
Arbeitnehmerfreizügigkeit 
sozial, gerecht und aktiv

Poradenská služba 
pro pracovníky 
ze střední a  
východní Evropy 
ve Stuttgartu

tschechisch

Poradna Faire Mobilität ve Stuttgartu
Gewerkschaftshaus, 6. patro
Willi-Bleicher-Straße 20 
70174 Stuttgart 

Telefon
+ 49 (0) 711 12093636 (česky, německy, anglicky)
+ 49 (0) 711 12093635 (polsky, německy)
+ 49 (0) 711 12093412 (bosensky, chorvatsky, srbsky, německy, anglicky)

Fax +49 (0) 711 12093637
E-Mail stuttgart@faire-mobilitaet.de

Poradenská doba
Od pondělí do pátku po dohodě (e-mailem nebo telefonicky).

www.faire-mobilitaet.de 
www.fair-arbeiten.eu 

Projekt Faire Mobilität leží v odpovědnosti předsednictví Německého  
svazu odborů (DGB) a je prováděn s partnerem projektu 
Gesellschaft des DGB zur Förderung von Arbeit-
nehmerinnen, Arbeitnehmern und der Jugend 
mbH (GFAAJ). Ve Stuttgartu spolupracujeme  
s katolickou duchovní radou pro pracující.

S finanční podporou:
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Pocházíte ze střední nebo výcho do-
evropské země a pracujete v Německu? 

u Dostáváte mzdu, která vám byla přislíbená?

u Víte jestli existuje minimální mzda na kterou máte nárok?

u Děláte přesčasy, které nejsou zaplaceny?

u Víte na kolik dní dovolené máte nárok?

u Je vaše práce pro vaše zdraví nebezpečná?

u Víté jestli jste pojištění proti nemoci a úrazu?

Máte jakékoli otázky týkající se vašeho práva 
nebo máte pocit nečestného jednání s vámi?
V Německu platí zákonné minimální podmínky práce. V některých 
odvětvích existují kolektivní smlouvy, které platí pro všechny  
zaměstnance.

Pojd’te k nám a požádejte o radu! 
Protože jen pokud znáte vy vaše 
práva, můžete je prosadit. 
u Jsme poradna v blízkosti odborů.

u Spolupracujeme s ostatními poradenskými službami.

u Ukažeme vám vaše individuální možnosti.

u Poradíme vám, jak můžete vaše práva prosadit.

u Vaše osobní údaje nepředáme bez vašeho souhlasu dalším osobám.

u Naše porada je bezplatná.

Poradíme vám ve Stuttgartu:

Poradny projektu Faire Mobilität se nachází v Berlíně, Dortmundu, ve Frankfurtu nad Mohanem, v Kielu, Mannheimu, 
Mnichově, Norimberku, Oldenburgu a ve Stuttgartu. Ve Stuttgartu poradíme pracovníkům ze všech odvětví a věnujeme 
pozornost dopravě a logistice.

Deutsch

po polsku english 

bosanski srpski hrvatski

v češtině


