
Các dịch vụ của vp: 

Vị pham giao thông 

Luật pháp ( cư trú, lao động, vísapoint, bảo hiểm, dịch thuật ) 

Vay vốn ngân hàng trvalý 

   Đặt biển số xe theo yêu cầu 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * 

Đi lao động nước ngoài từ VN 
 

 Tuyển nam, nữ 18 – 55 tuổi. 

 Chổ làm Plzen, Praha, các vùng khác. 

 Thời hạn hđ lâu dài 2-3 năm 

 Thời gian thử việc 3 tháng. 

 Làm 2 – 3 ca , 158 tiếng tháng 

 Lương trả thẳng vào tk công nhân 

 Bh y tế, xã hội, chỗ ở -  cty trả 

 Cty cấp phiếu ăn trưa 

 25 ngày nghỉ/năm. Ốm có lương. 

 Trả lương khi làm thêm giờ, cho cuối tuần/lễ, ca chiều/đêm. 

 Có thể xin thôi việc chuyển chỗ khác làm. 

 Có thẻ cư trú 2 năm. 

 Cư trú ở CZ đủ 2 năm có thể xin thay đổi mục đích – zivnost, đoàn tụ vv... 

 Không yêu cầu biết tiếng, yêu cầu khỏe mạnh, trách nhiệm, hòa đồng thích 
nghi. Không có tiền án. 

 

 

 



Vi phạm giao thông 

 Nhận giải quyết vấn đề liên quan đến  

vi phạm luật giao thông trên toàn CZ 

 Bảo lãnh bằng lái xe đến 3,5 tấn. 

 

Những vi phạm có thể xảy ra: 

Bạn đỗ sai vạch, vượt đèn đỏ, nghe đt khi lái, bị CA dừng xe, nhận giấy triệu tập của ủy ban, 

chạy quá tốc độ, quên tem xa lộ, thay lốp đông, quên bằng lái xe, không bật đèn, lái xe không 

đăng ký, xe không đầy đủ kỹ thuật, không xi nhan, không thắt pass, vượt vạch liền, không 

dừng trước biển STOP, đi vào đường cấm, đi vào đường của tramvaj, không đầy đủ phụ kiện 

trong xe, không có ghế trẻ con, chở chó không buộc cổ....vv hoặc mọi vấn đề khác liên quan 

đến vi phạm luật giao thông mà không qui vào tội hình sự. 

****************** 
 

 

Khi CS dừng xe và bị phạt, tôi phải làm gì ? 

 

1 - Không bao giờ đồng ý nhận lỗi sai, cho dù có sai thật đi nữa. 
Vždy s přestupkem nesouhlasit 
 
2 - Yêu cầu chuyển sự việc về ủy ban giải quyết, vì tôi có luật sư làm việc này.  
Vždy žádat o správní řízení, mám na to právníka.  

3 - Không được ký bất cứ một giấy phạt, biên bản nào cả. Luật cho phép bạn 
không ký. Nikdy nic nepodepisovat  
 
4 - Không trả tiền phạt tại chỗ  
Nikdy neplatit na místě pokutu 
 
5 - Bình tĩnh lên xe ra về.  
Z místa přestupku odjet 
 
6 - Gửi giấy triệu tập của ủy ban cho VP Karel Hùng ngay khi nhận được.  
Správní předvolání předat nám 



 

Mách nhỏ - Chép lại số ký hiệu trên áo CS, nên ghi âm lại sự việc, hay quay video để làm 

bằng chứng. Luật cho phép bạn làm như vậy. Nhưng phải nói cho CS biết.   „Pane, náš 

rozhovor bude monitorován“ 

 

Lưu ý - Chúng tôi khuyến khích tài xế  "phòng rẻ"  hơn là "chữa đắt". 

Qua ủy quyền, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng bào chữa kể cả hầu tòa.  

Lý do đăng ký dịch vụ này ? 

1.  Tiết kiệm thời gian tiền bạc đi lại 

2. Không phải lo lắng bị trừ điểm 

3. Sắp bị thu bằng rồi nhưng không sao, có luật sư bào chữa 

4. Bạn thường xuyên bị phạt, thường xuyên đi xa 

5. Bằng lái xe là cần câu hàng ngày 

6. Mọi chi phí liên quan đến sự việc đều được lo hết. 

7. Tư vấn trực tiếp khi cần giúp đỡ 

 

không bao giờ đưa bằng lái xe, sẽ bị thu bằng ngay nếu: 

Uống rượu, tai nạn, chất kích thích. Qua tốc độ gấp 2x cho phép. 

nên nói quên bằng rồi, hay để nhà bạn. Từ chối không thổi, không đi xét nghiệm máu 

không nên để bằng trong người, mà giấu trong xe, CS có quyền khám xét người. Không có lệnh CS không 

đc phép khám xe. 

K A R E L  H Ù N G   775 53 13 13 , karelhungcz@gmail.com  
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Nhận tư vấn giải quyết vấn đề pháp lý trên toàn Tiệp 
 

Các mục: Cư trú - Dân sự - Hình sự - Thương mại 

 
Cách thức : 

1 - Khách hàng có thể gửi giấy tờ, sự việc qua email trước (karelhungcz@gmail.com) 

2 - Trong email ghi tóm tắt vấn đề + số đt liên lạc + giấy tờ liên quan. 

Trong 1 tuần vp sẽ trả lời khách hàng cụ thể sự việc, cách giải quyết và vv... 

Sau khi thống nhất sự việc, vp sẽ ký kết đơn thỏa thuận công việc, ủy quyền và luật sư sẽ thay mặt 

khách hàng giải quyết. 

 
Thời gian là tiền bạc. Để rút ngắn thời gian,  khách hàng không nhất thiết phải lên vp Praha, mà có 

thể làm qua đt, email vv... 

 
  
 

1. Bằng lái xe B,C 

2. Bảo hiểm y tế (UNIQUA ,SLAVIA) 

3. Dịch thuật công sở 

4. Dịch thuật văn bản tại vp ( có dấu phiên dịch quốc gia) 

5. Tư vấn kế toán ( khai thuế, hóa đơn) 

Liên lạc: 775 53 13 13 (nếu máy bận xin để lại tin nhắn) 

 

 

 

 

 

 

 



 Dịch vụ vay vốn ngân hàng  cần  hoặc  không cần  

chứng minh thu nhập 

Điều kiện: 

Có trvalý pobyt 

Không có tên trong SOLUS ( danh sách nợ ) 

Khách không nhất thiết phải lên VP để làm việc. 

Thông tin cơ bản: 
Vay không cần thế chấp  200.000Kč - 500.000Kč 

Tổng thời gian  2 - 3tuần 
Lãi suất 6% - 15% / năm ( tùy trường hợp ) 

Thời hạn trả tiền  0-8năm. 

 

Thủ tục: gửi vào email karelhungcz@gmail.com 

Pass hoặc thẻ sinh học 

 

Kết quả: trong 3 - 5 ngày sẽ có kết quả khả năng vay được hay không. 

Có thể nhận tiền mặt tại VP Karel Hùng 

Với phương châm: Nhanh gọn - đơn giản - hiệu quả 

Liên lạc: (nếu máy bận xin để lại tin nhắn) 

775 53 13 13  karelhungcz@gmail.com   
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