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Úřední záležitosti
Cestou za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, je míněna zejména:
účast na úředních jednáních, včetně jednání soudů,
realizace právních úkonů před správními úřady a jinými orgány státní správy a samosprávy, které nesnesou odkladu,
vyřízení zákonných (nutných) podmínek pro konání určité činnosti,
další administrativní úkony, které vyžadují osobní účast.
Nemusí jít jen o návštěvu úřadu, ale i jiných institucí.
Vyřízení neodkladných úředních záležitostí vč. doprovodu V RÁMCI OKRESU je bez omezení (nepotřebuji doklad).
Vyřízení neodkladných úředních záležitostí vč. doprovodu MIMO OKRES je omezeno (potřebuji se prokázat dokladem).

Jako doklad mohu použít/předložit:
VZOR – Formulář pro cesty mimo okres (DOCX)
Potvrzení úřadu o rezervaci termínu
Předvolání
Čestné prohlášení pro administrativní úkony, nutno doložit nezbytnost.

Vzdělávání

Cestou za účelem účasti na vzdělávání, včetně praxí a zkoušek, je míněna potřeba cestování k účasti na povoleném vzdělávání, a to podle krizového
opatření vlády č. 200 ze dne 26. února 2021 (školská zařízení), a na vzdělávacích a obdobných akcích povolených podle krizového opatření č. 217 ze
dne 26. února 2021 (maloobchod a služby).
Vzděláváním se rozumí i praktický výcvik, je-li pro danou činnost osvojení dovednosti potřeba (např. autoškola).
Cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách RÁMCI OKRESU je bez omezení (nepotřebuji doklad).
Cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách MIMO OKRES je omezena (potřebuji se prokázat dokladem).

Jako doklad mohu použít/předložit:
VZOR – Formulář pro cesty mimo okres (DOCX)
Potvrzení školského zařízení o účasti na vzdělávání, zkoušce či praxi
Pozvánka na vzdělávací akci
Čestné prohlášení.

Související dokumenty
VZOR - Čestné prohlášení (DOCX)
Velikost souboru: 15,8 KB / formát DOCX

VZOR - Čestné prohlášení (PDF)
Velikost souboru: 105 KB / formát PDF

VZOR - Formulář pro cesty mimo okres (DOCX)
Velikost souboru: 18,3 KB / formát DOCX

VZOR - Formulář pro cesty mimo okres (PDF)
Velikost souboru: 114 KB / formát PDF

VZOR - Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce (DOCX)
Velikost souboru: 9,6 KB / formát DOCX

VZOR - Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce (PDF)
Velikost souboru: 168 KB / formát PDF

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření
Velikost souboru: 154 KB / formát PDF

