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Odchylné právní úpravy v Německu
Rozdíly mezi životem v Česku a Německu jsou v současné době poměrně malé. Systém
politických stran, systém vzdělávání a dopravy jsou téměř srovnatelné. Měna euro, vyšší životní
náklady a především jazyk představují největší rozdíl.
Na rozdíl od Vašeho slovanského mateřského jazyka je němčina jazykem germánským a odlišuje
se od češtiny zřetelně nejen zvukově, nýbrž i způsobem psaní. Stejně jako čeština je i němčina
považována za obtížně naučitelné jazyky.
Pokud již německý jazyk dostatečně ovládáte, mohl/a byste se ve všech záležitostech soukromého
a kulturního života v Německu rychle vyznat. V případech pochybností Vám Vaše dotazy mohou
zodpovědět příslušné orgány veřejné správy.

§§

Právní úpravy v kompetenci EU

Volný pohyb zboží

Odstranění národních překážek k umožnění volného pohybu zboží na vniřním trhu EU je jednou ze
zásad zakotvených ve smlouvách o založení EU. Vycházejíce z tradičního protekcionismu zrušily
členské země EU kontinuálně omezení, aby se vytvořil „společný“ trh, resp. vnitřní trh.
Evropská unie se usnesla stanovit pro sektory, které by mohly být pro evropské občany spojeny
s největšími riziky – například léky či stavebniny –, právní předpisy na evropské úrovni. Na většinu
výrobků (ty, které jsou zařazeny jako „nízkorizikové“) se uplatňuje tak zvaná zásada vzájemného
uznání. Ta uvádí, že s výrobky, zákonně vyrobenými v některé členské zemi, nebo uvedenými do
oběhu, smí být na vnitřním trhu EU obchodováno zásadně bez omezení. Aby mohla být zásada
vzájemného uznání neomezeně aplikována, vydal Evropský parlament a Rada nařízení (ES) č..
764/2008 (toto nařízení platí od 13. května 2009).
Podle smlouvy EU mají členské země právo volný pohyb zboží omezit, pokud jsou dotčeny určité
obecné zájmy, jako ochrana životního prostředí, veřejné zdraví nebo veřejná bezpečnost a
pořádek. Pokud například úřady jednoho z členských států dovoz určitého výrobku považují za
možné ohrožení veřejného zdraví, morálky či bezpečnosti a pořádku, může tato země dovoz
takového výrobku odmítnout nebo omezit. To se může týkat např. geneticky upravených potravin
nebo určitých energetických nápojů.
V rámci EU je sice povoleno nakupovat zboží v neomezeném množství, jestliže je určeno pro
osobní potřebu, avšak určité kategorie výrobků – např. alkohol a tabák – podléhají řadě
evropských omezení.
Volný pohyb kapitálu

Volný pohyb kapitálu tvoří základnu pro integraci evropských finančních trhů. Evropští občané nyní
mohou svůj majetek spravovat a ukládat v jakékoliv členské zemi EU, jakož i činit bez větších
omezení řadu finančních obchodů, např.:
•

Otevřít bez problémů bankovní účet

•

Kupovat akcie
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•

Investovat kapitál

•

Získávat nemovitosti

Výjimky se týkají v první řadě daňového práva, finančního dohledu, veřejné bezpečnosti a
pořádku, praní peněz a finančních sankcí, které byly dohodnuty v rámci společné zahraniční a
bezpečnostní politiky.
Volný pohyb osob

Prosazování zásady volného pohybu osob je jedním ze základních pilířů výstavby evropského
projektu. Na základě toho byla zavedena řada praktických úprav, které zajišťují, že občané mohou
volně a bez problémů cestovat do jakékoliv členské země. Cestování autem uvnitř celé EU bylo
podstatně ulehčeno. Evropská komise schválila řadu společných smluv o vzájemném uznávání
řidičských průkazů, platnosti pojištění vozidel a možnosti registrovat vozidla v hostitelské zemi.

D

Situace v Německu

Přihlášení a povolení k pobytu

Cizinci, kteří nejsou státními příslušníky některé členské země Evropské unie (EU), Evropského
hospodářského prostoru (EHP) nebo Švýcarska, potřebují pro pobyt v Německu za účelem
vykonávání výdělečné činnosti zásadně povolení k pobytu (vízum, povolení k pobytu nebo
povolení k usazení se). Výdělečná činnost na spolkovém území smí být vykonávána pouze tehdy,
jestliže to povolení k pobytu dovoluje.
Za udělení víza jsou odpovědná velvyslanectví a generální konzuláty (zahraniční zastoupení)
Spolkové republiky Německo. Poplatek za vízum činí zpravidla 60 euro.
Pro udělení povolení k pobytu za účelem vykonávání výdělečné činnosti jsou kompetentní místní
cizinecké úřady, které jsou zároveň kontaktními partnery v otázkách pobytu a nástupu do
zaměstnání. Pro udělení povolení k pobytu je zásadně nutný souhlas Spolkového úřadu práce,
který se vydává na základě interního úředního řízení. Jedná-li se o zaměstnání, pro které je
potřebný souhlas úřadu, je pro udělení povolení k pobytu nutný souhlas příslušného týmu pro
pracovní povolení Centrálního zahraničního a odborného zprostředkování (ZAV), tento souhlas lze
obdržet v rámci interního úředního řízení.
Od 1. ledna 2014 mají všichni občané z členských zemí EU (chorvatští státní příslušníci
pravděpodobně od 30. června 2015), jakož i z Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska jako
pracovní síly neomezený přístup k pracovnímu trhu v Německu. Není potřeba žádné pracovní
povolení.
Pro zaměstnání odborných sil s vysokoškolským vzděláním, učňů, jakož i sezonních pracovníků
z Chorvatska neexistuje povinnost pracovního povolení. Osvobození sezonních pracovníků od
povinnosti pracovního povolení platí pro zaměstnání trvající do 6 měsíců v roce v zemědělství a
lesnictví, v hotelnictví a pohostinství, ve zpracování ovoce a zeleniny, jakož i na pilách. Pro
zaměstnání v profesích, které předpokládají profesní vzdělání, bude chorvatským odborníkům
v budoucnu uděleno pracovní povolení bez prošetření možností zprostředkování tuzemských
uchazečů o práci, jestliže pracovní podmínky odpovídají srovnatelným podmínkám tuzemských
zaměstnanců.
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Ve všech ostatních případech potřebujete jako státní příslušník členské země EU Chorvatsko také
po 1. lednu 2014 nadále pracovní povolení EU (výjimka: již 3 roky se nepřetržitě zdržujete
v Německu). Zažádejte o toto povolení přímo u týmu Centrálního zahraničního a odborného
zprostředkování (ZAV) příslušného pro podnik Vašeho zaměstnání. Tamtéž si můžete vyžádat i
podklady pro žádost.
Další informace o cestování a pobytu obdržíte na Ministerstvu zahraničí na stránkách
www.auswaertiges-amt.de > Vcestování & Pobyt > Vízová ustanovení.
Jakmile se přestěhujete do Německa, musíte se přihlásit na příslušném přihlašovacím úřadu.
Politika, správa, právo

Spolková republika Německo je federalisticky strukturovaná parlamentární demokracie
s dvoukomorovým systémem (Spolkový sněm a Spolková rada). Spolkový sněm (Bundestag –
parlament – má své stálé sídlo v budově Říšského sněmu v Berlíně.
Ve Spolkovém sněmu jsou v současné době zastoupeny následující strany: CDU (Křesťanskodemokratická unie) ve frakci s CSU (Křesťanská unie), SPD (Sociálně demokratická strana
Německa), Levice a Svaz 90/Zelení. Složení Spolkového sněmu se zakládá na výsledku voleb,
konaných každé 4 roky. Spolkový sněm volí spolkového kancléře, navrhuje členy vlády (ministry).
Spolkový sněm schvaluje zákony.
Jsou-li dotčena práva spolkových zemí, musí souhlasit i jejich zastoupení (Spolková rada).
Spolková rada, která se skládá z členů zemských vlád, je zastoupením 16 spolkových zemí. Počet
hlasů pro každou zemi (3 až 5) závisí na počtu obyvatel jednotlivých spolkových zemí.
Ve Spolkové republice Německo jsou úkoly správy rozděleny na kompetence spolkové, zemské a
komunální (města a obce). Těžiště správní činnosti leží na zemních a komunálních správách.
Spolkové orgány jim přidělují úkoly a odpovídající finanční prostředky. V rámci samosprávy plní
pak komunální orgány vlastní a dobrovolné úkoly podle vlastního uvážení a finančních možností,
jakož i úkoly z pověření spolku a země.
Životní náklady

Index spotřebitelských cen pro Německo je v květnu 2014 o 0,6 procent vyšší než ve stejném
měsíci minulého roku.
Míra inflace byla v roce 2013 rozhodujícím způsobem ovlivněna zvyšováním cen za energii a činila
v celém roce průměrně 1,5 procenta. I za potraviny a oblečení se muselo zaplatit víc.
Ceny za věci denní potřeby jsou v Německu ve srovnání s ostatními zeměmi EU spíše nízké.
Zejména ceny potravin jsou v Německu podstatně nižší, na tom má zásluhu velký počet malých
obchodů a supermarketů.

www.zav.de/grenzregionen

portal.mpsv.cz/up

-4-

A12 Život v Německu

Průvodce pro migrující
pracovníky z Česka

Malý přehled o vývoji cen::
Je spíše dražší

Zůstává stabilní

Topný olej a energie

Potřeby pro domácnost

Ovoce a zelenina

Psací potřeby

Oblečení a obuv

Noviny

Tabákové výrobky

Nájmy a rekreační byty

Potraviny

Daň z přidané hodnoty (DPH) kolísá mezi 7 procenty (knihy, časopisy, většina potravin, lístky do
divadla, jízdenky) a 19 procenty (ostatní zboží a služby).
Nákupy

Zavírací doba je věcí jednotlivých spolkových zemí. Každý region má své vlastní úpravy a podle
toho rozdílné zavírací doby. Většina obchodů zavírá nejpozději ve 20 hod., jiné teprve ve 22 hod.
Některé setrvávají na dřívějších zavíracích dobách a zavírají již v 18,30 hod. O sobotách musíte
v malých městech a na vesnici vyřídit své nákupy do 13 nebo 14 hodin. V centru větších měst
zavírají obchody v sobotu většinou až mezi 16. a 20. hodinou. O nedělích jsou obchody zásadně
zavřené. Výjimku tvoří prodejní neděle a svátky v roce. Kiosky a čerpací stanice jsou pro malé
nákupy o nedělích otevřené.
Bydlení

Více než polovina všech Němců bydlí v nájemních bytech. Na rozdíl o mnohých ostatních zemí EU
jsou byty v Německu většinou pronajímány bez nábytku. Především v aglomeracích může být
těžké najít cenově výhodný nájemní byt. Nejvyšší jsou nájmy ve velkých městech, jako Mnichov,
Kolín, Stuttgart, Hamburk nebo Düsseldorf. V malých městech a na vesnicích, jakož i v Berlíně a
velkých východoněmeckých městech jsou nájmy značně příznivější.
Vedle nákladů na nájem je třeba platit provozní náklady, jakož i vlastní spotřebu vody, elektřiny a
topení. Počítejte na ně asi s 25 procenty měsíčního nájmu. Nájem se platí pronajímateli měsíčně,
a to předem. Pronajímatel většinou očekává dodatečně k nájmu jednorázovou kauci, která obnáší
2 až 3 měsíční nájmy. Ta slouží jako jistota pro případné škody, které musí být v bytě po
vystěhování odstraněny. Uzavíráte-li delší nebo časově neomezenou nájemní smlouvu, měla by
být kauce deponována na spořicím účtu ve prospěch nájemce. Tím neztratíte úroky.
Nájemní smlouva upravuje i otázku zkrášlovacích oprav, obsahuje často také dohodu o
stupňovitém zvyšování nájmu, poukazuje na výpovědní lhůty. V případě pochybností se mohou
obě strany na tuto smlouvu odvolat.
Ve všech větších městech existují svazy nájemníků, jejichž radu můžete vyhledat.
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Hledání bytu

Nabídku bytů najdete v rubrikách nemovitostí místních deníků a na portálech s nemovitostmi na
internetu. Pokud zprostředkovává byt makléř, je splatná jednorázová provize ve výši až 3
měsíčních nájmů.
Pro toho, kdo přichází do Německa sám a je ochoten žít v jednom bytě s někým jiným, jsou dobrou
alternativou skupiny spolubydlících. V mnoha univerzitních městech existují dále ještě centrály pro
spolubydlící, které za provizi časově omezené bydlení zprostředkují.
Systém zdravotnictví

Pokud podepíšete pracovní smlouvu a chcete pracovat v Německu, musíte jako zaměstnanec
v každém případě uzavřít zdravotní pojištění. Při přechodném pobytu v jiné členské zemi potřebují
občané EU a občané Evropského hospodářského prostoru (EHP) pouze Evropskou kartu
zdravotního pojištění EHIC, aby v případě nemoci mohli být lékařsky ošetřeni.
U všech lékařů byste se měli přihlásit telefonicky. Při akutních onemocněních nebo úrazech Vám
bude dán termín okamžitě tentýž den. Jinak musíte počítat s čekacími dobami několik dnů nebo
dokonce týdnů, především u zubařů nebo odborných lékařů. Jen některé ordinace mají otevřeno o
sobotách; o nedělích jsou k dosažení pouze lékařské pohotovostní služby.
Po vyšetření obdržíte recept na předepsané léky, za které se v lékárnách běžně účtuje minimálně
5 euro nebo 10 procent prodejní ceny, maximálně však 10 euro na přípravek. V případě lehčích
potíží dostanete ve všech lékárnách léky bez receptu a bezplatné poradenství i bez návštěvy
lékaře.
Pokud potřebujete lékaře náhle v noci, o víkendech nebo o svátcích, pomůže Vám lékařská
záchranná nebo pohotovostní služba. K tomu vyhledejte nemocnici nebo zavolejte nějakému lékaři
ve své blízkosti. Tam Vám automatický záznamník obvykle nejprve sdělí ordinační doby
příslušného lékaře a pak zástupce v případě naléhavé potřeby.
I některé lékárny mají o víkendech a svátcích otevřeno. Informace k tomu najdete zpravidla na
informačních tabulích u vchodu.
Systém vzdělávání

Oblast předškolní výchovy zahrnuje zařízení pro děti ve věku od 3 do 6 let – převážně mateřské
školky nebo předškolní třídy. Návštěva těchto zařízení je zpravidla dobrovolná, ale zpoplatněná.
Povinná školní docházka začíná po dovršení 6 let návštěvou základní školy (třídy 1 až 4). Školní
docházka je na veřejných školách bezplatná. Rodiče musí financovat jen školní učebnice,
dodatečný učební materiál, jakož i třídní výlety a cesty.
Po základní škole se rodiče a děti rozhodnou pro další školy: II. Stupeň základní školy (až do 9.
nebo 10. třídy), reálnou školu (střední stupeň jako ukončení po 10. třídě) nebo gymnázium (končí
maturitou, po 12. nebo 13. třídě, a je spojeno s oprávněním k přístupu studia na vysoké škole).
Na německých školách se vyučuje hlavně mezi 7. hod. ráno a 13. hod. Nabídka celodenních škol a
nabídky k zaopatření pro odpolední dobu v posledních letech zdaleka nepostačovaly, mezitím jich
však přibývá.
Profesní kvalifikace může začít po ukončení povinné školní docházky, tzn. běžně od 15. roku věku.
Probíhá jako profesní vyučování s výukou v plném nebo částečném rozsahu, jakož i v podnicích,
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které výuku v duálním systému nabízejí. Učební doba trvá 2 až 3,5 roku. Mladiství mohou volit
mezi cca 350 uznávanými učebními obory.
Německo má více než 400 státem uznávaných institucí vysokoškolského vzdělávání. Přehled o
německých vysokých školách a možnostech studia najdete v kompasu vysokých škol Konference
vysokoškolské rektorských rektorů na stránkách www.hochschulkompass.de.
Hledání nabídek škol a nabídek pro zaopatření dětí

Informace o dětských školkách, pečovatelkách a jiných možnostech zaopatření získáte na úřadu
péče o mládež u městské nebo obecní správy. Větší podniky a vysoké školy mají často vlastní
zařízení pro péče o děti.
Hledání škol a vysokých škol, které sídlí v určitém městě, Vám ulehčí různé internetové portály.
Adresy škol a vysokých škol můžete však zjistit i v místě bydliště na městské či obecní správě.
Z německého serveru pro vzdělání (www.bildungsserver.de) se dostanete do databází škol
jednotlivých spolkových zemí.
Kulturní a společenský život

V Německu má i většina malých měst své vlastní divadlo, orchestr a muzeum, a téměř všude
najdete bohatou a nejrůznější kulturní nabídku. Ve velkých městech se nabízí velmi rozmanité
možnosti vidět zajímavé umělce nebo shlédnout výstavy, divadelní, hudební a filmová představení,
že je až těžké se rozhodnout.
Nejlepší přehled nabídky kultury Vašeho nového okolí získáte z místních deníků nebo přes
městská informační centra pro turisty. Zejména v univerzitních městech existují často bezplatné
sešity, které vedle rozsáhlé inzertní části obsahují tipy na různé akce, a programy kin Samozřejmě
můžete také navštívit internetové stránky města.
Ve velkoměstech a kolem nich existuje řada možností výletů, výletní cíle jsou dostupné po dobrých
cestách, turistických stezkách a cyklostezkách a vyplatí se, abyste je objevili.
Mnoho Němců tráví své volno ve spolcích. V Německu existuje cca 600.000 registrovaných spolků
(e. V.). Mimo to existuje mnoho neregistrovaných spolků. Nejmilejším společným tématem Němců
je sport.
Typické jsou pro Německo hospůdky, zčásti s malými výstavkami, divadla, hudební sklepy a
kabarety. V nich se často odehrává „neetablovaný“ kulturní život stranou od velkých uměleckých a
kulturních zařízení. Zasvěcenci mezi Vašimi známými Vám prozradí ty správné adresy. V létě jsou
oblíbené zejména pivní zahrady, v nichž je možno po večerech ještě dlouho posedět. V zimě byste
měl/a bezpodmínečně navštívit masopustní, resp. karnevalové akce, v létě pak pouliční slavnosti,
na podzim pivní a vinné svátky a další lidové slavnosti.
Soukromý život (narození dítěte, svatba, úmrtí, atd.)

Ať už narození dítěte, oznámení uzavření manželství, svatba, rozvod nebo smrt rodinného
příslušníka – když jste postaveni před novou situaci ve svém životě, nebo musíte vyřizovat úřední
záležitosti, je tu pro Vás ve Vašem městě či obci „služba obyvatelstvu“. Přehled o servisních
službách, první informace ke konkrétnímu řízení a informace k formulářům získáte na
internetových portálech městské a obecní správy.
www.zav.de/grenzregionen
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A12 Život v Německu

Průvodce pro migrující
pracovníky z Česka
Po narození dítěte mají rodiče 15 pracovních dní čas, aby novorozence přihlásili v obci narození.
Často však existují mezi klinikami a matrikou dohody, na jejichž základě se formality odvíjejí
jednoduše. V ostatních případech vystaví porodní asistentka nebo praktický lékař či lékař
pohotovostní služby oznámení o narození k předložení na matrice.
Občanskoprávně a státem uznávaná manželství se v Německu uzavírají na matričním úřadu.
Uzavření církevního sňatku je možné jen mezi partnery občanskoprávně oddanými, tedy po
uzavření sňatku na matričním úřadu. Od roku 2001 je v Německu povolena možnost vstoupit do
registrovaného partnerství lesbickým a homosexuálním párům. Ovšem svatba je dovolena pouze
cestou civilního úřadu, protože církev je proti manželství stejného pohlaví.
Smrt člověka musí být potvrzena písemně lékařem (potvrzení o úmrtí). Pokud není příčina smrti
patrná – zejména při podezření na cizí zapříčinění či způsobení, i neposkytnutím pomoci -, musí
být uvědomena policie. Úmrtní list vystavuje matriční úřad v místě úmrtí.
Doprava

Spolková republika Německo disponuje silniční sítí pro meziměstskou dopravu o délce více než
231.000 kilometrů. Z toho je asi 12.900 kilometrů spolkových dálnic. Na německých dálnicích se
platí jen za těžké kamiony, poplatek je závislý na ujeté vzdálenosti.
Svou centrální polohou ve střední Evropě je Německo uzlovým bodem pro mezinárodní leteckou
dopravu. Z Německa existuje spojení letadlem do všech regionů světa. Dobrá a zčásti cenově
příznivá letecká spojení existují i mezi velkoměsty a regionálními letišti v Německu.
První přehled o dálkové síti Německých drah (Deutsche Bahn AG) a síti tratí pro místní dopravu v
regionech najdete na stránkách www.bahn.de.
Normální cena vlakové jízdenky z Hamburku do Mnichova se pohybuje v současné době kolem
140 euro. Letenka pro stejnou trasu stojí 100 až 300 eur.
V roce 2013 byl v Německu otevřen trh pro dálkové autobusy. Napříč spolkovou republikou mohou
cestující volit mezi více než 200 relacemi dálkovými autobusy – tendence je stoupající. Přitom se
vyplatí srovnání mezi různými poskytovateli těchto služeb. Jízdenka pro jednoduchou jízdu
z Hamburku do Mnichova stojí 25 – 35 eur.
Při stěhování vzít s sebou vlastní auto

Kdo své bydliště přemisťuje do Německa a tam své vozidlo více než 6 měsíců užívá, je povinen
vozidlo na úřadech hostitelské země zaregistrovat a zaplatit za registraci odpovídající daň. Taktéž
je nutné zaplatit daň z motorových vozidel.
Vozidla všech tříd na čistě elektrický pohon, včetně vozidel na palivové články, jsou na 10 let
osvobozena od daně z motorových vozidel.
Občané EU mohou své vozidlo pojistit v jakékoliv zemi EU, pokud zvolená pojišťovna má od úřadů
hostitelské země oprávnění k vystavení příslušné pojistné smlouvy. Pojištění je platné v celé
Evropské unii, nezávisle na tom, ve které zemi k pojistné události dojde.
Pokud občané EU své bydliště přemístí do Německa, není nutná výměna řidičského průkazu.
Z praktických důvodů si však mnoho občanů v takovém případě nechává vystavit řidičský průkaz
podle vzoru EU.

www.zav.de/grenzregionen
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A12 Život v Německu

Průvodce pro migrující
pracovníky z Česka

Kontrola před přestěhováním a po přestěhování

 Krátce po Vašem přestěhování do Německa požaduje zákonodárce přihlášení na
přihlašovacím úřadu obyvatel. Zpravidla ho najdete v budově městské správy nebo na
radnici.
 Vyhotovte včas seznam adres, komu chcete svou novou adresu a telefonní číslo, jakož i
nové bankovní spojení sdělit, například: svému zaměstnavateli, zdravotní pojišťovně,
lékařům, pojišťovnám, bankám, příbuzným/přátelům/známým, obchodním partnerům,
vydavatelstvím novin a časopisů, autoklubu/spolkům.
 U německého Telekomu nebo u jiného provozovatele telefonních spojů můžete požádat o
pevnou linku pro svůj telefon, resp. internetové připojení.
 Neopomeňte zásobování energiemi: k odběru elektřiny, plynu a vody je nutné se zpravidla
přihlašovat u jednotlivých místně příslušných podniků.
 Máte-li děti, informujte se ohledně přihlášení včas o mateřských školkách a/nebo školách
ve svém okolí. Taktéž byste se měl/a u své příslušné rodinné pokladny (Familienkasse)
informovat o možnosti přídavků na děti.
 Za poskytnutí veřejnoprávních televizních a rozhlasových programů se v Německu platí
poplatky. Přihlásit se můžete online na stránkách www.rundfunkbeitrag.de.



Co by měli přeshraniční pracovníci vědět

Povolení k pobytu a pracovní povolení

V Německu se nemusíte zvlášť přihlašovat, jestliže nadále bydlíte v Česku. Jako český občan EU
nepotřebujete žádné povolení k pobytu a pracovní povolení.
Systém zdravotnictví

Pokud podepíšete pracovní smlouvu a pracujete v Německu, musíte jako zaměstnanec
každopádně uzavřít zdravotní pojištění. Potom máte v Německu přístup ke všem zdravotnickým
výkonům, které zdravotní pojišťovna hradí. Můžete se však nechat ošetřit i v Česku.
V tom případě se musíte obrátit na svou německou zdravotní pojišťovnu a s formulářem S1 / E106
požádat o předání péče na Vaši českou zdravotní pojišťovnu v místě bydliště. Od této dostanete
poukazy na ošetření lékařem, s nimiž můžete požádat o předepsané věcné dávky/ošetření v místě
svého bydliště, jako kdybyste tam byli pojištěni.

www.zav.de/grenzregionen
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