoèina

Odbor �kolství, mláde�e a sportu

Vì�ní 28, 586 01 Jihlava

Výmìna øidièských prùkazù, registrace automobilù

Mìsto Havlíèkùv Brod

Odbor dopravy

Pra�ská 2954, 580 01 Havlíèkùv Brod

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na 

zadní straně brožury.

Sportovi�tì

�koly

mic.muhb.cz/sportovni-zarizeni/ds-27527/p1=58910
www.seznamskol.eu/typ/zakladni-skola/?kraj=vysocina&amp;okres=havlickuv-brod

Návod na stažení aplikace pro zobrazení odkazu přes QR kód naleznete na zadní straně brožury.

Policie ÈR má poboèky i v dal�ích mìstech, 

nejbli��í policejní slu�ebnu naleznete po zadání

va�í adresy na této webové stránce:

www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
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Tento materiál vznikl za podpory Ministerstva vnitra ÈR z programu 
prevence kriminality.

Spus�te aplikaci Fotoaparát z domovské obrazovky, ovládacího centra nebo zamykací 
obrazovky va�eho zaøízení.
Dr�te zaøízení tak, aby byl QR kód zøetelnì v aplikaci Fotoaparát zobrazen.
Va�e zaøízení rozpozná QR kód a zobrazí upozornìní.
Klepnutím na oznámení otevøete odkaz spojený s QR kódem.

Pokud vám nefunguje skenování pøímo pøes aplikaci Fotoaparát, mù�ete vyu�ít aplikace 
Google, kterou má vìt�ina zaøízení s Androidem pøedinstalovanou.
Nabízí se také mo�nost sta�ení bezplatné aplikace, kterou stáhnete pøes obchod Google Play.

Texty: Bc. Lucie �krdlová, Mgr. Andrea Pohanová a kol. autorù
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Èeská republika

www.facebook.com/krajvysocina

E-mail: posta@kr-vysocina.cz

�i�kova 57, 587 33 Jihlava

Neprodejné

Kraj Vysoèina

Tel.: +420 564 602 111

Internet: www.kr-vysocina.cz
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