Základní vízové informace pro studenty ÚJOP UK

(aktualizace leden 2011)

Tento dokument má pouze informativní charakter. Závaznou povahu má pouze text zákona či podzákonného předpisu.
Právním předpisem, který stanoví podmínky pro vstup a pobyt na území České republiky, je zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky, jehož poslední novela zavádí řadu změn. Informace získáte na webových stránkách www.mzv.cz (Informace pro
cizince) a webových stránkách www.mvcr.cz (Služby pro veřejnost – Informace pro cizince). Tam najdete také celé znění výše uvedeného
zákona s vyznačením posledních změn. Pro více informací můžete také kontaktovat nejbližší velvyslanectví nebo konzulát České republiky.
Pro základní orientační informace si prostudujte následující:
Všichni studenti, kteří nejsou z EU a přijíždějí na kurzy ÚJOP UK delší než 90 dnů, si musí vyřídit dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý
pobyt v ČR. Přičemž o dlouhodobý pobyt mohou požádat jen studenti určitých kurzů – viz informace níže.
(1) Žádost o DLOUHODOBÉ VÍZUM (dříve červený, nyní černý formulář)
■ mohou podat jak studenti jazykové a odborné přípravy, tak studenti zařazení do dlouhodobých intenzivních kurzů českého jazyka, či
výměnných programů, pokud se jedná o kurz delší než 90 dní. Nicméně pouze studenti kurzů jazykové a odborné přípravy uvádějí jako účel
pobytu „studium“ (pouze tento kurz odpovídá §64 výše uvedeného zákona). Studenti ostatních kurzů uvádějí jako účel pobytu „ostatní“.
■ Platnost (délka) víza
Dle novely zákona je možné toto vízum získat nejdéle na 6 měsíců. Pokud je kurz delší, student si podává žádost o prodloužení tohoto víza
již v České republice, tj. nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti dlouhodobého víza musí podat žádost o povolení k
dlouhodobému pobytu. Tuto žádost podává osobně na regionálním pracovišti ministerstva vnitra (Odbor azylové a migrační politiky) již v
České republice. Kontakty na jednotlivá pracoviště najdete na stránkách www.mvcr.cz:
Praha: http://www.mvcr.cz/clanek/hlavni-mesto-praha.aspx
Poděbrady (resp. Kuthá Hora): http://www.mvcr.cz/clanek/zmeny-spadovosti-stredocesky-kraj.aspx
Mariánské Lázně (resp. Cheb): http://www.mvcr.cz/clanek/zmeny-spadovosti-karlovarsky-kraj.aspx
■ Pohyb v rámci shengenského prostoru
Studenti, kteří přijedou do ČR s tímto typem víza, mají také možnost vstupu do ostatních států shengenského prostoru, maximálně však na
dobu 90 dní v průběhu ½ roku.
■ Registrace na cizinecké policii po příjezdu
S tímto typem víza se student může připojit k hromadné registraci, v případě, že po příjezdu studentů škola (studijní středisko) takovou
hromadnou registraci organizuje (jedná se o povinnost přihlásit se k pobytu na cizinecké policii po vstupu do České republiky).
■ Pojištění k tomuto vízu
K vyzvednutí tohoto víza potřebujete předložit doklad o minimálně Základním zdravotním pojištění (výše limitu pojistného plnění musí být
alespoň 60.000 EUR) na celou dobu pobytu (resp. dobu udělení víza, tedy 6 měsíců). Toto pojištění lze sjednat přes ÚJOP UK (viz nabídka
pojištění).
Pozor! Pro následné prodloužení pobytu je nutné si sjednat již Komplexní pojištění (i toto pojištění lze sjednat přes ÚJOP UK).
■ Lhůta pro vyřízení víza od podání žádosti
Lhůta pro vyřízení tohoto víza za účelem studia je 60 dní (nicméně je dobré mít určitou rezervu, stává se, že v exponovaných obdobích se
může lhůta o něco protáhnout). Lhůta pro vyřízení tohoto víza za účelem ostatní je 90 -120 dní!
(2) Žádost o POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU (zelený formulář)
■ mohou podat POUZE! studenti přijatí do kurzů „jazykové a odborné přípravy ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké
školy“ (tento kurz odpovídá definici studia dle §64 zákona o pobytu cizinců).
■ Platnost (délka) víza
Dlouhodobý pobyt může být udělen až na 12 měsíců.
■ Pohyb v rámci shengenského prostoru
Povolení k dlouhodobému pobytu je platné i pro vstup do ostatních států shengenského prostoru, maximálně však na dobu 90 dnů v průběhu
½ roku.
■ Registrace na cizinecké policii po příjezdu
S tímto typem povolení k pobytu se student NEMŮŽE připojit k hromadné registraci (v případě, že po příjezdu studentů škola takovou
hromadnou registraci organizuje). Každý student, kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu, dostane nejdříve do pasu vízum
na 3 dny. Během těchto 3 dnů se musí po příjezdu do České republiky osobně dostavit k registraci na cizineckou policii, resp. úřadovnu
Ministerstva vnitra, kde mu bude teprve do pasu tento dlouhodobý pobyt vylepen. V žádném případě to nemůže za studenta vykonat nikdo v
zastoupení. Při této registraci se platí kolek ve výši 1000 Kč.
■ Pojištění
K vyzvednutí víza/resp. povolení k pobytu musíte předložit doklad o minimálně Základním zdravotním pojištění (výše limitu pojistného
plnění musí být alespoň 60.000 EUR) na celou dobu pobytu (resp. na dobu udělení povolení k pobytu, tedy na 12 měsíců). Toto pojištění lze
sjednat přes ÚJOP UK (viz nabídka pojištění).
■ Povinnost dostavit se na osobní pohovor! Pohovor je v českém jazyce!
Při žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu se žadatel téměř vždy musí na vyzvání dostavit na osobní pohovor na velvyslanectví České
republiky. Pohovor probíhá v českém jazyce a žadatel, pokud nehovoří česky, si musí na své náklady zajistit tlumočníka!
■ Lhůta pro vyřízení víza od podání žádosti
Procedura vyřízení dlouhodobého pobytu se řídí správním řádem ČR. Správní řízení může být přerušeno například v případě, že
Ministerstvo vnitra žádá o doložení dalších dokumentů, či chybějící ověření apod. Je tedy nutné počítat s možnou delší lhůtou na vyřízení. O
podání Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu by tedy měli uvažovat pouze studenti, kteří si podají žádost v dostatečném předstihu
(nejlépe alespoň 4 – 5 měsíců před začátkem kurzu).

