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ŽIVOT 
A PRÁCE



Těmito informacemi vám chceme pomoci 
začlenit se do každodenní reality naší 
společnosti. Určitě nechcete vzbuzovat 
nežádoucí pozornost nevhodným chováním.

Každé prostředí vyžaduje od člověka určité 
chování. Odlišný etnický nebo národnostní 
původ s sebou přináší také odlišné zvyky, 
obyčeje, vzorce chování, tradice, normy 
a hodnoty. Setkání s českou populací, která se 
může jinak chovat, vyznávat odlišné hodnoty 
a dodržovat jiná pravidla, může způsobovat 
nově příchozím cizincům nemalé potíže. 
Obecně platí, že z čím vzdálenější země cizinci 
přicházejí, tím odlišnější je jejich kultura. 
Vzájemný ohleduplný respekt je důležitý pro 
obě strany.

NezapomíNejte proto Na 
zdvořilost –  nic nestojí!

Každý se určitě rychle naučí v českém jazyce 
pozdravit a rozloučit (dobrý den, nashledanou), 
poděkovat (děkuji), poprosit (prosím) a omluvit 
se (promiňte nebo omlouvám se). 

Na veřejnosti i při jednání mezi kolegy na 
pracovišti je třeba dodržovat zdvořilost, 
vyhýbat se hrubostem, vulgárním slovům 
a gestům. Také není vhodné při rozhovoru 
s jinou osobou žvýkat a mít ruce v kapsách.

Na veřejnosti a v dopravních prostředcích 
neobtěžujte přítomné křikem, hlasitým 
rozhovorem či telefonováním. Uvolněte místo 
k sezení těm, kteří to více potřebují (starší, 
nemocní a invalidní, těhotné ženy). Dávejte 
pozor, abyste neomezoval prostor druhým 
a vaše zavazadla nepřekážela ostatním.

vyhýbejte se rizikovému 
chování, hádkám, fyzickým 
útokům, alkoholu, drogám, 

trestné činnosti!
Cizincům, kteří přijíždějí do nového prostředí 
a špatně se v něm orientují (nejsou seznámeni 
s běžnými normami, kulturou, tradicemi naší 
země) může pomoct řada institucí a center, 
jejichž adresy uvádíme na zadní straně letáku.



Vytvořeno v rámci projektu financovaného MPSV „Odstraňování 
bariér a zvyšování úrovně BOZP u zahraničních pracovníků“

Úřad práce, generální ředitelství

Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28 
http://portal.mpsv.cz/upcr 
tel.: (+420) 950 191 111

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7 
http://www.mvcr.cz/cizinci 
Vstup, pobyt atd. cizinců na území ČR 
e-mail: pobyty@mvcr.cz 
tel.: (+420) 974 832 421, (+420) 974 832 418

Cizinecká policie

Olšanská 2, 130 51 Praha 3 
http://www.policie.cz/clanek/informace-pro-
pobyt-cizincu.aspx 
Oddělení pobytových agend 
e-mail: ocppraha@mvcr.cz 
tel.: (+420) 974 820 317

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 
http://portal.mpsv.cz , http://www.cizinci.c 
e-mail: kontaktni.centrum@mpsv.cz 
tel.: (+420) 221 921 111

Obecní úřad

http://www.statnisprava.cz 
http://portal.gov.cz

Neziskové organizace

http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=183


