
Praktické informace

1. Vstup na území České republiky

Česká republika je od roku 2004 členem 
Evropské unie. Pro obyvatele EU platí jiná pra-
vidla než pro turisty z jiných částí světa. Průkaz 
totožnosti je však vždy zapotřebí.

Občané EU

Obyvatelé Evropské unie potřebují pro 
vstup do České republiky cestovní pas nebo jiný 
platný doklad totožnosti. Totéž platí i pro obča-
ny Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejn-
ska, kteří mají zajištěný volný pohyb v rámci 
Evropského hospodářského prostoru.

Občané mimo EU

Návštěvníci z jiných zemí potřebují pas plat-
ný ještě 6 měsíců po datu příjezdu a v některých 
případech i cestovní vízum. Seznam států, kte-
ré mají vůči České republice vízovou povinnost, 
naleznete na stránkách českého Ministerstva 
zahraničních věcí (www.mzv.cz).

Schengenská dohoda

Od 21. 12. 2007 se Česká republika při-
dává k zemím, které přijaly tzv. Schengenskou 
dohodu. Na území těchto států smějí obyvatelé 
smluvních států překračovat hranice bez vstup-
ních kontrol. Navzdory tomu stále zůstává 
povinnost mít při sobě cestovní pas nebo doklad 
totožnosti.

2. Velvyslanectví

Pomoc v obtížných situacích můžete zís-
kat na ambasádě svojí země. Ambasády síd-
lí v hlavním městě České republiky, v Praze, 
a jejich kompletní seznam naleznete na strán-

kách českého Ministerstva zahraničních věcí 
(www.mzv.cz). Některé země ambasádu v Čes-
ku nemají, ale můžete kontaktovat jejich kon-
zulát (jsou to např. Austrálie, Kolumbie, Malta, 
Nový Zéland nebo Srí Lanka).

3. Peníze a platby

V České republice je jako oficiální měna 
používána česká koruna s mezinárodní zkratkou 
CZK. Platby v České republice můžete provádět 
hotovostně i bezhotovostně. Naleznete zde také 
mnoho míst, kde se dá platit eury – ve většině 
obchodních řetězců, obchodech s elektronikou, 
na benzínových stanicích nebo v restauracích.

4. Telefonování

Mezinárodní předvolba České republiky je 
+420 (nebo 00 420). Pokud budete volat ze 
zahraničí, je předvolba nutná, za ní vždy násle-
duje 9místné číslo uživatele.

5. Důležitá telefonní čísla

Nejdůležitější instituce mají pouze trojmíst-
ná telefonní čísla, která byste měli nosit pro 
případ potřeby vždy s sebou. Na tato čísla se 
dovoláte i z mobilního telefonu bez vložené SIM 
karty, a to zdarma.

112 – Jednotné číslo tísňového volání

155 – Lékařská první pomoc

158 – Policie

156 – Městská policie

150 – Hasiči
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6. Pravidla silničního provozu

Dopravní předpisy v České republice jsou 
velmi podobné jako pravidla v ostatních evrop-
ských zemích.

Hlavní pravidla: 

Jízda vpravo

Povinnost být při jízdě připoután bezpeč-
nostními pásy

Celodenní svícení po celý rok

Děti menší než 150 cm a lehčí než 36 kg se 
mohou přepravovat pouze v dětských auto-
sedačkách, a to na všech typech komuni-
kací.

Cyklisté mladší 18 let musí mít povinně 
přilbu

Rychlostní limity

V České republice se rozlišují tři rychlost-
ní pásma (obec, silnice mimo obec a dálnice). 
V těch platí (není-li uvedeno jinak) tyto maxi-
mální rychlosti: dálnice – 130 km/h, v obci – 50 
km/h, mimo obec – 90 km/h

Dálnice a poplatky

Pokud chcete cestovat v České republice po 
dálnici vlastním automobilem, musíte mít na 
čelním skle nalepenu platnou dálniční známku. 
Dálniční známky jsou k dostání na čerpacích 
stanicích a na poštách.

•

•

•

•

•

7. Otevírací doba

V menších městech má většina obchodů ote-
vřeno od pondělí do pátku od 8 nebo od 9 hodin 
do 18 hodin, a v sobotu pouze dopoledne. Ve 
velkých městech je otevřeno i do 21 hodin. Jen 
málo menších obchodů dodržuje polední pře-
stávku, obvykle mezi 12. a 13. hodinou. Soboty, 
neděle a státní svátky jsou zavíracími dny pro 
většinu úřadů a bank. V neděli a o svátcích mají 
zavřeno také běžné obchody, zatímco supermar-
kety a hypermarkety jsou často v provozu bez 
větších omezení.

8. Zdravotní pojištění

Pojištění občanů EU

Od poloviny roku 2004 jsou pojištěnci jed-
notlivých členských států EU, cestující na pře-
chodnou dobu do jiného členského státu Evrop-
ské unie, vybavováni Evropským průkazem 
zdravotního pojištění. Všichni poskytovatelé 
zdravotní péče v rámci EU, EHP a Švýcarska 
musí přijmout pacienta s Evropským průkazem 
zdravotního pojištění.

Pojištění občanů mimo EU

Občané mimo EU by si ještě před odjezdem 
měli uzavřít komerční cestovní pojištění svojí 
země. Pokud jej mít uzavřeno nebudou, budou 
při návštěvě lékaře hradit zdravotnické služby 
hotově.

Více informací o možnostech pojištění 
na území České republiky najdete na webo-
vých stránkách Centra mezistátních úhrad 
(www.cmu.cz).
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