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      DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ODKAZY  
 

Policie:               158  Hasiči:       150 

 
Záchranná služba:  155  Městská policie: 156 

 

Horská služba:       1210  Tísňové volání:  112 

 

Ministerstvo zahraničí:     www.mzvcr.cz  

Komunikační karty pro cizince a zdravotnické pracovníky:  
http://www.mzcr.cz/dokumenty/-komunikacbi-karty-pro-pacienty
-cizince-a-zdravotniky       

 

Jízdní řády dopravních prostředků: www.idos.cz 

Geografická orientace:       www.mapy.cz 

 

 

 

http://www.mzvcr.cz
http://www.idos.cz
http://www.mapy.cz


 

 

IMPORTANT CONTACTS AND LINKS 

 

Police:               158  Firefighters:          150 

 
Rescue service:      155  City Police:           156 

 
Mountain Service:   1210 Emergency call:   112 

 

 

Ministry of Foreign Affairs:    www.mzvcr.cz  

Communication cards for foreigners and health 
professionals :  http://www.mzcr.cz/dokumenty/-komunikacbi-
karty-pro-pacienty-cizince-a-zdravotniky 

 

Public transport:    www.idos.cz 

Geography orientation:       www.mapy.cz 

http://www.mzvcr.cz
http://www.idos.cz
http://www.mapy.cz


 

OBECNÉ  INFORMACE  O ČESKÉ  

REPUBLICE  

Česká republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě, sousedí 
s Německem, Polskem, 
Slovenskem a Rakouskem.  

 

Rozloha: 78 560 km  

Počet obyvatel:10,5 milionů 

Hlavním město: Praha.    

Úřední jazyk: český jazyk

   

   

Politický systém: parlamentní republika, pluralitní demokracie  

 

Typické české produkty:  

- pivo (Pilsner Urquel, Budvar), likér Becherovka 

- porcelán (Thun), sklo (Moser), bižuterie, obuv Baťa 

- automobily 

(Škoda) 

 

 

 

 



 

GENERAL INFORMATION ABOUT CZECH  

REPUBLIC  

The Czech Republic is an inland country lying in Central Europe and 
neighbouring Germany, Po-
land, Slovakia and Austria.  

 

Area: 78 560 km2   

Population:10,5 mil.   

Capital city: Praha  

Official language: Czech

   

    

Political system: parliamentary republic, pluralist democracy.  

 

Typical Czech products:  

- beer (Pilsner Urquel, Budweiser Budvar), liqueur Becherovka 

- porcelain (Thun), glass (Moser), jewellery, Baťa shoes 

- cars (Škoda)   

 

 

 

 

 



 

Významné historické události ČR 

Mezi nejvýznamnější historické 

události České republiky patří r.1939 

okupace českých zemí německou 

armádou. Od r.1945 se datuje 

demokratická republika, která byla 

v následujících letech svržena 

komunistickou vládou. Dne 

17.11.1989 byl komunistický režim svržen a byla obnovena demokracie 

státu. R. 1992 došlo k rozdělení země na Českou a Slovenskou republiku.   

 

Významné dny, svátky v ČR 

Česká republika oficiálně uznává celkem 12 svátků – v tyto dny jsou 

uzavřeny školy, velké obchody a zaměstnanci mají pracovní volno.  

 Nejvýznamnějším obdobím pro Čechy je vánoční období, které je 

spojeno s mnoha tradicemi, pořádáním vánočních trhů i společným 

zpíváním vánočních koled. Stejně tak období Velikonoc doprovází tradice 

i speciálně připravované pokrmy.  

 



 

Important historical events 

The most important historical 

events in the Czech Republic in-

clude the occupation of Czech 

lands by the German army in 1939. 

Czechoslovakia as a democratic 

state was established in 1945. In 

the following years it became a 

one-party communist state. In November 17, 1989, the communist regime 

was overthrown, and democracy of the state was restored. In 1992 the 

country was divided into Czech and Slovak Republics.  

 

Holidays and traditions  

There are 12 official holidays throughout the year. On these days, 

schools, large shops and employees have time off. 

The most significant period for the Czechs is the Christmas season, which 

is associated with many traditions, organizing Christmas markets and 

singing carols together. Likewise, the Easter period is accompanied by 

traditions and specially prepared dishes.  



 

Náboženství, etnická situace 

V České republice je přibližně 5,1 % cizinců (nejvíce obyvatel ze 

Slovenska, Ukrajiny a Vietnamu). Nejpočetnější národnostní menšinou 

jsou Romové. 

Každý občan ČR může vyznávat, praktikovat a propagovat jakékoliv 

náboženství. Přibližně 11% obyvatelstva se hlásí ke katolické víře, 

následuje Evangelická církev a Husitská církev.  

 

Životní styl a povaha Čechů  

Životní styl Čechů nepatří mezi nejzdravější, zejména v oblasti 

stravování, konzumace alkoholu, pohybové aktivity či psychické pohody. 

Strava obsahuje velké množství tuků i obilovin. Naopak malé zastoupení 

má zelenina a ovoce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Religion, ethnics 

On the territory of the Czech Republic there are 5.1 % of foreigners in the 

total population. The largest groups are Slovakian, Ukrainian and Viet-

namese. The most numerous ethnic minority is Roma.  

Each citizen of the Czech Republic can confess, practice and promote 

any religion. The Roman Catholic Church has a dominant position. 11 % 

the population claim Catholic faith, followed by the Evangelical Church 

and the Hussite Church.   

 

Lifestyle and Czech mentality  

The lifestyle of Czechs is not among the healthiest, especially in the are-

as of eating, drinking, physical activity or psychological well-being. The 

diet contains large amount of fat and carbohydrates. On the contrary, 

there is a small representation of vegetables and fruits.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nejoblíbenější činností Čechů ve volném čase je turistika či cyklistika. 

Rádi chodí do restaurací, kaváren, tráví čas s přáteli. Mnoho Čechů 

vlastní chatu, kde tráví svůj volný čas.  

 

 

 

 

 

 

 

Povaha Čechů se vyznačuje vynalézavostí, přizpůsobivostí, nedůvěřivostí 

či komunikativností. Naopak neradi sdělují negativa, nemají rádi konflikty 

a také neradi používají v komunikaci dotyky. Češi nejsou příliš zdatní při 

konverzaci v cizích jazycích (částečně se domluví anglicky, německy či 

rusky).  

 

Vzdělání je v ČR veřejně dostupné a neplacené. Nejčastěji je realizováno 

ve státních školách, ale existují i soukromé a církevní školy. Předškolní 

vzdělání je umožněno od 6.měsíce do 6.roku, je částečně hrazené 

rodinou a kromě posledního roku před nástupem do základního vzdělání 

je dobrovolné. Základní vzdělání probíhá v průběhu devíti let a je 

zákonem povinné. Střední vzdělání je zaměřeno odborně anebo probíhá 

všeobecně. Ukončuje jej závěrečná či maturitní zkouška. Vysokou školu 

lze studovat v mnoha oborech prezenční či dálkovou formou.  



 

The most popular activity of Czechs in leisure time is hiking or cycling. 

They like to go to restaurants, cafes, spend time with friends. Many 

Czechs own a cottage where they spend their free time.  

 

 

 

 

 

 

 

The mentality of Czechs is characterized by ingenuity, adaptability, or 

flexibility. However, they do not like to communicate negatives and they 

do not like conflicts. Czechs are not a contact culture, so touching during 

a social conversation is not common. Czechs are not very proficient in 

foreign languages  (they speak partly English, German or Russian).  

 

The education system of the Czech Republic is governed by law and is 

provided free of charge. Most often it is implemented in public schools, but 

there are also private and church schools. Pre-school education is availa-

ble from 6 months to 6 years, is partially paid by the family and is volun-

tary except the last year before entering primary education. Basic educa-

tion takes place over nine years and is mandatory by law. Secondary edu-

cation is vocational or general. It is finished by final or graduation exam. 

Universities offer studies in many fields in full-time or long-distance form. 



 

ZDRAVOTNICKÁ ČÁST 

Zdravotní systém v ČR funguje na principu solidarity – všichni občané 

přispívají formou paušální platby do systému a následně mohou zdarma čerpat 

zdravotní péči. Na platbě zdravotního pojištění se podílí zaměstnavatel (9%) a 

zaměstnanec (4,5%). Stát pojistné hradí za určité skupiny obyvatel (děti, 

studenti, důchodci, vězni, azylanti..).  

 

 

 

 

 

 

Bezplatná péče zahrnuje ambulantní i nemocniční péči, výjezd záchranné 

služby, domácí ošetřovatelskou péči. Pohotovostní službu si pacient hradí (90 

CZK). V ČR je poskytována řada preventivních programů, které jsou v určitých 

intervalech dostupné pro všechny: kompletní péče o těhotnou ženu, preventivní 

prohlídky dětí i dospělých (včetně očkování), stomatologické kontroly, 

gynekologické kontroly, mamograf, vyšetření stolice.  

 

Práva a povinnosti pacientů v České republice jsou legislativně zakotveny v 

zákoně o zdravotních službách č. 372 / 2011Sb. Hospitalizace v České 

republice je dobrovolná, takže má pacient právo odmítnout, přerušit léčbu a být 

kdykoliv uvolněn. 

 



 

MEDICAL PART 

The health care system in the Czech Republic operates on the principle of 

solidarity – all citizens contribute in the form of a flat-rate payment to the system 

and then can receive free health care. The employer (9 %) and the employee 

(4.5 %) participate in the payment of health insurance. The state pays premiums 

for certain groups of people (children, students, pensioners, prisoners, asylum-

seekers...). 

 

 

 

 

 

Free care includes outpatient and hospital care, emergency services and home 

nursing care. Patient pays emergency service (90 CZK). A number of preventive 

programs is available: complete care for a pregnant woman, preventive exami-

nations of children and adults (including vaccination), dental, gynaecological 

check-ups, mammography and stool examination. 

 

 

The rights and obligations of patients in the Czech Republic are treated in 

the Health Services Act No. 372/2011 Coll. Hospitalization in the Czech Repub-

lic is voluntary. The patient has the right to refuse, discontinue and be released 

at any time. 

 



 

 

Eutanázie není v České republice legální,  a není ji v současnosti možné 

provést za žádných okolností. 

 

V České republice je možné provést potrat na vlastní žádost až do 12. týdne 

těhotenství. Z lékařské indikace (genetické nemoci atd.) je možné ukončit 

těhotenství až do 24. týdne těhotenství. Výkon je možný pouze v nemocnicích (s 

hospitalizací 1 až 2 dny). Žena se může svobodně rozhodnout o možném 

potratu. 

 

Transplantace orgánů a tkání je organizována v České republice 

prostřednictvím Transplantačního koordinačního centra. Celá problematika je 

řešena zákonem. 

 

 



 

 

Euthanasia is not legal in the Czech Republic and is currently not possible un-

der any circumstances. 

 

In the Czech Republic it is possible to carry out abortion at own request until 

the 12th week of pregnancy. From a medical indication (genetic disease, etc.), it 

is possible to terminate pregnancy until the 24th week of pregnancy. The perfor-

mance can only be done in hospitals (with hospitalization 1 to 2 days). A woman 

can freely decide on a possible abortion. 

 

Organ and tissue transplantation are organized in the Czech Republic 

through the Transplantation Coordination Centre. The whole issue is treated by 

law. 

 

 

 



Typical czech products. Available from:www.czech.cz   

    

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola  zdravotnická  

České  Budějovice, Husova 3 

   Adress: Husova tř. 1848/3,  

                České Budějovice 3, 370 01 

   WEB:    http://www.szscb.cz/ 

http://www.czech.cz
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