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HƯỚNG DẪNàCHOàNGƯỜIàNƯỚC NGOÀI 

ÚMČàP ahaà à/àỦy ban Praha 4 

 
Các bạn thân mến, 
tài liệu các bạ àđa gà ắm giữ được soạn thảoàđặc biệt cho các bạn, nhữ gà gườià ước ngoài không thuộc khốiàEU,àđa gà
sinh sống hợp pháp, làm việ àha à ưàt úàtại thành phố Praha 4. Chúng tôi vui mừng vì các bạ àđ à họn chính thành phố 
củaà hú gàl à ơià ưàt úàv à hú gàt ià o gà ằng thông qua tài liệu này việc sinh sống tạiàđ àsẽ phần nào dễ d gàhơ à
với các bạn. Mụ àđ hà ủa tài liệu này là cung cấp cho các bạ àth gàti à ơà ản, ngắn gọn  và cần thiết về Praha 4 và giúp 
các bạn dễ d gàđị hàhướng cách giải quyết các vấ àđề của mình. 
 
Bạ à ũ gà àthể tìm thấy tài liệu này trên trang web của chúng tôi  www.praha4.cz 

  
Quận thành phố l àđợn vị chính quyề àđịaàphươ gàtự quản, quản lý các vấ àđề li à ua àđế à gười dân sinh 
số gàt àđịa bàn củaà h.àDưới sự quản lý của Praha 4 bao gồm các khu vự àđịa chính Nusle, Michle, Podolí, 
B a k,àHodkovičk ,àK č,à ột phần Lhotka và một vài phần của khu vự àđịaà h hà) ěhli eàv àVi oh ad . 
  

Městsk àč stàP ahaà  

Quận thành phố Praha 4 

Địa chỉ:    á talaàìtaškaà / , à àP ahaà à– K č 

Giờ hành chính cho công chúng: thứ 2, thứ 4 8.00 - 18.00 giờ 

thứ 5    8:00 - 10:00 giờ 

 

T o gàt ường hợpàđặc biệt có thể liên hệ đặt cuộc hẹn ngoài giờ hành chính 

 

Telefony 
Số điện thoại 

Ústřed a 
Tổ gàđ ià h h 

261 192 111 

ezplat ài fo ač àli kaà 
tổ gàđ iàth gàti à iễn phí 

800 194 237 

ezplat ài fo ač àli kaàp oàse io  
tổ gàđ iàth gàti à iễ àph à hoà gười già 
đ àvề hưu 

800 100 128 

zelená linka život hoàp ostřed  
tổ gàđ ià iễn phí về iàt ường 

800 131 290 

Fax 
Số fax 

241 741 743 

Webové stránky 
Trang web  

www.praha4.cz 

Email 
Địa chỉ e-mail 

posta@praha4.cz ad esaàp oàpř je àdatový hàzp vàopatře ý hàel.à
podpisem a zpracovaných elektronickou podatelnou 

địa chỉ tiếp nhận thông tin/hồ sơà à hữ kýàđiện tử và xử 
lý bởi hệ thống nộpàđơ àđiện tử 

radnice@praha4.cz ad esaàp oà ěž ouàko u ika ià ezàza uče hoà
elektronického podpisu 

địa chỉ cho giao tiếpàthường ngày không cần chữ kýàđiện 
tử 

ID datové schránky 
Mã số hộp dữ liệu 

ergbrf7 

 

http://www.praha4.cz/
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Thông tin về các phòng ban của uỷ ban thành phố Praha 4 

Ph gàh hà h hà viếtàtắtàOìá  
Odbor správních agend (OSA) 

Địa chỉ:  á talaàìtaškaà / ,àP ahaà à– K čà tầ gà ;àìĐT:à à à    
 J lovsk à / ,àP ahaà ;àìĐT.:à à  687 

 
Ph gàđă gàkýàhộàtị hàv à uố àtị h 
Odděle à at ikàaàst t hoào ča stv  

- ghiàv àlưuàgiữ các dữ liệu về việc khai sinh, kết hôn và khai tử của các cá nhân (công dân séc và cả gườià ước 

go i àt àđịa bàn Praha 4 

- cấp giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn và giấy chứng tử - nếu sự kiệ àđ à ảy ra tạiàđịa bàn quản lý của 

Praha 4, ghi chép các tuyên bố của cha, mẹ, khẳ gàđịnh quan hệ cha con, nhận các tuyên bố chứng minh hôn 

h àt o gàđịa bàn quản lý của P ahaà ,à lưuàtha àđổi tên họ của công dân Séc và cả gườià ước ngoài có hộ 

khẩuàthường trú tạiàđịa bàn quản lý của Praha 4; tất cả các hoạtàđộng củaàph gàđềuàli à ua àđến các sự kiện 

hộ tịch xảy ra tại Praha 4 áp dụng cho công dân Séc và cả gườià ước ngoài 

 

Quốc tịch Séc – thông tin ơ ản 

- Vấ àđề nhập quốc tị hà ướ àCHàì àđược nêu trong Bộ luật số 186/2013 sb., luật về quốc tịch Séc và về việc 

sửa dổi một số bộ luật (luật về quốc tị hà ước CH Séc) 

- Quốc tị hà ước CH Séc có thể được cấpà hoà gườià ước ngoài dựaàt àđơ à i à uốc tịch, nếuà gườiàđệ đơ à
đ àhội nhậpàđượ àv oàCHàì ,àđặc biệt là trong dạng hội nhậpàtheoàgiaàđ h,à gàviệc hay xã hội,àv àđồng thời 

đ pàứ gà àđiều kiệ àkh àđượ à u àđịnh trong diều 14 bộ luật về quốc tịch, ví dụ: 

 có giấy ph pàđị hà ưàt o gàkhoảng thời gian ít nhấtà3à ă à(t o gàt ường hợpà gườiàđệ đơ àl à gàd à
của Liên minh châu Âu), trong khoảng thời gian ít nhấtà5à ă àhoặc trong thờiàgia à gàli à ua àđế à ưà
trú hợp pháp liề àt ướ à ưàt à àt àl hàthổ Cộng hoà Séc ít nhấtàl à à ă  

 chứ gà i hàđược rằ g,àđ àthực sự ưàt àtại CHSéc trong khoảng thời gian ít nhất một nửa số thời gian 

u àđịnh  

 đ àkh gà ị kết án về hành vi phạm tội bất cẩ àv oàt àv àđiều kiện, hoặc một hành vi phạm tội cố ý 

 chứng minh kiến thức về tiếng Séc 

 chứng minh kiến thứ à ơà ản về hệ thống hiến pháp của CHSéc và kiến thứ à ơà ản về vă àh a-xã hội,àđịa 

lý và lịch sử CHSéc 

 t o gà aà ă àgần nhấtàt ướ àkhiàđệ đơ àkh gàviàphạm nghiêm trọ gà ghĩaàvụ từ àđiều lệ khác về việc 

nhập cả hàv à ưàt à ủaà gườià ước ngoài tại CHSéc 

 chứng minh mức thu nhập và nguồn thu nhập  

 chứng minh rằng việ à ưàt àt àl hàthổ CHì àt o gà3à ă àgầ àđ àkh gàg àg hà ặng cho hệ thống 

trợ cấp xã hộiàà h à ước hoặc hệ thống trợ cấpàđ ià gh o 

- Cấp quốc tịch không phải là yêu cầu quyền pháp lý bắt buộc, việc cấp quốc tịch CHSéc là do quyếtàđịnh của Bộ 

Nội vụ,àv à gườià ướ à go iàđệ đơ à i à uốc tịch tạià ơà ua àh hà h hàtheoàđịa chỉ thường trú của mình 

 
Ph gà uả àlý,àđă gàkýà ưàt úàv àdữàliệuàd à ư 
Odděle àsp ávní a evidence obyvatel) 

- ửàlýàđă gà hậpàhộàkhẩuàthườ gàt à ủaà gàd àCHì àv àhủ àhộàkhẩuàt ườ gàt à ủaà gàd àì àkhiàdià ưà
aà ướ à go i,àthuàph àh hà h hà v àdụ:àkhiàtha àđổiàhộàkhẩuàthườ gàt ,à u gà ấp/đả à ảoà hoà à uộ à ầuà
ửàtạià uậ  th hàphốàP ahaà ,à ụàthểàl à ầuà ử: 
 tổ gàthố gàCH Séc 

 v oàHạà ghịàviệ àCH Séc 

 v oàThượ gà ghịàviệ àCH Séc 
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 v oàNghịàviệ àkhốiàEU;à gàd àEUà gàđượ à ầu 

 v oà a àđạiàdiệ à uậ àth hàphốàP ahaà àv àđạiàdiệ àthủàđ àP aha;à gàd àEUà gàđượ à ầu 
- ấpàgiấ àph pàđ hà à hoà à gàd àthườ gàt àtạiàP ahaà àv à gườià ướ à go ià ưàt àtạiàP ahaà  
- giấ àtờà ầ àthiếtàtừà ướ à go iàkhià ấpàgiấ àph pàđ hà ắtà à ới 
 hộà hiếuàhợpàlệàhoặ àgiấ àph pà ưàt àd iàhạ  

 giấ à hứ gà hậ à ủaàHộià ghềà àCHì àvềà uộ  kiể àt aàkiế àthứ à ơà ả àvềà g hà ,àgiấ àph pàđ hà à
hoặ àt iàliệuàkh à hứ gà i hà u ề àđượ àph pà ấpàgiấ àđ hà ắtà àhợpàlệàởà ướ à go ià gà ả àdị hà
sa gàtiế gàì à hứ gàthự à ằ gà hữàkýà 

- ấpàgiấ àph pàsă à ắ à hoà à gàd à àhộàkhẩuàthườ gàt àtạiàP ahaà àv à gườià ướ à go ià ưàt àtạià
Praha 4 
- giấy tờ cần thiết từ gườià ước ngoài khi xin cấp giấ àph pàsă à ắn: 

 hộ chiếu bao gồm giấy chứng nhậ à ưàt ,àgiấy tờ tài liệu hợp lệ hoàph pàsă à ắn, giấy xác nhận không 
tiền án tiền sự đối với gườià ước ngoài không có giấ àph pàđịnh cự tại CHSéc xin cấp giấ àph pàsă à ắn 
trọng thời hạ àdưới 30 ngày, có thể thay phiếu lý lị hàtưàph pà ằng giấy phép sắn bắn từ ướ àđị hà ư ,à
giấy tờ bảo hiểm 

 

Ph gà hứ gà i hà h àd  
Odděle ào ča ský hàp ůkazů  

- xử lý các vấ àđề li à ua àđến thẻ CMND (nhậ à uàđơ à ấp thẻ CMND, trả thẻ, báo mất, trộm cắp và cấp 
giấy chứng nhận việc bị mất thẻ CMND), thu phí hành chính 
 

Ph gà uả àlýà uấtà hậpà ả h 
Odděle à estov hàdokladů  

- ửàlýà àvấ àđềàli à ua àđế àhộà hiếuà- hậ àđơ à i àph tàh h,àt ả,à oà ất,àt ộ à ắp,àhỏ gàhộà hiếu,à ấpà
hộà hiếuàgấp/khẩ à ấpàt o gà ộtàthờiàgia à gắ ,àthuàph àh hà h h 
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Ph gàki hàdoa hà viếtàtắtàOŽ  
Od o àživ oste skýà OŽ  

Địaà hỉ:  Antala ìtaškaà / ,àP ahaà à– K čà tầ gà  

 
Phòng kinh doanh và kinh doanh có hứ gà hỉ 
Odděle àživ ost àaàko es  

- ấpàgiấ àph pàki hàdoa hàv àgiấ à hứ gà hỉàki hàdoa hà hoà à h àv àph pà h ,àlưuàtha àđổiàv à ắtàhủ àgiấ à
ph pàki hàdoa h,à ấpà àsốàđă gàkýàki hàdoa hà hoà à h ,à hậ àđơ àđă gàkýàthuế,à hậ àth gà oàkhởiàđầuà
hoạtàđộ gàki hàdoa hàtựàdoàv à àđơ àđă gàkýàhưuàt àv à ảoàhiể àố àđau,à hậ à oà oà àvịàt àl àviệ à

àt ố gàv àđ à hậ à gười,à hậ àth gà oà ủaà à uaà ảoàhiể àvềàviệ àkhởi đầu (kếtàth ) hoạtàđộ gàki hà
doa hàtựàdo.  
  

Ph gà uả àlýà 
Odděle àsp v  

- ấpà ả àt hàlụ àtừàdạ hà ạàki hàdoa h,à hậ àth gà oà ủaàdoa hà ghiệpàvềàviệ àtạ à gư gàhoạtàđộ gàki hà
doa hàt o gàthờiàhạ à hấtàđị hàv àth gà oàtiếpàtụ àhoạtàđộ gàki hàdoa h,àhủ à ỏàgiấ àph pàki hàdoa hàtheoà
uà ầuà ủaà àdoa hà h  

 

Ph gàkiể àso t 
Odděle àko t ol  

- gi às tàviệ àtu àthủàLuậtàThươ gà ại,àLuậtàBảoàvệà gườiàti uàd gàv àtu àthủàt ậtàtựàthịàt ườ g 
- go ià aà à ghĩaàvụ của doanh nghiệp bao gồm: 
 - ghĩaàvụàđả à ảoà ằ gàtạià ơià àh gàho àhoặ à u gà ấpàdị hàvụà hoà gườiàti uàd gàphảià à 

gườiààđ pàứ gàđiềuàkiệ à iếtàtiế gàì àhoặ àtiế gàìlove à 
- ghĩaàvụà u gà ấpàgiấ àtờàvềàh gàh aàđượ à àv àdị hàvụàđượ à u gà ấpàtheoà uà ầuà ủaàkh hà 
h gà ộiàdu gà ắtà uộ à ủaàgiấ àtờàvềàh gàh aàđượ à u àđị hàt o gàLuậtàKi hàDoa h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 

Ph gà iàt ườ gàv àgiaoàth g viếtàtắtàOŽPáD  
Od o àživot hoàp ostřed àaàdop av à OŽPáD  

Địaà hỉ:  á talaàìtaškaà / ,àP ahaà à– K čà tầ gà ;àìĐT: 261 192 437 
 
 

Ph gà uả àlýà iàt ườ gàv à hấtàthải 
Odděle àživot hoàp ostřed àaàodpadov hoàhospod řstv  

- thự àhiệ à uả àlýàh hà h hàt o gàlĩ hàvự à uả àlýà hấtàthải,à ảoàvệàđấtà gà ghiệp,à ảoàvệàkh gàkh ,à ảoà
vệàthi à hi àv àvềàlĩ hàvự à hă às à àt ồ g,àtứ àl àgồ :à ửàlýàh hà h hàvềàviệ à hoàph pà hặtà à ọ à
go iàkhuàvự à ừ gà ậ ,à hậ àth gà o vềàviệ à huẩ à ịàđố à à gi àt ọ g, oà oàđă gàkýàvềàviệ à uả àlýà
hấtàthải,àviàphạ àh hà h hàv àtộià hẹàvềàviệ àviàphạ àph pàluậtàt o gàkhuàvự à ảoàvệàkh gàkh ,à uả àlýà hấtà
thải,à ảoàvệàđấtà gà hiệpàv à ảoàtồ àthi à hi , hoạtàđộ gàkiể àso t,àph tàh hà hữ gàýàkiế à gà uộ àv à
ýàkiế àvềà àdự gàv à uả àlýàđấtàđai, hậ àđă gàkýàtha àgiaàtậpàhợpàđộ gàvật, hiệuàsuấtà h hà u ề àt o gà
lĩ hàvự à uả àlýà hấtàthải,àđả à ảoàsựàhoạtàđộ gà ủaàhệàthố gàthuàgo à hấtàthảiàv à àthảià ồ gàkề hàt à
lãnh thổà ủaàP ahaà àvà tuàsửaà àđịaàđiể àth gà hứaà à ũ,à ửàlýà àkhoả àt iàt ợà hoà à uậ àth hàphốà
và giám sát thi hành 

 

Phòng giaoàth gàvậ àtảià 
Odděle àdop av  

- u gà ấpàkh ià i àgiảiàph pà uả àlýàgiao thông trong địaà àth hàphốà 
- u ếtàđị hà hoàph pà hiế àđ gà àtu ế àđườ gàđịaàphươ gà kh gàl àả hàhưở gàđế à ềà ặtàđườ gàv à
khaiàđ o ,à hoàph pàt o gàthờiàgia à gắ àhạ àđ gà àtu ế àđườ gàđịaàphươ gàđểàđặtà o tai e à àdự g,à
hoàph pàsửàdụ gàđặ à iệtàtu ế àđườ gàđịaàphươ gà ằ gà hàđặtà uầ àh g,àgian hàng, ơiàđểà h oà ờiàh gà
ho ,àkhuàvườ àt ướ à u ,àt a gàt à à a h,àđặtà à iể à uả gà o,à iàđậuà eà àthuàph ,à iàđậuà eàd hà
hoà gườiàt àtậtà viếtàtắtà)TP  

- giảià u ếtàviàphạ àh hà h hàv à àvấ àđềàh hà h hà ủaàđườ gàđịaàphươ gàv àđườ gàgiaoàth gà gà
ộ g 

- đưaà aà à u ếtàđị hà hoàph pàkếtà ốiàvớiàđườ gàgiaoàth gà u gà ua hàpha àvịà uả àlý,àđưaà aàýàkiế àvềà
u àt hà àdự gà gàt h,à u àđị hàđặtà iể à oàgiaoàth gàv à ơàsởàđịaàphươ gàv àđiềuà hỉ hà uá trình 

hu ể àđổiàgiaoàth g 

 

Cụ à uả àlýàkhuàvự  

Odděle àsp v ůào last  
- l àviệ àvớià à hủàsởàhữuàv à gườià uả àlýà ủaàkhuàvự àt o gàviệ àđả à ảoàsạ hàsẽ,à ảoàdưỡ gàv àsửaà hữaà
đườ gàgiaoàth gàởàkhuàvự à à a h,à ửàlýà hấtàthảiàtừà àkhuàvự à gà ộ g,à ảoàt àv àđả à ảoàsạ hàsẽàkhuà

à a hà gà ộ g,àđả à ảoàviệ à ắtàgiữàđộ gàvậtàhoa gàv à ịà ỏà ơi 
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ìởàgi oàdụ  viếtàtắtàOŠ  
Od o àškolstv à OŠ  

Địaà hỉ:  á talaàìtaškaà / ,àP ahaà à– K čà tầ gà  
 

Phòng uả àlý giaàđ h 
Odděle à odi àpolitik  

- phốiàhợpàvớiàHọ àvi àdị hàvụà àhộiàtạiàP ahaà ,àNh à aoà i àìpořilovàv àT ạiàtếà ầ àMalovi k ,à huẩ à ịàv àtổà
hứ àsựàkiệ à hoà gườià aoà i ,à huẩ à ịàv àtổà hứ à hữ gàhoạtàđộ gà hoàgiaàđ hà à o ,àhợpàt àvớià àtổà
hứ  phià lợià huậ à l à việ àvềàdị hàvụà hă à s à hoà gườià aoà i à v à hữ gà gườiàkhu ếtà tậtà tạiàđịaà  
P ahaà ,à hậ à àđơ à i à hữ gàkhoả àt iàt ợàt o gàlĩ hàvự à h hàs hà àhộiàv àgiaàđ h 

 

Ph gàtổà hứ à– phươ gàph pà 
Odděle ào ga izač ěà– metodické) 

- đềà ghịàhộiàđồ gà uả àt ịà ổà hiệ àv à iễ à hiệ àhiệuàt ưở gà ủaà àt ườ gàhọ àv à hữ gà ơàsởàgi oàdụ à
đượ àth hàlậpà ởià uậ àth hàphố,à ửàlýà àkhiếuà ạiàt o gà g hàgi oàdụ ,àtiế àh hàđiềuàt aà àkhiếuà ạià
ủaàphụàhu hàvềà hữ gàphươ gàph pà ủaàhiệuàt ưở g,à uả à lýàhồàsơàvềà huà ầuàv àviệ à u gà ấpà hỗà l à
t ố gà t o gà gh hàgi oàdụ ,à tha àgiaà gà h à t ườ gà t o gàviệ àđă gàkýà t ẻàe à v oà t ườ gà ẫuàgi oàv à
t ườ gàphổà th g,à hỗà t ợà việ à tạoàđiềuà kiệ à hoà t ẻàe à khu ếtà tậtà hộià hậpà v àđưaà h gà v oà à lớpàhọ à
thườ g 

 
Ph gàph gà gừaàv àd àtọ àthiểuàsố 
Odděle àp eve eàaà od ost hà e ši  

- u gà ấpàphươ gàph pàgi pàđỡàt ườ gà ẫuàgi o,àphổàth gàv àt u gà ấpàvềàvấ àđềàhọ àvấ à ủaà gườià ướ à
go i,à u gà ấpà hủà ếuà hữ gà hà ph gà t ố gà aà tuýà à v à hữ gà hoạtà độ gà ph gà gừaà t o gà lĩ hà vự à

ph gà hố gàtộiàphạ ,à gàl àviệ àvớiàtấtà ảà hữ gàđốiàtượ gà àli à ua àvềàlĩ hàvự àph gàt ố gà aàtuýà
v àph gà hố gàtộiàphạ ,àthự àhiệ à hă às à hoà hữ gà h à à gu à ơà ụàthểàt o gàd à ư,à aoàgồ à tưà
vấ àvềàlĩ hàvự àt ợàgi pà àhội 
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Ph gà àhội viếtàtắtàOSOC) 
Odbor sociální (OSOC) 

Địaà hỉ:  á talaàìtaškaà / ,àP ahaà à– K čà tầ gà  

 
- Trong phạm vi phòng xã hội tại Uỷ ban thành phố Praha 4 từ ngày 1.1.2012 sẽ không chi trả các khoản trợ cấp 
xã hội. Những vấ àđề trợ cấp xã hội sẽ do Sở laoàđộng thủ đ àP ahaà ấp. 
 

Ph gàph gà hố gà àhội 
Odděle àso i l àp eve e  

- Giải quyết vấ àđề về bảo vệ xã hội-pháp lý trẻ em trong phạ àvià u àđịnh của luật số 359/1999 Sb. 
- Cung cấpàtưàvấn và hợp tác giải quyết những vấ àđề đời số gàsauàđ : 
 Những vấ àđề giáo dục trẻ em, trốn học, ma tuý 

 Nhận con nuôi  

 Nu iàdưỡng trẻ 
 
- Cu gà ấpàtưàvấ àv àgi pàđỡà hu à ghiệp:à 
 Nhữ gà gườià à gu à ơà ị loại trừ khỏi xã hội  
 

Phòng bảo vệ xã hội pháp lý trẻ em 

Odděle àso i l ěàp v ào h a àdět  
- Giảià u ếtàvấ àđềàvềà ảoàvệà àhộiàph pàlýàt ẻàe àt o gàphạ àvià u àđị hà ủaàluậtàsốà / àì . 
- Cung cấpàtưàvấn và hợp tác giải quyết những vấ àđề đời số gàsauàđ : 
 Nghià gờàviệ à gượ àđ iàhoặ à ỏà / ặ àt ẻàe ,àthiếuàsựà hă às à ủaà ốà ẹàà 
 Việ à hă às à o àkhiàl àh  

 Tiề à ấpàdưỡ gà u ià o  

 Việ àtiếpà àvớià o  

 Nhữ gàho à ả hàkh àkhă à gàvớiàt ẻàe ,à ấtà hỗàở 

 Nhữ gàt ườ gàhợpà ạoàlự àgia đ h 
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Cze hàPOINTàtạiàP ahaà  
 

- Czech POINT là một dự án  nhằm giảm bớt bộ máy quan liêu quá mức trong mối quan hệ công dân – quản lý 

hành chính công. Từ g à . . àđ à ắtàđầuàđưaàv oàhoạtàđộng những danh bạ ơà ả à hư,àđă gàkýàd à ưà
RPP ,àđă gàkýà à h à RPP ,àđă gàkýà u ền lợiàv à ghĩaàvụ RPP àv àđă gàkýà àđịnh lãnh thổ v àđịa chỉ bất 

động sản (RUIAN). 
 

- Nhữ gàt u gàt àth gàti à ủaàUỷà a àth hàphốàP ahaà : 
 

Cze hàPOINTàáNTáLáàìTáŠKá 

á talaàìtaškaà / ,àP ahaà  

(toà nhà mới của Uỷ ban thành phố Praha  4; bến tàu 

điện ngầm C - Budějovická) 

 

Trung tâm thông tin JÍLOVSKÁ 

Jílovská 1148/14, Praha 4 

(toà nhà làm việc của bộ phận hành chính) 

 

T u gàt àth gàti àNãMéìTÍàHRDINŮ  

ěst àH di ůà / ,àP ahaà à(toà nhà Centrotex; 

bế àt uàđiện ngầm C - P ažsk hoàpovst  

 

Trung tâm thông tin BRANICKÁ 

Branická 44, Praha 4 

to à h àDo i ik skýààdvů  

 

Trung tâm thông tin HLAVNÍ 

Hlavní 1402/141, Praha 4 

(toà nhà chiếuàphi à ũàìig a  

 

T u gàt àth gàti àŠTÚROVá 

Št ovaà / ,àP ahaà  

(trong toà nhà cùng với Albert)
 

- Tại những chỗ trên quý vị sẽ được cung cấp những trích lục từ những danh bạ khác nhau: 

- Từ những hồ sơà gàkhai (không cần phải chứng minh danh tính): 

•àDa hà ạ thươ gà ại – quý vị cần biết số nhận dạ gàIČà ủaàđốiàtượng 

•àDa hà ạ kinh doanh – quý vị cần biết số nhận dạ gàIČà ủa doanh nhân / cá nhân 

•àDa hà ạ h àđất – quý vị cần biết tên khu vự àđất và số trích lục danh bạ h àđất 

- lệ phí cho những trích lục này: 100,- Kčà hoàt a gàđầu tiên, 50,- Kčà hoà ỗi trang tiếp theo 
 

- Từ những hồ sơà à h à ần phải chứng minh danh tính): 

•àLýàlị hàtưàph pà RT à– cần có giấy tờ tuỳ thân có hiệu lực cùng với số si hàđ àđược cấp 

 - lệ phí: 100,- Kčà hoà ỗi phiếu lý lị hàtưàph p 

•àT u gàt àda hàs hàt ià ế-  phiếuàđiểm lái xe của tài xế 

- cần phải trình giấy tờ tuỳ thân có hiệu lực (thẻ chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc tài liệu nhận  

dạng) và giấy phép lái xe. 

- dịch vụ này cho phép tất cả các tài xế có thể lấ àđược trích lục tổng quản số điểm vi phạm của mình.  

- lệ phí: 100,- Kč 
 

- Tạià hữ gàt u gàt àth gàti à ủaàUỷà a àth hàphốàP ahaà à àthểà uà ầuàth à hữ gàt hàlụ à
hưàsau: 

 

 Trích lục từ lý lị hàtưàph pàlýàd hà hoàph pà h  

 Đệ trình theo luậtàki hàdoa hà điều § 72) 

 Đệ đơ à i àt hàlục hoặc bản sao lý lị hàtưàph pàtheoàluật số 124/2008 Sb. 

 Những danh bạ ơà ản 

 Chuyển thể àvă à ản 

 Trích lục danh bạ phá sản 

 Hộpàdữàliệuàđiệ àtử 

 T u gàt àdựàt ữà hữ gàkhoả à à i h 

 Chứ gà i hàt hàđộàtừàda hàs hà hữ gà h à u gà ấpàđủàđiềuàkiệ  

 Đệàt hàv oàda hà ạà hữ gàđốiàtượ gàtha àgiaàgiaoàth gà odu à à eàIìOH 

 Hệàthố gàlưuàt ữàCze hàPOINT 
- Những trích lụ àđược tính lệ phí theo biểu giá có u àđịnh. 

http://www.praha4.cz/CzechPOINT-Antala-Staska.html
http://www.praha4.cz/Informacni-centrum-Jilovska.html
http://www.praha4.cz/Informacni-centrum-namesti-Hrdinu.html
http://www.praha4.cz/Informacni-centrum-Branicka.html
http://www.praha4.cz/Informacni-centrum-Hlavni.html
http://www.praha4.cz/Informacni-centrum-Sturova.html
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Da hàs hà hữ gàtổà hứ àphià h hàphủàl àviệ àvớià hữ gà
gườiàdià ư 

 
Tại Praha có những tổ chức phi chính phủ giúp MIỄN PHÍ cho nhữ gà gườiàdià ưàhội nhập vào xã hội Cộ gàho àì à hưàI teg ač à e t u à
Praha o.p.s. (ICP). Quý vị đừng ngại sử dụng dịch vụ của những tổ chức này. 
 

T àv àđịa chỉ Liên hệ Trang web 
Integ ač à e t u àP ahaào.p.s.à ICP)    
po očkaàvàP azeà / chi nhánh Praha 4  
Hvězdovaà / , 140 00 Praha 4 – Nusle 

775 771 944, 774 711 845 
info@icpraha.com; praha4@icpraha.com 

http://www.icpraha.com/index 

Klub Hanoi 
Li ušsk à / ,à à àP ahaà  

603 583 690, 608 535 792  
klubhanoi@klubhanoi.cz 

www.klubhanoi.cz 

ìd uže àp oài teg a iàaàmigraci (SIMI) 
Baranova 33,130 00 Praha 3 

224 224 379, 605 253 994 
poradna@refug.cz 

www.migrace.com 

Cent u àp oài teg a ià izi ůà CIC) 
Kubelíkova 55/827, 130 00 Praha 3 

222 360 452 
info@cicpraha.org 

http://www.cicpraha.org/ 

Poradna pro migraci (PPI) 
Opletalova 6, 110 00 Praha 1 

603 281 269, 603 807 567  
praha@p-p-i.cz 

www.p-p-i.cz 

InBáze 
Legerova 50, 120 00 Praha 2 

224 941 415, 739 037 353  
info@inbaze.cz 

www.inbaze.cz 

Organizace pro pomoc up hl ků à OPU  
Kov řsk à / ,à à àP ahaà  

730 158 779, 730 158 781  
opu@opu.cz 

www.opu.cz 

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) 
Argentinská 38, 170 00 Praha 7 

233 370 160 
prague@iom.int 

www.iom.cz 

Arcidiecézní charita – Poradna pro 
migranty a uprchlíky 
Pernerova 20, 186 00 Praha 8 

224 813 418 
migrace@praha.charita.cz 

www.praha.charita.cz/sluzby/migrace/ 

Info-d ček 
T šovaà ,à à àP ahaà  

778 050 186 
info@info-dracek.cz 

www.info-dracek.cz 

Po ad aàp oào ča stv ,ào ča sk àaàlidsk à
práva (PPO) 
Ječ à ,à à àP aha 

270 003 288 
poradna@poradna-prava.cz 

www.poradna-prava.cz 

Multikulturní centrum Praha (MKC) 
Náplavní 1, 120 00 Praha 2 

296 325 345 
infocentrum@mkc.cz 

www.mkc.cz 

Konsorcium nevládních organizací 
pracujících s ig a t àvàČR 
Vladislavova 44/10, 110 00 Praha 1 

224 946 635 
office@konsorcium-nno.cz 

www.konsorcium-nno.cz 

Evropská kontaktní skupina o.s. (EKS) 
Dejvická 267/28, 160 00 Praha 

222 221 799 
info@ekscr.cz 

www.ekscr.cz 

Gle o.p.s. 
T šovaà / ,à à àP ahaà  

224 241 589 
info@gle.cz 

www.gle.cz 

LačheàČhaveào.s. 
NZDM Rozhledna, 
Smolkova 565, 142 00 Praha 12 

723 293 601 
info@lache-chave.cz 

www.lache-chave.cz 

Nov àškolaào.p.s. 
Křiž kovaà / ,à à àP ahaà  

737 544 773 
novaskola@novaskolaops.cz 

www.novaskolaops.cz 

Youth Included 
Santrochova, 4/1773, 162 00 Praha 6 

723 293 601 
youthincluded@gmail.com 

www.youthincluded.com 

 

http://www.icpraha.com/index
http://www.klubhanoi.cz/
http://www.migrace.com/
http://www.cicpraha.org/
http://www.p-p-i.cz/
http://www.inbaze.cz/
http://www.opu.cz/
http://www.iom.cz/
http://www.praha.charita.cz/sluzby/migrace/
http://www.info-dracek.cz/
http://www.poradna-prava.cz/
http://www.mkc.cz/
http://www.konsorcium-nno.cz/
http://www.ekscr.cz/
http://www.gle.cz/
http://www.lache-chave.cz/
http://www.novaskolaops.cz/
http://www.youthincluded.com/
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