ČESKÁ
REPUBLIKA
Oficiálny názov
Rozloha
Hlavné mesto
Štátne zriadenie
Náboženstvo
Úradné jazyky
Územné členenie
Zákonodarná moc

Výkonná moc

Súdna moc

Ceny základných potravín

Česká republika
78 866 km2
Počet obyvateľov
10,287 mil. (2006)
Počet
obyvateľov
1,188 mil. (2006)
Praha
Republika
Mena
Česká koruna
40,0% ateisti, 39,0% rímskokatolícke, 4,6% protestantské a i.
Český jazyk
14 krajov, 76 okresov
Regionálna správa - 14
Dvojkomorový
Poslanecká
snemovňa - má 200
krajov, vrátane hlavného
parlament
Senát - tvorí ho 81
poslancov, volia sa
mesta Praha, na čele s
členov priamo
na 4 roky systémom
hajtmanmi, zvolenými (so
zvolených na 6 rokov. pomerného
súhlasom senátu) na 10
Senát nemožno
zastúpenia v 14
rokov.
rozpustiť.
krajoch.
Prezident - volí ho na Premiér - vymenúva Vláda - vymenúva ju
5 rokov spoločná
ho prezident. Stojí na prezident na návrh
čele vlády, určuje
premiéra. Dozerá na
schôdza obidvoch
priority zahraničnej a výkon vládnej moci.
snemovní
jednoduchou väčšinou vnútornej politiky
poslancov a
štátu.
senátorov. Je hlavou
štátu, vyhlasuje
parlamentné voľby,
môže vetovať zákony.
Najvyšší súd Ústavný súd Najvyšší Správny súd Najvyššia odvolacia a najvyššia autorita v
rozhoduje o uplatňovaní
dovolacia instancia.
otázkach ústavného a vládnych nariadení,
Tvorí ho 59 sudcov
volebného práva.
sprostredkúva pri
doživotne
konfliktoch súdnych
vymenovaných
právomocí.
prezidentom na
odporúčanie premiéra.
chlieb:18 Kč,
maslo: 30Kč,
mlieko: 18Kč,
minerálna voda 1,5 L: 14 Kč,
káva 250gr.: 70 Kč

Cestovanie
Po celom Česku je vyše stovky veľmi navštevovaných zachovaných a zrekonštruovaných hradov,
zámkov a šľachtických sídiel, ktoré sú dnes prístupné aj ako múzeá, galérie. Patrí medzi ne aj Karlštejn,
Hluboká, Orlík a i. Česká republika má 12 zápisov v Zozname svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva. Je v nej historické jadro Prahy (Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Josefov, Nové Město,
Vyšehrad) ako jedno z najlepšie zachovaných stredovekých stavebných celkov v Európe i Vila
Tugendhat v Brne, najvýznamnejšia realizovaná európska stavba architekta Miesa van der Rohe z r.
1930, ktorá je jedným z medzníkov v histórii svetovej architektúry 20. stor. V zozname sú aj
Holašovice, časť obce Jankov v južných Čechách (okr. České Budějovice) s unikátnym súborom budov
tzv. sedliackeho baroka s priestranným námestím lemovaným juhočeskými murovanými usadlosťami

zo 40. – 70. r. 19. stor. Svetovým kultúrnym dedičstvom sú aj mestské pamiatkové rezervácie v
Českom Krumlove a Lytomyšli, historické jadro Kutnej Hory a Telča, gotické, renesančné a barokové
domy, paláce, kostoly a kláštory, renesančné hradby a barokové opevnenie v Olomouci, symbióza
kresťanských stavieb a židovského geta so starou a novom synagógou židovským cintorínom v Třebíči,
zámok a záhradný komplex v Kroměříži, kláštorný chrám Nanebevstúpenia Panny Márie v Sedleci,
prírodno-krajinársky komplex v Ledniciach a Valticiach a Zelená Hora, zalesnený vrch pri Žďári nad
Sázavou.
Všeobecné turistické
Na týchto stránkach nájdete množstvo informácii o cestovaní, štúdiu,
stránky
práci, i nakupovaní v Českej republike: www.e-cesko.cz,
Mapa a informácie o regiónoch: www.tourism.cz
Oficiálna webová stránka ČR: http://www.czech.cz/cz/
Turistické informácie: http://www.vyletnik.cz/
Hlavná stránka na
Celoštátny informačný systém o cestovných spojoch , ktorý obsahuje
vyhľadávanie
informácie o doprave autobusovej, vlakovej, mestskej hromadnej doprave,
autobusových/vlakových
doprave lietadlom, i kombinovanej doprave:
spojení
http://www.jizdni-rady.com/jizdni-rady/index.php
http://www.odjezdy.cz/indexcz.php
http://jizdnirady.atlas.cz/JRCis.asp
Stránka železníc/vlakovej Internetové stránky obsahujúce aktuality, radenie vlakov, oficiálne
dopravy
dokumenty, fotogalériu a diskusiu: http://jizdnirady.atlas.cz/JRCis.asp,
http://ic-ec.zajimavamesta.com/
Stránky autobusových
Stránky autobusovej dopravy v Českej republike:
prepravcov
http://www.doprava.cx/
Autobusová doprava v Prahe:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A9_autobusy
Letecké spoločnosti pre
Takmer monopolným linkovým dopravcom sú štátne České aerolínie:
http://www.csa.cz/
vnútroštátne lety
Stopovanie
Stopovanie na diaľniciach a rýchlostných cestách nie je povolené, stopár
nie je krytý poistením vodiča.
Ostatné informácie
Cestovný poriadok nájdete na:
k cestovaniu
http://www.bezvaportal.cz/katalog/Autobus_Vlak_Jizdni_rady_74/

Ubytovanie
Dostupnosť získania ubytovania a ceny bytov a domov sa odvíjajú od ich geografickej polohy. Vo
väčších mestách je veľmi rozšírené prenajímanie bytov, kedy ich cena závisí na veľkosti bytu, lokalite a
tiež veku stavby. Viac informácií z tejto oblasti poskytnú realitné kancelárie v mieste, kde máte záujem
o získanie ubytovania. Nákupné ceny nehnuteľností sa opäť odvíjajú od lokality, kde je nehnuteľnosť
situovaná. Obvykle platí, že ceny sú vyššie vo väčších mestách. Nájom sa platí spravidla mesačne a
často sa skladá zo zálohy vo výške nájomného za prvé tri mesiace.
Lacné ubytovanie pre
Tu nájdete lacné ubytovne v celých Čechách: http://www.ubytovny.net/
študentov/mladých ľudí
Turistické
V Českej republike funguje 478 kempov, v ktorých turista zaplatí za jednu
ubytovne/campy
noc priemerne 95 Kč.
Na počet kempov je najbohatší Juhočeský kraj, nachádza sa ich tam 108 a
značná časť z nich je v okolí riek Vltavy, Lužnice a Otavy. Pohodlné
prenocovanie ponúka i 1 069 chatových osád a turistických ubytovní, kde
sa rozpätie cien pohybuje od 100 do 150 Kč za noc.
http://www.prague-info.cz/en/prague/accommodation
http://www.workcampy.cz/en/index.html
http://www.inexsda.cz/eng/workcamp
http://www.kmc.cz/English.htm
http://europa.eu.int/youth/volunteering_-_exchanges
Stránky na vyhľadávanie
http://www.bydleni.cz/
ubytovania
http://www.byty.cz/default.asp
http://www.bazar.cz/ad_answer.asp?id=4230016

Ostatné informácie
k ubytovaniu
Priemerná cena za jednu
noc v hosteloch/hoteloch

Odkazy na portály, kde si
mladí ľudia hľadajú alebo
ponúkajú ubytovanie

Informačná brožúra pre cudzincov ohľadom bývania:
http://www.cizinci.cz/files/clanky/99/Prirucka_bydleni.pdf
Všeobecné informácie: http://www.ubytovanie.cz/
Priemerná cena za jednu noc v hosteloch je okolo 310 Kč.
Priemerná cena za jednu noc v hoteloch je okolo 1 444 Kč.
Vyhľadávanie ubytovania:
http://ubytovani.prague-hostels.cz/
http://www.czechhostels.com/iyhf/cz/hostels-in-prague.php
http://www.levne-ubytovani-v-praze.info/
http://www.hostel.cz/
http://www.hostelprague.cz/
http://zajazdy-ubytovanie.hyperinzercia.sk/dovolenka-tuzemsko/
http://www.bezvaportal.cz/katalog/Ubytovani_v_CR_78/

Práca
Česká republika sa stala členskou krajinou EÚ spolu s ďalšími deviatimi krajinami vrátane Slovenska
1. mája 2004. Česko neprijalo prechodné obdobie na ochranu svojho pracovného trhu, občania
Slovenska, ak chcú pracovať v krajine, nepotrebujú pracovné povolenia. Česko je jednou z krajín EÚ,
kde nájdu slovenskí občania najširšie uplatnenie. A to nielen pre geografickú blízkosť, ale aj pre
absenciu jazykovej bariéry. Šanca na získanie zamestnania môže závisieť na profesijných znalostiach
uchádzača, na jeho skúsenostiach a taktiež na vzdelaní a jazykových schopnostiach.
Väčšina zamestnávateľov v Českej republike považuje za dôležitú znalosť českého jazyka, samozrejme
aspoň v takej miere, aby sa noví pracovníci dorozumeli v rozsahu pracovných úloh.
Výška minimálnej mzdy
7955 Kč
Stránky úradov práce
Stránka úradov práce v Českej republike: http://www.uradprace.cz
Portály na vyhľadávanie
Stránky na vyhľadávanie pracovných príležitosti v Českej republike:
práce v krajine
http://www.adecco.cz
http://www.consultechjobs.cz
http://www.grafton.cz
http://www.jobpilot.cz
http://www.jobs-in-europe.net/czech.html
http://www.prace.cz
http://www.recruiter.cz
Vyhľadávanie brigád,
Práca pre študentov: http://www.axial.cz
sezónnych prác, au-pair
http://www.brigada.cz
agentúry
Au-pair: http://www.au-pairprague.cz/
http://www.grafton.cz/
Informácie o pracovných Informácie o úradoch práce, voľných miestach a súkromných
podmienkach
sprostredkovateľských agentúrach: http://portal.mpsv.cz
Ostatné informácie
Česko je jednou z krajín EÚ, kde nájdu slovenskí občania najširšie
k práci
uplatnenie. A to nielen pre geografickú blízkosť, ale aj pre absenciu
jazykovej bariéry. Šanca na získanie zamestnania môže závisieť na
profesijných znalostiach uchádzača, na jeho skúsenostiach a taktiež na
vzdelaní a jazykových schopnostiach.

Štúdium
Cudzinci, ktorí sa vzdelávajú na školách v ČR, študujú za rovnakých podmienok ako občania ČR. Pri
hodnotení cudzincov na základnej alebo strednej škole z predmetu český jazyk a literatúra sa prihliadne
na dosiahnutú úroveň znalosti českého jazyka. Škola nemá povinnosť žiaka - cudzinca doučovať český
jazyk mimoriadnou formou štúdia.
Stredoškolské štúdium
Prehľad stredných škôl v Českej republike: http://www.stredniskoly.cz/
Vysokoškolské štúdium
Prehľad vysokých škôl v Českej republike: http://www.vysokeskoly.cz
Stránky škôl
Prehľad škôl v Českej republike: http://www.edu.cz

Štipendiá, granty pre
študentov
Stáže, výmenné študijné
pobyty

http://web.socrates.cz/
http://www.youth.cz/
Viac informácií nájdete na: www.infopromladez.cz
http://europa.eu.int/ploteus/portal/resultdisplay.jsp
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges
http://www.eurodesk.cz/
Ostatné informácie ku
Stránka s informáciami o základných školách v Českej republike:
štúdiu
http://www.zakladniskoly.cz/
Ústav pre informácie vo vzdelávaní: http://www.uiv.cz/
Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR: http://www.msmt.cz/
Národný ústav odborného vzdelávania: http://www.nuov.cz/
Centrum pre štúdium vysokého školstva: http://www.csvs.cz/
Stránky obsahujúce vzdelávacie príležitosti v Európe:
http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp
Slovenské veľvyslanectvo Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky
v krajine
Pod Hradbami 1
160 00 Praha 6
tel.: 233 113 060
fax: 233 113 054
email: skembassy@praha.mfa.sk
web: http://www.slovakemb.cz/
Veľvyslanectvo krajiny na Veľvyslanectvo ČR v Bratislave
Slovensku
Hviezdoslavovo nám. 8
P.O.Box 208
Bratislava, 810 00
tel: 02 /59 20 33 03
fax: 02 / 59 20 33 30
email: bratislava@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/bratislava
Internetové adresy bánk v Na týchto stránkach nájdete zoznam internetových adries bánk v ČR:
krajine
http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/en/financial_market_supervision

