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Vážený pane, vážená paní,

dostává se Vám
 do rukou inform

ační m
ateriál, který je určen především

 pro 
Vás, cizince s trvalým

 pobytem
 v ČR z nečlenských zem

í EU (tzv. třetích zem
í).

Udělením
 trvalého pobytu získáváte ve většině oblastí života stejné 

postavení jako občan ČR, ale setkáte se také s některým
i výjim

kam
i - např. 

nem
áte volební právo nebo nem

ůžete pracovat v ozbrojených silách.
Účelem

 tohoto m
ateriálu je poskytnout Vám

 základní stručné inform
ace 

z oblastí, se kterým
i se budete setkávat během

 svého pobytu v ČR.

Tento inform
ační m

ateriál naleznete ke stažení na
http://w

w
w.m

vcr.cz/cizinci.

POUŽITÉ ZKRATKY
ČR

Česká republika
EU

Evropská unie
M

PSV
 

M
inisterstvo práce a sociálních věcí

Ú
P

Ú
řad práce
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•
vlastnické bydlení

 
Jedná se o byt nebo dům

, který je ve Vašem
 osobním

 vlastnictví. U
zavřete  

 
písem

nou kupní sm
louvu a vlastníkem

 se stáváte dnem
 zápisu „vkladu  

 
vlastnického práva“ do katastru nem

ovitostí.
•

družstevní bydlení
 

Stáváte se členem
 družstva a uzavíráte s ním

 nájem
ní sm

louvu.
•

nájem
ní bydlení

 
N

ájem
 dom

u nebo bytu vzniká nájem
ní sm

louvou. Jde o právní vztah  
 

dvou osob, pronajím
atele (vlastníka bytu či dom

u) a nájem
ce. 

 
Pronajím

atelem
 m

ůže být pouze vlastník pronajím
ané nem

ovitosti, 
 

se kterým
 tedy zájem

ce o bydlení uzavírá nájem
ní sm

louvu.
•

podnájem
ní bydlení

 
D

o podnájm
u lze přenechat někom

u jiném
u pronajatý byt nebo jeho část.  

 
Sm

louvu o podnájm
u tedy uzavírá zájem

ce o bydlení (podnájem
ce) 

 
s nájem

cem
, tzn. osobou, která není vlastníkem

 nem
ovitosti, 

 
ale která m

á s vlastníkem
 bytu uzavřenu nájem

ní sm
louvu.

•
zvláštní form

y bydlení
 

N
apř. vysokoškolské koleje, kom

erční ubytovny.

•
ztráta bydlení

 
V případě ztráty bydlení se m

ůžete obrátit na neziskové organizace, 
 

které Vám
 m

ohou pom
oci situaci řešit.

V ČR existuje několik forem
 bydlení:

N
a nákup dom

u či bytu m
ůžete využít hypoteční úvěr (inform

ace 
podávají jednotlivé banky) nebo stavební spoření (inform

ace 
podávají jednotlivé stavební spořitelny).

V
lastní byt nebo dům

 m
ůžete koupit za stejných 

podm
ínek jako český občan.

N
ájem

ní byt m
ůžete získat od obce, soukrom

é osoby, stavebního 
nebo bytového družstva.

Pokud V
ám

 vznikne dluh na nájem
ném

, m
ůže být vym

áhán 
soudní cestou.
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PRŮKAZ O POVOLENÍ K POBYTU
O

d května 2011 se v ČR vydávají průkazy o povolení k pobytu obsahující 
biom

etrické údaje (zobrazení obličeje a otisky prstů). Průkazy vydané do května 
2011 form

ou štítku vlepeného do cestovního dokladu nebo sam
ostatného dokladu 

zůstávají platné až do uplynutí data platnosti, které je v průkazu vyznačeno.

Platnost průkazu je 10 let (5 let u cizince m
ladšího 15 let).

D
obu platnosti průkazu o povolení k pobytu lze o stejnou dobu prodloužit, 

a to na základě žádosti, kterou jste povinen/povinna podat ve lhůtě nejdříve 
90 dnů před uplynutím

 doby platnosti.

POVINNOSTI VŮČI MINISTERSTVU VNITRA
Jste povinen/povinna M

inisterstvu vnitra hlásit zm
ěnu 

m
ísta pobytu do 30 pracovních dnů ode dne zm

ěny, 
pokud předpokládaná zm

ěna m
ísta pobytu bude 

delší než 180 dnů.

Jste povinen/povinna do 3 pracovních dnů hlásit M
inisterstvu 

vnitra zm
ěnu příjm

ení, osobního stavu, údajů v cestovním
 dokladu 

nebo v průkazu o povolení k pobytu a dále oznám
it ztrátu, zničení, poškození 

nebo odcizení průkazu o povolení k pobytu nebo cizineckého pasu vydaného 
M

inisterstvem
 vnitra. O

bdobně jste povinen/povinna ohlásit nález nebo získání 
dokladu, jehož ztrátu nebo odcizení jste dříve ohlásil/a.

Ztrátu nebo odcizení cestovního pasu jste povinen/povinna ihned ohlásit 
na Policii ČR.

N
arodí-li se Vám

 dítě - cizinec na územ
í ČR, jste povinen/povinna jako zákonný 

zástupce do 60 dnů od narození podat na M
inisterstvu vnitra žádost 

o povolení k trvalém
u pobytu dítěte.

POSTAVENÍ DLOUHODOBĚ POBÝVAJÍCÍHO REZIDENTA 
Základní podm

ínka pro přiznání je pět let nepřetržitého dlouhodobého 
pobytu na územ

í ČR. Toto postavení je zpravidla přiznáno již v rozhodnutí 
o povolení k trvalém

u pobytu, jestliže jste o to v žádosti o vydání povolení 
k trvalém

u pobytu požádal/a. Pokud jste v té době podm
ínky pro přiznání 

nesplňoval/a, jste oprávněn/a o přiznání zažádat později.
Přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta Vás např. 
opravňuje požádat o pobytová povolení vydávaná jiným

i členským
i státy EU

 
za jednodušších podm

ínek. Žádost o přiznání se podává na M
inisterstvu vnitra.

http://w
w

w.m
vcr.cz/cizinci
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POKUD JSTE ZAM
ĚSTNÁN/A

M
áte na trhu práce stejná práva a povinnosti jako občan ČR

. Tato práva 
a povinnosti vyplývají zejm

éna ze zákona o zam
ěstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.)

a zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). V ČR m
ůžete pracovat bez 

povolení k zam
ěstnání (nebo zam

ěstnanecké a m
odré karty). 

M
áte právo na m

zdu, kterou Vám
 zam

ěstnavatel vyplatí za Vaši práci. 
Výši m

zdy (odm
ěny) si dohodnete při sjednání pracovní sm

louvy, dohody 
o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. V

láda ČR stanovuje výši 
m

inim
ální m

zdy a zam
ěstnavatel nem

ůže dát zam
ěstnanci m

zdu nižší. 

Váš zam
ěstnavatel m

á povinnost za Vás odvádět pojistné na zdravotní 
pojištění a na sociální zabezpečení, a to podle výše Vaší m

zdy. 

POKUD PODNIKÁTE
Podnikat m

ůžete za stejných podm
ínek a ve stejném

 rozsahu jako český státní 
občan.  Za českou osobu se z hlediska živnostenského zákona považuje fyzická 
osoba s bydlištěm

 na územ
í ČR (trvalý pobyt) nebo právnická osoba se sídlem

 
na územ

í ČR.

Podnikat je m
ožno na základě živnosti (ohlašovací nebo koncesované) jako 

fyzická osoba (osoba sam
ostatně výdělečně činná) nebo prostřednictvím

 
obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, společnost s ručením

 
om

ezeným
 atd.).

O
právnění provozovat ohlašovací živnost vzniká ohlášením

 u obecního 
živnostenského úřadu. U

 koncesované živnosti vzniká právo provozovat živnost 
rozhodnutím

 o udělení koncese. O
hlásit živnost nebo požádat o koncesi lze 

u kteréhokoli živnostenského úřadu. O
bchodní společnost vzniká dnem

 zápisu 
do obchodního rejstříku.

M
áte povinnost se registrovat u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení 

a zdravotní pojišťovny.

V
 ČR m

ůžete být výdělečně činný/á buď jako 
zam

ěstnanec nebo jako podnikatel.

http://w
w

w.m
po.cz

PRÁCE 
A PODNIKÁNÍ
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Pokud nem
áte zam

ěstnání, nepodnikáte ani nestudujete 
form

ou denního studia, m
áte právo osobně požádat 

o zprostředkování vhodného zam
ěstnání krajskou pobočku

Ú
řadu práce příslušnou podle m

ísta Vašeho bydliště. 

Pokud jste veden/a v evidenci uchazečů o zam
ěstnání, je za V

ás 
plátcem

 pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát.

Při splnění zákonem
 stanovených podm

ínek jste zařazen/a 
do evidence uchazečů o zam

ěstnání.
Jako uchazeč o zam

ěstnání m
áte právo na bezplatné zprostředkování zam

ěstnání,
m

ůžete využít nabízených poradenských služeb a krajská pobočka Ú
řadu práce 

Vám
 m

ůže zabezpečit rekvalifikaci. Při splnění zákonem
 stanovených podm

ínek 
m

áte nárok na podporu v nezam
ěstnanosti. Základní podm

ínkou je, že jste 
v uplynulých 2 letech před zařazením

 do evidence získal/a zam
ěstnáním

 nebo 
jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 1 roku. 
Zároveň jste požádal/a Ú

řad práce, u kterého jste veden/a v evidenci uchazečů 
o zam

ěstnání, o poskytnutí podpory v nezam
ěstnanosti a ke dni, k něm

už m
á být 

podpora v nezam
ěstnanosti přiznána, nejste poživatelem

 starobního důchodu.

Zam
ěstnání m

ůžete hledat i prostřednictvím
 agentur práce, inzerce v tisku 

nebo na internetu.

A
gentura práce V

ám
 m

ůže zprostředkovat zam
ěstnání, m

ůže V
ás 

zam
ěstnat, ale nem

ůže V
ás přidělit k výkonu práce k tzv. uživateli 

(jiné fyzické nebo právnické osobě).

Pokud nem
áte zam

ěstnání a nejste veden/a v evidenci uchazečů o zam
ěstnání, 

m
áte povinnost si sám

/sam
a platit pojistné na zdravotní pojištění.

Jako uchazeč o zam
ěstnání jste povinen/povinna s Ú

P spolupracovat a řídit se 
jeho pokyny. N

ebudete-li s Ú
P spolupracovat, m

ůžete být sankčně vyřazen/a 
z evidence uchazečů o zam

ěstnání. Tím
 ztratíte nárok na podporu 

v nezam
ěstnanosti a zároveň i na případné nepojistné dávky sociálního zabezpečení.  

D
o evidence uchazečů o zam

ěstnání m
ůžete být znovu zařazen/a nejdříve 

po uplynutí 6 m
ěsíců ode dne vyřazení.

http://portal.m
psv.cz/sz

NEZAMĚSTNANOST 
A ÚŘAD PRÁCE
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POVINNOSTI
M

áte povinnost hradit pojistné na sociální pojištění vždy, 
pokud jste zam

ěstnán/a, v rozsahu zakládajícím
 účast na 

pojištění (odvádí je za V
ás zam

ěstnavatel), nebo podnikáte 
(platíte sám

/sam
a). Jestliže nem

áte žádný příjem
 

(nepracujete ani nepodnikáte), tuto povinnost nem
áte.

D
ůchody

D
ruhy důchodů: starobní, invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí.

O
 nároku, výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení v Praze

na základě žádosti o důchod uplatněné na O
SSZ podle m

ísta trvalého pobytu.

Při posuzování nároku na důchod se přihlíží i k době pojištění získaných 
v ostatních členských státech EU

/EH
P nebo ve třetích státech, pokud s nim

i m
á 

ČR uzavřenou příslušnou m
ezinárodní sm

louvu. Podrobnější inform
ace Vám

 
poskytne Česká správa sociálního zabezpečení, kde si také m

ůžete ověřit, 
zda m

áte všechny dokum
enty potřebné pro nárok na důchod.  

D
ůchody jsou vypláceny i v případech, kdy se jejich poživatel přestěhuje 

do zahraničí. Výplata důchodu však m
ůže být vázána na splnění určitých 

podm
ínek (např. předkládání tzv. potvrzení o žití). Pro lepší orientaci 

a m
ožnost výpočtu důchodu zveřejnilo M

inisterstvo práce a sociálních věcí 
na svých internetových stránkách důchodovou kalkulačku 
http://duchodovakalkulacka.m

psv.cz/w
w

w
/.

Pro zvýšení životní úrovně k důchodu je m
ožné uzavřít penzijní připojištění 

u vybraných finančních institucí, které vám
 poskytnou i aktuální inform

ace 
týkající se tohoto systém

u. 

 
  Jsem

 cizinec s trvalým
 pobytem

, m
ám

 v ČR nárok na výplatu     
 

  starobního důchodu?

N
árok na starobní důchod vzniká po dovršení důchodového věku a současně 

po splnění zákonem
 požadované doby pojištění.

http://w
w

w.cssz.cz
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Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje zpravidla tyto platby:

•
pojistné na důchodové pojištění - v případě stáří, invalidity nebo úm

rtí  
 

živitele je Vám
, při splnění zákonem

 stanovených podm
ínek, přiznán 

 
a vyplácen příslušný důchod.

•
příspěvek na státní politiku zam

ěstnanosti - v případě 
 

nezam
ěstnanosti je Vám

, při splnění zákonem
 stanovených podm

ínek,  
 

přiznána a vyplácena podpora v nezam
ěstnanosti. Příspěvek hradí 

 
v případě zam

ěstnance zam
ěstnavatel, osoby sam

ostatně výdělečně činné  
 

ho pak hradí sam
y za sebe. Příspěvek neplatí osoby dobrovolně důchodově  

 
pojištěné.

•
pojistné na nem

ocenské pojištění - v případě onem
ocnění, úrazu,  

 
ošetřování dítěte, těhotenství nebo m

ateřství je Vám
, při splnění zákonem

  
 

stanovených podm
ínek, přiznána a vyplácena dávka nem

ocenského  
 

pojištění. Tuto část sociálního pojištění hradí za zam
ěstnance  

 
zam

ěstnavatel a nejsou ji povinni za sebe platit podnikatelé (osoby  
 

sam
ostatně výdělečně činné), jejichž účast na nem

ocenském
 pojištění 

 
je dobrovolná, a také ji neplatí osoby dobrovolně důchodově pojištěné.

Ve věci sociálního zabezpečení a důchodů m
áte právo se inform

ovat na 
kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení (O

SSZ).  

PRÁVA
V

 případě stáří, invalidity, ovdovění nebo osiření m
áte, 

při splnění zákonem
 stanovených podm

ínek, právo (nárok) 
na přiznání a vyplácení příslušného důchodu.

8
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PRÁVA
V případě, že se nacházíte v situaci, kterou nejste z objektivních
důvodů schopen/schopna vyřešit sám

/sam
a (např. m

áte 
nezaopatřené děti, jste nezam

ěstnaný/nezam
ěstnaná, nem

áte 
dostatečný příjem

), m
áte právo zažádat o sociální dávky.

Ty se dělí na dávky státní sociální podpory a dávky 
pom

oci v hm
otné nouzi.

M
áte právo na využívání sociálních služeb (např. sociální 

poradenství, osobní asistence, pečovatelská služba, dom
ovy 

pro seniory, azylové dom
y).

POVINNOSTI
V případě žádosti o sociální dávky je nutné splnit potřebné náležitosti, 
tj. uvést složení rodiny, doložit příjem

, splnit podm
ínky nároku.

Pokud jste v situaci, kterou řeší státní sociální podpora (např. nízký 
příjem

 rodiny s dětm
i, zvýšené náklady rodiny v důsledku péče o děti 

či jejich výchovy a obživy, narození dítěte, úm
rtí a další), m

usíte nejprve 
požádat o dávky státní sociální podpory. 
Teprve pak (v případě, že nem

áte dostatečné prostředky na zajištění 
obživy nebo bydlení) m

ůžete žádat o dávky pom
oci v hm

otné nouzi.

Jste povinen/povinna dodržovat pokyny a požadavky sociálních 
pracovníků příslušných úřadů tak, jak to vyžaduje zákon.

SOCIÁLNÍ
DÁVKY

A SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY
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D
ávky státní sociální podpory

Přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské 
péče, porodné, pohřebné.

O
 tyto dávky m

ůžete požádat na příslušném
 kontaktním

 pracovišti Ú
P v m

ístě, 
kde jste hlášen/a k trvalém

u pobytu.

D
ávky pom

oci v hm
otné nouzi

Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a m
im

ořádná okam
žitá pom

oc. 
O

 tyto dávky m
ůžete žádat na příslušném

 kontaktním
 pracovišti Ú

P, 
kde jste hlášen/a k trvalém

u pobytu.

Sociální služby
Jsou poskytovány např. nestátním

i neziskovým
i organizacem

i a příspěvkovým
i 

organizacem
i obcí. V případě potřeby doporučujem

e obrátit se na obecní úřad 
obce s rozšířenou působností.

Sociální služby zajišťují pom
oc při péči o vlastní osobu, při zajištění chodu 

dom
ácnosti, poskytnutí inform

ace, pom
oc při uplatňování práv a zájm

ů, 
psychosociální pom

oc a další. N
ěkteré sociální služby jsou spojené s poskytnutím

ubytování, a to jak na dobu neurčitou (např. dom
ov pro osoby se zdravotním

 
postižením

 nebo seniory), tak i na dobu přechodnou (např. azylový dům
).

V případě, že Vám
 zdravotní stav nedovoluje o sebe pečovat, m

ůžete si 
požádat o příspěvek na péči, a to na příslušném

 kontaktním
 pracovišti Ú

P, 
podle adresy hlášeného pobytu.

 
   M

usí osoba s trvalým
 pobytem

 při žádosti o dávky státní  
 

   sociální podpory splňovat podm
ínku 1 roku pobytu?

N
e. Cizinec s trvalým

 pobytem
 podm

ínku 1 roku pobytu splňovat nem
usí 

- ode dne udělení trvalého pobytu m
á stejný přístup k sociálním

 
dávkovým

 systém
ům

 jako občan ČR
.

http://portal.m
psv.cz/soc
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M
áte stejná práva jako každý pojištěnec - občan ČR, zejm

éna právo:
vybrat si zdravotní pojišťovnu

opakovaně m
ěnit pojišťovnu (m

axim
álně však jednou za rok)

vybrat si lékaře a zdravotnické zařízení, které je ve sm
luvním

 vztahu 
k příslušné zdravotní pojišťovně (s výjim

kou poskytování 
pracovně-lékařské péče)

zm
ěnit praktického lékaře, stom

atologa a gynekologa každé 3 m
ěsíce 

(po zaregistrování u lékaře)

Pokud veřejné zdravotní pojištění nezačnete neprodleně hradit, vznikne dluh, 
ke kterém

u se Vám
 bude přičítat penále. Tento dluh m

ůže být vym
áhán 

soudní cestou (exekuce).

I v případě, že již jste veřejným
 pojištěncem

 (např. jste zam
ěstnancem

), je třeba 
získání trvalého pobytu pojišťovně oznám

it ve lhůtě 8 dnů.

Jakm
ile získáte trvalý pobyt, stáváte se pojištěncem

 
v systém

u veřejného zdravotního pojištění a vzniká 
V

ám
 povinnost hradit pojistné. Toto zdravotní 

pojištění m
usí být hrazeno bez ohledu na to, zda 

m
áte dosud platné sm

luvní zdravotní pojištění. 
Za zam

ěstnance je plátcem
 pojistného jeho 

zam
ěstnavatel.

12

ZDRAVOTNÍ 
POJIŠTĚNÍ

A PÉČEPRÁVA

Pojištěnci vznikají rovněž povinnosti, m
ezi které patří zejm

éna:
hradit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné
•  za zam

ěstnance odvádí pojistné zam
ěstnavatel

• stát hradí pojistné např. za děti nebo nezaopatřené studenty denního studia 
 

do 26 let, osoby pečující o dítě do 7 let, uchazeče o zam
ěstnání registrované 

 
na Ú

P a  osoby pobírající důchod
• v případě, že jste nezam

ěstnán/a, nejste v evidenci Ú
P nebo podnikáte, 

 
hradíte si pojištění sám

/sam
a

prokazovat se při poskytování zdravotní péče platným
 průkazem

 pojištěnce, 
který vydá příslušná zdravotní pojišťovna

Léky, které na lékařský předpis obdržíte v lékárně, m
ohou být plně nebo částečně 

hrazeny zdravotní pojišťovnou, ale m
ůžete se setkat i s tím

, že po Vás bude 
vyžadována celá částka. O

 placení léků by Vás m
ěl lékař vždy inform

ovat.

uhradit regulační poplatek za akutní ošetření na pohotovosti ve výši 90 Kč

uhradit platbu za vstupní prohlídku před uzavřením
 pracovní sm

louvy

V případě, kdy Váš stav vyžaduje neodkladnou lékařskou péči, 
lékař Vás ošetří i bez předložení průkazu pojištěnce.

Jsem
 podnikatel a m

ám
 řádně zaplaceno sm

luvní (kom
erční)

 
zdravotní pojištění do 31. 12. 2016. K

e dni 1. 6. 2016 m
i byl 

 
udělen trvalý pobyt - platí i nadále m

é sm
luvní zdravotní  

 
pojištění?

D
nem

 získání trvalého pobytu autom
aticky spadáte do povinného veřejného 

zdravotního pojištění, které m
usíte hradit. Vaše sm

luvní zdravotní pojištění 
autom

aticky nezaniká, pojišťovna ho zruší na Vaši žádost, ale vzniklý přeplatek
za zbývající období Vám

 nem
usí být vrácen - záleží na podm

ínkách konkrétní 
pojistné sm

louvy.
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POVINNOSTI

http://portal.gov.cz/soc
- sekce"CIZIN

EC" v odkazu "Systém
 

   zdravotnictví a zdravotní pojištění"



PRÁVA
M

áte právo na rovný přístup ke vzdělání podle školského 
a vysokoškolského zákona.
Své dítě ve věku od 2 do 6 let m

ůžete přihlásit do předškolního
vzdělávání v m

ateřských školách (od 1. 1. 2017 m
áte 

však povinnost do m
ateřské školy um

ístit dítě, které před 
novým

 školním
 rokem

 dosáhlo 5 let).
M

áte právo na bezplatné základní a střední vzdělání 
ve školách zřízených státem

, krajem
 či obcí. 

Po ukončení povinné školní docházky je m
ožné se přihlásit 

na střední školu (gym
názium

, střední odbornou školu, 
střední odborné učiliště).
Po složení m

aturitní zkoušky na střední škole je m
ožné 

se přihlásit k přijím
acím

u řízení na vyšší odbornou 
či vysokou školu.
M

áte právo studovat zdarm
a na veřejných a státních 

vysokých školách ve studijních program
ech 

uskutečňovaných v českém
 jazyce.

POVINNOSTI
M

áte povinnost své dítě ve věku od 6 do 15 let pravidelně posílat 
do základní školy, kde absolvuje povinnou devítiletou školní 
docházku (při neopodstatněném

 zanedbávání docházky dítěte 
m

ůžete být sankcionován/a).

NOSTRIFIKACE DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ
Pokud jste držitelem

 zahraničního dokladu o dosaženém
 vzdělání, 

m
ůžete požádat o nostrifikaci vzdělání.

V případě zahraničních vysvědčení ze základních, středních a vyšších 
odborných škol rozhoduje o nostrifikaci příslušný krajský úřad v regionu, 
kde jste hlášen/a k trvalém

u pobytu.
Pokud si chcete nostrifikovat vysokoškolské vzdělání, žádost podáváte na:
•

rektorát veřejné vysoké školy s obsahově obdobným
 akreditovaným

 
 

studijním
 program

em
,

•
M

inisterstvo obrany, jde-li o vzdělání získané v oblasti vojenství,
•

M
inisterstvo vnitra, jde-li o vzdělání získané v oblasti bezpečnostních sil, 

•
M

inisterstvo školství, m
ládeže a tělovýchovy, v případě pochybností o určení  

veřejné vysoké školy s obsahově obdobným
 akreditovaným

 studijním
 program

em
.

•
D

ržitelé vysokoškolských diplom
ů získaných na Slovensku, v Polsku, Slovinsku  

 
a v M

aďarsku m
ohou tyto diplom

y použít přím
o bez nostrifikace. Pokud to držitel  

 
považuje za vhodné, m

ůže požádat M
inisterstvo školství, m

ládeže a tělovýchovy,  
 

M
inisterstvo obrany nebo M

inisterstvo vnitra o nostrifikaci tohoto vzdělání.
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VZDĚLÁVÁNÍ,

ŠKOLSTVÍ

A NOSTRIFIKACEhttp://www.m
sm

t.cz/m
ezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani

STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR
České státní občanství m

ůžete získat udělením
 na základě 

žádosti. N
a udělení státního občanství není právní nárok.

Žadatel m
usí splňovat tyto podm

ínky:
•

m
ít v ČR pět let trvalý pobyt, nebo m

ít v ČR tři roky trvalý pobyt 
 

a být občanem
 státu EU

/EH
P, nebo v ČR na trvalý pobyt pobývat 

 
po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím

 oprávněným
 pobytem

  
 

na územ
í České republiky dosahuje alespoň 10 let

•
na územ

í ČR se zdržovat alespoň v rozsahu jedné poloviny povinné doby pobytu
•

nebýt pravom
ocně odsouzen/a pro úm

yslný trestný čin nebo pro nedbalostní  
 

trestný čin k nepodm
íněném

u trestu odnětí svobody
•

prokázat znalost českého jazyka a reálií ČR
•

plnit povinnosti stanovené vybraným
i právním

i předpisy 
 

(např. zákon o pobytu cizinců, zákon o veřejném
 zdravotním

 pojištění)
•

prokázat výši a zdroje svých příjm
ů

•
v posledních 3 letech nezatěžovat výrazně a bez vážných důvodů systém

 
 

státní sociální podpory nebo systém
 pom

oci v hm
otné nouzi

Aktuální inform
ace získáte na w

w
w. m

vcr.cz.

Všechny podm
ínky je m

ožno v zákonem
 stanovených případech 

prom
inout, nelze ale prom

inout podm
ínku týkající se úm

yslně 
spáchaných trestných činů.

Žádost o udělení státního občanství ČR se podává u krajského úřadu podle 
m

ísta Vašeho trvalého pobytu. M
áte-li bydliště v Praze, žádost se podává 

u úřadu příslušné m
ěstské části, kde také obdržíte podrobné inform

ace.

SLUČOVÁNÍ RODINY
V případě, že Vaši nejbližší příbuzní dosud pobývají v zahraničí a m

ají zájem
 žít 

v ČR, jsou oprávněni požádat o povolení k dlouhodobém
u pobytu za účelem

 
společného soužití rodiny.
Žádost m

ůže podat Váš m
anžel, m

anželka, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě,
osam

ělý rodič, který je starší 65 let nebo se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů 
sám

 postarat. O
 sloučení rodiny nelze žádat v případě jiných příbuzných 

- např. sourozenců či zletilých zaopatřených dětí.
Žádost je nutno podat na zastupitelském

 úřadu ČR v zahraničí (výjim
ky stanovuje zákon).  

N
a zastupitelském

 úřadu ČR je také m
ožné žádat o dlouhodobé vízum

 za účelem
 

sloučení rodiny.

Pokud m
áte nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě, které s Vám

i hodlá 
společně žít na územ

í ČR, m
ůžete požádat rovněž o povolení k trvalém

u 
pobytu. Žádost se podává na zastupitelském

 úřadu ČR v zahraničí (v případě,
že Vaše dítě pobývá m

im
o územ

í ČR) nebo u M
inisterstva vnitra (v případě, 

že Vaše dítě pobývá na územ
í ČR v rám

ci přechodného pobytu). 
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OBČANSTVÍ
A SLUČOVÁNÍ

RODIN

http://w
w

w.m
vcr.cz/cizinci



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA + STŘEDOČESKÝ KRAJ
ARCID

IECÉZN
Í CH

ARITA PRAH
A

Středisko m
igrace - Poradna pro m

igranty a uprchlíky
Londýnská 44, 120 00 Praha 2
tel: 224 246 573
em

ail: praha@praha.charita.cz
w

eb: http://praha.charita.cz
KO

M
UN

ITN
Í CEN

TRUM
 IN

BÁZE BERK
AT

Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 
tel: 224 941 415, m

obil: 739 037 353, 739 578 343
em

ail: info@inbaze.cz
w

eb: w
w

w.inbaze.cz
ASO

CIACE PRO
 IN

TERKULTURN
Í PRÁCI

Kubelíkova 55, 130 00 Praha 3
Tel: 224 946 635
em

ail: info@asociaceip.cz
w

eb: http://interkulturniprace.cz
CEN

TRUM
 PRO

 IN
TEG

RACI CIZIN
CŮ (CIC)

Pernerova 32/10, 186 00, Praha 8 (pracovní poradenství)
tel: 222 360 452 (sociální poradenství)
tel: 702 150 630 (pracovní poradenství)
em

ail: info@cicpraha.org
w

eb: w
w

w.cicpraha.org
Kolín: Zahradní 46, 280 02 Kolín
tel: 312 310 322, m

obil: 774 866 838
M

ladá Bolesva: D
ukelská 1093, 293 01 M

ladá Boleslav
Kladno: Severní 2952, 272 01 Kladno
tel: 222 360 452, m

obil: 774 931 505
Liberec: M

oskevská 27/14, 460 01, Liberec1, 
tel: 222 360 452
M

ělník: N
ám

ěstí M
íru 51, 276 01, M

ělník
tel: 222 360 452
D

IAKO
N

IE ČESKO
BRATRSK

É CÍRK
VE 

EVAN
G

ELICK
É

Středisko celostátních program
ů a služeb

Čajkovského 1640/8, 130 00 Praha 3
tel: 222 968 754, m

obil: 724 039 455
em

ail: scps@diakonie.cz
w

eb: w
w

w.scps.diakonie.cz
FARN

Í CH
ARITA PRAH

A 14 K
YJE

Bobkova 34, 198 00 Praha 14
em

ail: fch@praha14.charita.cz
w

eb: http://praha14.charita.cz
K

LUB H
AN

O
I / SEA-L

adresa kanceláře: Libušská 319/126, 
142 00 Praha 4 (6. patro budovy u vrátnice areálu Sapa)
poštovní adresa: N

a Sídlišti III 411, 252 43 Průhonice
m

obil: 603 583 690, 608 535 792
em

ail: klubhanoi@klubhanoi.cz
w

eb: w
w

w.klubhanoi.cz
IN

 IU
STITIA

Poradna Justýna – pom
oc obětem

 násilí z nenávisti
Rybná 24, 110 00 Praha 1
Eliášova 28, 160 00 Praha 6
M

ob: 773 177 636
D

alší poradny v Kladně a Brně 
IN

FO
-D

RÁČEK
Sídlo: Libušská 319, 142 00 Praha 4
K

ancelář: M
áchova 23, 120 00 Praha 2

tel: 778 050 186
em

ail: zdenka@info-dracek.cz 
w

eb: http://info-dracek.cz

IO
M

 – M
EZIN

ÁRO
DN

Í O
RGAN

IZACE PRO
 M

IGRACI
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
tel: 233 370 160
em

ail: prague@iom
.int

w
eb: w

w
w.iom

.cz
LA STRAD

A ČESK
Á REPUBLIK

A, o.p.s.
P.O. Box 305, 111 21 Praha 1
tel: 222 721 810
em

ail: lastrada@strada.cz
w

eb: w
w

w.strada.cz
SO

S a IN
FO

 linka: (+420) 222 717 171
po: 10.00 - 16.00 (v českém

 a ruském
 jazyce)

út: 10.00 - 16.00 (v českém
, bulharském

 a anglickém
 jazyce)

čt: 10.00 - 16.00 (v českém
, bulharském

 a anglickém
 jazyce)

tel: 800 077 777 (bezplatné volání)
st: 12.00 - 20.00 (v českém

, ruském
 a rum

unském
/m

oldavském
 

jazyce) 
em

ail: pom
oc@strada.cz

M
ETA o.p.s.

Sdružení pro příležitosti m
ladých m

igrantů
(poradenství v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění)
kontaktní adresa: Ječná 17, 120 00 Praha 2
tel./fax: 222 521 446, m

obil: 773 304 464
služby pro cizince: 
V Tůních 10, 120 00 Praha 2
m

obil: 773 639 395 (pracovní poradenství)
m

obil: 775 339 003 (poradenství ve vzdělání)
m

obil: 773 304 544 (kurzy češtiny)
e-m

ail: info@m
eta-ops.cz

w
eb: w

w
w.m

eta-ops.cz
w

w
w.inkluzivniskola.cz

O
RG

AN
IZACE PRO

 PO
M

O
C UPRCH

LÍKŮM
 

(O
PU Praha)

Kovářská 4, 190 00 Praha 9 
tel: 730 158 779, 739 413 983, fax: 233 371 258
e-m

ail: opu@opu.cz
w

eb: w
w

w.opu.cz
PO

RAD
N

A PRO
 IN

TEG
RACI (PPI)

O
pletalova 6, 110 00 Praha 1 (vstup pasáží O

pletalka)
tel: 603 281 269 (sociální oddělení)
tel: 603 807 567 (právní oddělení)
e-m

ail: praha@p-p-i.cz
w

eb: w
w

w.p-p-i.cz
PO

RAD
N

A PRO
 O

BČAN
STVÍ, O

BČAN
SK

Á 
A LID

SK
Á PRÁVA (PPO

)
Ječná 7, 120 00 Praha 2
tel: 270 003 280
e-m

ail: poradna@poradna-prava.cz
w

eb: w
w

w.poradna-prava.cz
SED

M
 PAPRSKŮ

Spořická 328/26, 184 00 Praha 8
tel: 233 544 553
e-m

ail: vera.dousova@sevenrays.cz
w

eb: w
w

w.sevenrays.cz
SD

RUŽEN
Í PRO

 IN
TEG

RACI A M
IG

RACI (SIM
I)

Baranova 33, 130 00 Praha 3
tel: 224 224 379
tel: 603 547 450 (právní oddělení)
tel: 605 253 994 (sociální oddělení)
e-m

ail: poradna@refug.cz
w

eb: w
w

w.m
igrace.com

PŘEHLED NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (NNO)
POSKYTUJÍCÍCH PORADENSTVÍ CIZINCŮM
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U
pozornění: N

ěkteré poradny neposkytují poradenství každý den. 
N

ávštěvu doporučujem
e předem

 objednat telefonicky či em
ailem

.

JIHOČESKÝ KRAJ
D

IECÉZN
Í CH

ARITA ČESK
É BUD

ĚJO
VICE

Poradna pro cizince a m
igranty

K
anovnická 16, 370 01 České Budějovice

tel: 386 351 125, 734 435 344
e-m

ail: cizinci@charitacb.cz
w

eb: http://cizincicb.charita.cz 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
D

IECÉZN
Í CH

ARITA BRN
O

Celsuz - Centrum
 pro lidi sociálně znevýhodněné

tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
tel: 538 700 950, 545 426 610
e-m

ail: dchb@charita.cz
w

eb: http://dchb.charita.cz 
O

RGAN
IZACE PRO

 PO
M

O
C UPRCH

LÍKŮM
 (O

PU)
Leitnerova 9, 602 00 Brno
tel./fax: 543 210 443, m

obil: 731 928 388
e-m

ail: opu.brno@opu.cz
w

eb: w
w

w.opu.cz
SD

RUŽEN
Í O

BČAN
Ů ZABÝVAJÍCÍCH

 SE 
EM

IG
RAN

TY (SO
ZE)

M
ostecká 5, 614 00 Brno

tel: 545 213 643, fax: 515 536 356, m
obil: 602 586 092

e-m
ail: soze@soze.cz

w
eb: w

w
w.soze.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
D

IECÉZN
Í CH

ARITA H
RAD

EC K
RÁLO

VÉ
Poradna pro cizince a uprchlíky
Velké nám

ěstí 37/46, 500 01 H
radec Králové 

tel: 495 063 135
em

ail: dchhk@hk.caritas.cz
w

eb: http://hk.caritas.cz/

LIBERECKÝ KRAJ
FARN

Í CH
ARITA ČESK

Á LÍPA
Poradna pro dlouhodobě legálně usazené cizince 
v České Lípě
D

ubická 992, 470 01 Česká Lípa
tel: 487 829 871, 775 600 532
em

ail: ortova@fchcl.cz
w

eb: w
w

w.fchcl.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
SD

RUŽEN
Í O

BČAN
Ů ZABÝVAJÍCÍCH

 SE 
EM

IG
RAN

TY (SO
ZE)

O
stružnická 28, 772 00 O

lom
ouc

tel: 585 242 535
e-m

ail: soze.olom
ouc@soze.cz

w
eb: w

w
w.soze.cz

ŽEBŘÍK - CEN
TRUM

 PO
D

PO
RY CIZIN

CŮ
Vrahovická 83, 796 01 Prostějov
tel: 581 111 550, m

obil: 731 065 267
e-m

ail: cpc@zebrik-os.cz
w

eb: w
w

w.procizince.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
M

O
ST PRO

17. listopadu 216, 530 02 Pardubice
tel: 467 771 170
e-m

ail: info@m
ostlp.eu

w
eb: w

w
w.m

ostlp.eu

PLZEŇSKÝ KRAJ
D

IAKO
N

IE ČCE - STŘED
ISKO

 ZÁPAD
N

Í ČECH
Y

Am
erická 29, 301 00 Plzeň

tel: 371 709 610, 371 720 486
e-m

ail: zapad@diakonie.cz
w

eb: w
w

w.diakoniezapad.cz
D

IECÉZN
Í CH

ARITA PLZEŇ
Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
tel: 377 441 736, m

obil: 731 433 096
e-m

ail: poradna@dchp.charita.cz
w

eb: w
w

w.dchp.cz
O

RGAN
IZACE PRO

 PO
M

O
C UPRCH

LÍKŮM
 (O

PU)
Sady Pětatřicátníků 48/33, 301 00 Plzeň
m

obil: 604 809 165
e-m

ail: opu.plzen@opu.cz
w

eb: w
w

w.opu.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
D

IECÉZN
Í CH

ARITA LITO
M

ĚŘICE
Poradna pro uprchlíky a m

igranty
Kosm

onautů 2022, 412 01 Litom
ěřice

tel: 416 731 452, 603 175 785
e-m

ail:  dchltm
@dchltm

.cz
w

eb: http://dchltm
.cz

PO
RAD

N
A PRO

 IN
TEG

RACI (PPI)
Velká H

radební 33, 400 01 Ú
stí nad Labem

tel: 475 216 536
e-m

ail: usti@p-p-i.cz
w

eb: w
w

w.p-p-i.cz, w
w

w.centrum
cizincu.cz

KRAJ VYSOČINA
CEN

TRUM
 M

ULTIKULTURN
ÍH

O
 VZD

ĚLÁVÁN
Í

M
asarykovo nám

ěstí 34 (2.patro)
586 01 Jihlava
tel: 774 612 268, 774 619 933
em

ail: jana.horska@centrum
jihlava.cz

w
eb: w

w
w.centrum

jihlava.cz
O

BČAN
SK

Á PO
RAD

N
A TŘEBÍČ

Přerovského 126/6, 674 01 Třebíč
tel./fax: 568 845 348. m

obil: 724 304 718
e-m

ail: poradna.tr@optrebic.cz
w

eb: http://w
w

w.optrebic.cz/ 
O

BČAN
SK

Á PO
RAD

N
A JIH

LAVA
Žižkova 13, 586 01 Jihlava
tel: 567 330 164, m

obil: 739 178 390
e-m

ail: opj@volny.cz
w

eb: http://obcanskaporadna.cz/

PORADENSTVÍ JE POSKYTOVÁNO ZDARM
A !!
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JIHOČESKÝ KRAJ
Regionální oddělení pobytu cizinců České Budějovice
(působnost pro okresy České Budějovice, Prachatice, Český Krum

lov)
Pražská třída 1257/23, 370 01 České Budějovice
tel: 974 226 851, 859
O

ddělení pobytu cizinců Písek
(působnost pro okresy Písek, Strakonice)
N

a Výstavišti 377, 397 01 Písek, tel: 974 235 851, 859
O

ddělení pobytu cizinců Jindřichův H
radec

(působnost pro okres Jindřichův H
radec)

Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův H
radec

tel: 974 233 851, 2, 5, 7, 9
O

ddělení pobytu cizinců Benešov
(působnost pro okres Tábor)
Jiráskova 801, 390 02 Tábor, tel: 974 820 680

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Regionální oddělení pobytu cizinců Brno
(působnost pro okresy Brno-m

ěsto, Brno-venkov, Vyškov, Blansko)
H

něvkovského 30/65, 617 00 Brno
tel: 543 213 313, 543 214 316

KARLOVARSKÝ KRAJ
Regionální oddělení pobytu cizinců K

arlovy Vary
(působnost pro okresy Cheb, Karlovy Vary, Sokolov)
Krym

ská 47, 360 01 Karlovy Vary
tel: 974 360 360, 974 360 391 (telefonické objednávání - občané 
třetích zem

í)
tel: 974 360 393, 974 360 394 (telefonické objednávání - občané EU) 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Regionální oddělení pobytu cizinců H

radec Králové
(působnost pro okresy H

radec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Jičín)
U

lrichovo nám
. 810/4, 500 02 H

radec Králové, tel: 974 520 791
O

ddělení pobytu cizinců Trutnov
(působnost pro okresy Trutnov, N

áchod)
H

orská 78, 541 01 Trutnov, tel: 974 539 813

LIBERECKÝ KRAJ
Regionální oddělení pobytu cizinců Liberec
Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec, tel: 974 460 850 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Regionální oddělení pobytu cizinců O

strava
(působnost pro okresy O

strava, O
pava, Karviná)

Výstavní 55, 703 00 O
strava, tel: 974 725 897, 974 725 899 

O
ddělení pobytu cizinců Frýdek-M

ístek
(působnost pro okresy Frýdek-M

ístek, N
ový Jičín)

Beskydská 2061, 738 01 Frýdek - M
ístek, tel: 974 732 899

OLOMOUCKÝ KRAJ
Regionální oddělení pobytu cizinců Přerov
(působnost pro okresy Přerov, O

lom
ouc, Šum

perk, Jeseník, Bruntál)
U

 Výstaviště 3183/18, 750 02 Přerov, tel: 974 760 399 

PARDUBICKÝ KRAJ
Regionální oddělení pobytu cizinců Pardubice
(působnost pro okresy Pardubice, Chrudim

, Svitavy, Ústí nad O
rlicí)

Pernerova 168, 530 02 Pardubice, tel: 974 560 781

PLZEŇSKÝ KRAJ
Regionální oddělení pobytu cizinců Plzeň
(působnost pro okresy Plzeň-m

ěsto, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov)
Slovanská alej 2046/26, 326 00 Plzeň
tel: 974 320 800 inform

ační linka (bez tel. objednávání)
tel: 974 320 810 tel. objednávání (pouze v době úředních hodin)
O

ddělení pobytu cizinců Klatovy 
(působnost pro okresy Klatovy, D

om
ažlice)

D
ragounská 130, 339 01 Klatovy

tel: 974 320 800 inform
ační linka (bez tel. objednávání)

tel: 974 320 890 (pouze pro tel. objednávání)

PRAHA
Dlouhodobé a trvalé pobyty pro občany třetích zem

í
O

ddělení pobytu cizinců Praha I
(působnost pro Praha 1, 3, 6, 7, 8, 9 a okres Praha-východ)
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 
tel: 974 820 680
O

ddělení pobytu cizinců Praha II  
(působnost Praha 2, 4, 5, 10 a okres Praha-západ)
Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 – Chodov
tel: 974 820 680
Studentské pracoviště
O

ddělení pobytu cizinců Praha III
(působnost pro zahraniční studenty vysokých škol s pobytem

 v Praze 
včetně okresů Praha - východ a Praha - západ)
H

ládkov 682/9, 169 00 Praha 6 - Střešovice
tel: 974 820 680
Přechodné a trvalé pobyty pro občany EU 
a rodinné příslušníky
O

ddělení pobytu cizinců Praha IV
(působnost hl. m

. Praha a okresy Praha-západ a Praha-východ)
N

ad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - M
ichle

tel: 974 820 680
K ukončení provozu pracoviště dojde k 16. 12. 2016

Specializované pracoviště 
- na vyzvání správním

 orgánem
Pracoviště Praha - Letná  
(specializované činnosti)
N

ad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 - H
olešovice (Letná)

STŘEDOČESKÝ KRAJ
O

ddělení pobytu cizinců Benešov
(působnost pro okresy Tábor a Benešov)
Jiráskova 801, 256 01 Benešov, tel: 974 820 680
O

ddělení pobytu cizinců Kladno
(působnost pro okresy Kladno, Rakovník)
Severní 2952, 272 04 Kladno, tel: 974 820 680
O

ddělení pobytu cizinců M
ladá Boleslav

(působnost pro okresy M
ladá Boleslav, M

ělník)
Štefánikova 1304, 293 01 M

ladá Boleslav, tel: 974 820 680
O

ddělení pobytu cizinců Příbram
(působnost pro okresy Příbram

, Beroun)
Žežická 498, 261 01 Příbram

, tel: 974 820 680
O

ddělení pobytu cizinců Kutná H
ora

(působnost pro okresy Kutná H
ora, N

ym
burk, Kolín)

H
ornická 642, 284 01 Kutná H

ora, tel: 974 820 680

ÚSTECKÝ KRAJ
Regionální oddělení pobytu cizinců Ústí nad Labem
(působnost pro okresy Ústí nad Labem

, Teplice, Litom
ěřice, D

ěčín)
Berní 2261/1, 400 01 Ú

stí nad Labem
, tel: 974 420 361

O
ddělení pobytu cizinců Chom

utov
(působnost pro okresy Chom

utov, Louny, M
ost)

Jiráskova 5338, 430 03 Chom
utov

tel: 974 443 158, 974 443 156

KRAJ VYSOČINA
Regionální oddělení pobytu cizinců Jihlava
(působnost pro okresy H

avlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč, Pelhřim
ov, Žďár 

nad Sázavou)
Tolstého 1914/5, 586 01 Jihlava, tel: 974 260 399

ZLÍNSKÝ KRAJ
Regionální oddělení pobytu cizinců Zlín
(působnost pro celý kraj)
Pod Vrškem

 5360, 760 01 Zlín, tel: 974 660 399

PŘEHLED PRACOVIŠŤ ODBORU AZYLOVÉ 
A M

IGRAČNÍ POLITIKY M
INISTERSTVA VNITRA
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Jihom

oravské regionální centrum
 na podporu 

integrace cizinců
M

ezírka 1, 602 00 Brno
tel: +420 533 433 540
e-m

ail: cizincijm
k@centrum

.cz
w

w
w.cizincijm

k.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Centrum

 na podporu integrace cizinců 
M

oravskoslezský kraj
Českobratrská 2227/7, 702 00 O

strava
tel: +420 596 112 626
e-m

ail: icostrava@suz.cz
w

w
w.integracnicentra.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Centrum

 na podporu integrace cizinců
Pardubický kraj
Pernerova 444, 530 02 Pardubice
tel: +420 466 989 228, +420 725 148 519
e-m

ail: icpardubice@suz.cz
w

w
w.integracnicentra.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ
Centrum

 na podporu integrace cizinců
Plzeňský kraj
Am

erická 3, 301 00 Plzeň
tel: +420 377 223 157, +420 725 874 976
e-m

ail: icplzen@suz.cz
w

w
w.integracnicentra.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Centrum

 na podporu integrace cizinců 
v Ústeckém

 kraji
Velká H

radební 33, 400 01 Ú
stí nad Labem

(v budově N
árodního dom

u)
tel: +420 475 216 536
e-m

ail: usti@centrum
cizincu.cz

w
w

w.centrum
cizincu.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Centrum

 na podporu integrace cizinců
Zlínský kraj
Lorencova 3791, 760 01 Zlín
tel: +420 577 018 651, +420 725 148 515
e-m

ail: iczlin@suz.cz
w

w
w.integracnicentra.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Centrum

 na podporu integrace cizinců
Jihočeský kraj
Kněžskodvorská 2296, 370 04 České Budějovice
tel: +420 387 202 508
e-m

ail: icceskebudejovice@suz.cz
w

w
w.integracnicentra.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Centrum

 na podporu integrace cizinců
Liberecký kraj
Voroněžská 144/20, 460 10 Liberec
tel: +420 482 313 064
e-m

ail: icliberec@suz.cz
w

w
w.integracnicentra.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
Centrum

 na podporu integrace cizinců
K

arlovarský kraj
Závodu M

íru 876/3a, 360 17  K
arlovy Vary

tel: +420 353 892 559
e-m

ail: ickarlovyvary@suz.cz
w

w
w.integracnicentra.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Centrum

 na podporu integrace cizinců
O

lom
oucký kraj

H
álkova 171/2, 779 00 O

lom
ouc

tel: +420 585 204 686
e-m

ail: icolom
ouc@suz.cz

w
w

w.integracnicentra.cz

PRAHA
Integrační centrum

 Praha o.p.s.
Žitná 1574/51, 110 00, Praha 1
tel: +420 252 543 846
e-m

ail: info@icpraha.com
w

w
w.icpraha.com

KRAJ VYSOČINA
Centrum

 na podporu integrace cizinců pro 
K

raj Vysočina
Tolstého 15, 586 01 Jihlava
Tel: +420 567 212 257, +420 778 401 089
e-m

ail: icjihlava@suz.cz 
w

w
w.integracnicentra.cz 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Integrační centrum

 pro cizince 
v K

rálovéhradeckém
 kraji

Šafaříkova 666/9, 500 02 H
radec Králové

tel.: +420 492 604 940
em

ail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz
w

w
w.cizincihradec.cz

REGIONÁLNÍ CENTRA NA PODPORU 
INTEGRACE CIZINCŮ

http://w
w

w.m
vcr.cz/cizinci19
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UŽITEČNÉ ODKAZY

Ministerstvo vnitra, listopad 2016.

http://www.mvcr.cz/cizinci
Oficiální stránky Ministerstva vnitra 
Zde naleznete informace např. o pobytových otázkách, kontakty na cizineckou 
policii, pracoviště Oddělení pobytů Ministerstva vnitra aj.

http://www.cizinci.cz
Společné stránky Ministerstva práce a sociálních věcí 
a Ministerstva vnitra o integraci cizinců
V sekci „Knihovna“ ->            „Informační materiály pro cizince“ si můžete přečíst 
či vytisknout publikace a letáky pro cizince v různých jazykových mutacích.

http://portal.gov.cz
Portál veřejné správy České republiky
Naleznete zde informace o všech platných právních předpisech ČR, které se 
týkají např. státního občanství ČR, uznávání vzdělání a kvalifikace a další odkazy.

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam
Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí 
s informacemi z oblastí zaměstnanosti a sociálního zabezpečení
Naleznete zde nejen rady, jak postupovat v případě ztráty zaměstnání, 
ale i seznam úřadů práce a přehled sociálních dávek.

http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz
Naleznete zde informace o zkouškách z češtiny a reálií pro udělování 
státního občanství ČR a přípravu na ně.

Informační linka - Call centrum služeb zaměstnanosti
tel.: 844 844 803 / Po - Pá 8.00 - 20.00
Cena volání je 1,53 Kč/min. z pevné sítě, 4,50 Kč/min. z mobilní sítě.

Informační linka cizinecké policie
tel. 974 841 356, 974 841 357
Cena volání závisí na tarifu Vašeho tel. operátora.

Informační linka Ministerstva vnitra - pobyty
email: pobyty@mvcr.cz 
tel.: 974 832 418, 974 832 421    (Po - Pá 8.00 - 15.00)
Cena volání závisí na tarifu Vašeho tel. operátora.


