
Аз съм гражданин на друга държава-членка на ЕС. Как може да ми помогне омбудсманът? 

Омбудсманът помага на: 

 Граждани на ЕС, 

 Граждани на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, 

 На членовете на техните семейства, 

Ако станат жертва на дискриминация поради тяхното гражданство. 

Примери: 

На интервю за работа са Ви казали, че търсят само чешки граждани. 

Работодателят масово съкращава служители, които нямат постоянно пребиваване на 

територията на Чехия.  

Обявата за работа в склада посочва, че кандидатите трябва да бъдат с майчин език чешки. 

При договаряне на заеми от Вас банката иска повече документи за самоличност в сравнение с 

чешките граждани. 

Не са приели дъщеря Ви в училище, защото не се е родила на територията на Чехия. 

Отдаващият жилище под наем иска да плащате само от чешка банкова сметка. 

Можете да се обърнете към нас на своя роден език. Ние ще преведем вашето писмо или имейл. За 

лична среща ние ще уредим присъствието на преводач. Нашите служители говорят английски, 

немски и френски. 

На втората страница ще видите как работим. 

Омбудсманът също ще Ви помогне: 

 Ако имате проблем с някоя чешка институция, 

 Ако Вие или някой Ваш близък е лишен от свобода  

 Или ако бъдете подложени на дискриминация например заради възраст, телесно увреждане 

или др.  

Допълнителна информация можете да намерите на нашия сайт www.ochrance.cz/en, 

информационни листовки за различни житейски ситуации можете да намерите на линка 

https://bit.ly/2jHJ29T. 

Погледнете дали омбудсманът вече е решил някакъв случай, подобен на Вария в Регистъра на 

становищата на омбудсмана (http://eso.ochrance.cz/). Можете да търсите с ключова дума 

„diskriminační důvod – státní příslušnost“ или чрез въвеждане на чешките ключови думи в колонката 

„hledání fulltextem“. В Регистъра има случаи на чешки, но също и на английски език. Случаите на 

омбудсмана могат да бъдат намерени и в сборника становища Гражданство на Европейския съюз  

https://bit.ly/2rv3ePM (на английски). 
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