ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTOVÝCH
OPRÁVNĚNÍCH PRO STUDENTY ÚJOP UK
(aktualizace říjen 2019)
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.
Druhy pobytů cizinců na území ČR
• přechodný pobyt
o pobyt bez víza (včetně občanů EU)
o pobyt na základě krátkodobého víza uděleného podle vízového kodexu
▪ Schengenské vízum
▪ Doba pobytu max. 90 dnů
o POBYT NA ZÁKLADĚ DLOUHODOBÉHO VÍZA – vízum k pobytu nad 90
dnů (VC), max. na dobu 1 roku
o POBYT NA ZÁKLADĚ POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU –
max. na dobu 2 let
o pobyt na základě povolení k přechodnému pobytu (rodinných příslušníků občanů
EU, kteří sami nejsou občany EU)
•
trvalý pobyt
STUDENTI ÚJOP UK NEJČASTĚJI PODÁVAJÍ ŽÁDOST O VÍZUM K POBYTU
NAD 90 DNŮ (DLOUHODOBÉ) NEBO DLOUHODOBÝ POBYT ZA ÚČELEM
STUDIA A OSTATNÍ.
➢ Rozdíl mezi dlouhodobým vízem a dlouhodobým pobytem
Žádost o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt se odevzdává na různých formulářích, které
najdete ke stažení na stránkách MV ČR – Formuláře žádosti o dlouhodobé vízum a dlouhodobý
pobyt.
1. Seznam dokumentů k podání žádosti o dlouhodobé vízum naleznete zde.
2. Seznam dokumentů k podání žádosti o dlouhodobý pobyt naleznete zde.
Nejčastější postup je podání žádosti o dlouhodobé vízum (vydáváno max. na 1 rok), v případě
dalšího navazujícího studia, student podává žádost o dlouhodobý pobyt (vydáván max. na 2
roky) již na území ČR. Je ale také možné podat ve vaší zemi první žádost rovnou o dlouhodobý
pobyt.
Dlouhodobé vízum (kód VC) je vyznačeno do cestovního dokladu jako vícenásobné. Toto
vízum umožňuje jeho držiteli pobývat na území ČR a zároveň i vycestovat do jiných států
schengenského prostoru.
Headquarters
Vratislavova 29/10, 128 00 Prague 2, Czech Republic
tel.: +420 224 990 411
IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208

Povolení k dlouhodobému pobytu je vydáváno v podobě čipové biometrické karty až po
příjezdu na území ČR. Proto student obdrží na konzulárním úřadě v zahraničí nejprve vízum
(kód D/VR) k převzetí povolení k dlouhodobému pobytu. Student, který přijede na území na
tento typ víza, se musí do 3 pracovních dnů osobně dostavit na pracoviště MV ČR za účelem
sejmutí biometrických prvků a přípravy biometrické karty.
➢ Rozdíl v účelech pobytu
• STUDIUM (kód 23) – naše přípravné kurzy ke studiu na vysoké škole splňují účel
pobytu STUDIUM (studium dle §64b zákona 326/1999 Sb. „…účast na jazykové a
odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy
organizované veřejnou vysokou školou…“)
• OSTATNÍ (vzdělávání; kód 99) – naše intenzivní kurzy češtiny splňují účel pobytu
OSTATNÍ
o Pozor: Změna účelu z ostatní na studium je možná!
Pozn.: První žádost o pobytový titul musí být vždy odevzdána na českém zastupitelském úřadu
v zahraničí.
Originály dokumentů musí být odevzdány na konzulárním úřadě osobně v listinné podobě.

PRAKTICKÝ POSTUP

1. Po vyplnění on-line přihlášky na naše kurzy a
2. zaplacení plné výše školného (příp. dalších objednaných služeb)
3. od nás obdržíte následující dokumenty potřebné k žádosti o dlouhodobé
vízum/pobyt:
• Potvrzení o přijetí ke studiu = Doklad potvrzující účel pobytu na území ČR
o Smlouvu o studiu – doplňuje Potvrzení o přijetí ke studiu
• Pokud jste zaškrtli v on-line přihlášce, že máte zájem o zajištění ubytování a
pojištění, pak obdržíte následující dokumenty:
o Smlouvu o ubytování (pokud jste si ubytování objednali na kolejích ÚJOP
UK) = Doklad o zajištění ubytování na území
o Doklad o cestovním zdravotním pojištění
Cestovním zdravotním pojištěním se rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje pojištění
kryjící náklady, které je povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí
nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě
jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad
vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu
pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60 000 EUR, a to bez
spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Pojistná smlouva nesmí vylučovat
poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání,
zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo
psychotropních látek pojištěným.

Takové cestovní zdravotní pojištění může být sjednáno u pojišťovny oprávněné provozovat
toto pojištění na území ČR, EU/EHP. Uzavře-li cizinec pojištění se zahraniční pojišťovnou,
je třeba předložit také úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných
podmínek do českého jazyka
Objednávku pojištění u prověřené české pojišťovny Slavia můžete provést již při vyplňování
on-line přihlášky.
Pozn.: dokumenty zasíláme dle vašeho přání buď doporučeně poštou, anebo kurýrní
službou DHL. Vámi preferovanou možnost volíte v on-line přihlášce.
4. Sami k žádosti připravíte:
• Formulář žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt (Formulář pro dlouhodobé vízum,
Formulář pro dlouhodobý pobyt)
• Cestovní doklad (s platností 3 měsíce po ukončení plánovaného pobytu na území
ČR, tj. např. studium do 31. 8. + 3 měsíce = 30. listopadu)
• Fotografie – 2 ks. (pasového formátu - 35 mm x 45 mm)
• Doklad o zajištění prostředků po dobu pobytu na území
Výše prostředků k pobytu pro účely dlouhodobého víza a pobytu za účelem studia a
ostatní
Cizinec je povinen prokázat zajištění prostředků ve výši 15násobku částky existenčního
minima (tj. 2200 Kč), s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu
na území (s výjimkou prvního) zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima, tedy např.:
1 semestr – pro pobyt od 1. 9. - 28. 2. by to bylo (15*2200) + (5*2*2200) = 33 000 +
22 000 = 55 000 Kč.
1 rok – pro pobyt od 1. 9. - 31. 8. by to bylo (15*2200) + (11*2*2200) = 33 000 + 48 400
= 81 400,- Kč
Cizinec, který nedosáhl věku 18 let, prokazuje zajištění prostředků v poloviční výši.
Způsob prokázání prostředků k pobytu pro účely dlouhodobého pobytu
výpisem z účtu – z doloženého dokladu musí být zřejmé, že s požadovanými
peněžními prostředky je cizinec oprávněn disponovat na území ČR.
jiným dokladem o finančním zajištění
platnou mezinárodně uznávanou platební kartou

•
•
•

•

Souhlas rodičů v případě nezletilého studenta

5. Na vyžádání
•

Výpis z rejstříku trestů – pro účely řízení o žádosti o dlouhodobé vízum nebo
povolení k pobytu je v některých případech požadováno, aby cizinec předložil
doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů. Tento doklad může cizinec nahradit

•

čestným prohlášením, jestliže daný stát takový doklad nevydává. Tento doklad se
nevyžaduje od cizince mladšího 15 let.
o České zastupitelské úřady většinou tento doklad vyžadují!
Doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčních
onemocnění

Pozn.: Dokumenty k žádosti o vízum/pobyt musí být v českém jazyce, překlad vámi
doplněných dokumentů si můžete objednat skrze naše studijní oddělení.
Pamatujte, že dokumenty předkládané s žádostí o udělení pobytového oprávnění nesmí být
starší 180 dnů.

6. Objednání termínu pohovoru může na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí
probíhat různým způsobem, nejčastější je skrze speciální e-mail ZÚ se scanem
Potvrzení o přijetí ke studiu. Za účelem objednání termínu pohovoru čtěte pečlivě
stránky daného ZÚ!
7. Vaši žádost o udělení pobytového titulu na území ČR podáváte na českých
zastupitelských úřadech v zahraničí, kde zároveň absolvujete pohovor. Žádost je
nutné předat osobně a všechny dokumenty doložit v listinné podobě. POZOR
cestovní zdravotní pojištění je vámi placená služba, která „patří“ vám. Na ZÚ tudíž
nikdy neodevzdávejte originál pojistné smlouvy, ale pouze kopie!
ZÚ může při podání žádosti provést pohovor. Pohovor je většinou veden v českém jazyce,
některé ZÚ jej vedou v jazyce anglickém (doporučujeme zkontaktovat nejbližší zastupitelský
úřad ČR a informovat se o tom, v jakém jazyce probíhá pohovor). Pokud česky dostatečně
nemluvíte, doporučujeme vzít si s sebou na pohovor tlumočníka.
Jak se připravit na pohovor?
K on-line přihlášce na naše kurzy přikládáte motivační dopis. Návodné otázky k jeho
přípravě jsou k dispozici zde. Tyto otázky jsou zároveň základním bodem pro vaši přípravu
na pohovor na ZÚ. Úředníci ZÚ se primárně ptají na vaši motivaci ke studiu na ÚJOP UK.
Běžné otázky:
• Proč jste se rozhodl/a studovat český jazyk? Už jste v minulosti studoval/a český
jazyk?
• Základní (!) informace o městě, ve kterém budete studovat.
• Co obsahuje kurz ÚJOP UK, který jste si vybral/a? Jaký je počet vyučovaných hodin?
• V případě přípravných kurzů ke studiu na VŠ:
o Jaké zaměření jste si vybral/a (ekonomické, technické, humanitní, medicína)?
o Jak je organizována výuka – počet semestrů, začátek a konec akademického
roku, počet hodin, přibližně předměty výuky, forma zakončení kurzu?
o Jaký obor byste po absolvování přípravného kurzu chtěl/a studovat? Co víte
o přijímacím řízení na tento obor/školu? Pozn.: Většina českých VŠ mají
webové stránky dostupné v anglickém jazyce.
• Jaké je vaše uplatnění po absolvování kurzu? Jak využijete získanou znalost ČJ?
V případě navazujících magisterských oborů, můžete dostat otázku na navazující
pracovní uplatnění.

•

Pohovor a jeho otázky slouží úředníkům k ověření pravdivosti vámi předložené
žádosti a záměru studovat v ČR. Nejednotné odpovědi nepůsobí během pohovoru
dobře, proto se na pohovor připravte svědomitě, abyste vízum/povolení k pobytu
opravdu získali a mohli v září do ČR přijet.

Nejčastější „chyby“ v předávaných dokumentech a při pohovorech na ZÚ
• Neúplná žádost – žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti a dokumenty
výše popsané.
• Cestovní doklad musí mít platnost 3 měsíce po ukončení studia v ČR.
• Předkládané dokumenty musí být v ČJ, anebo musí být do ČJ úředně přeloženy.
• Cestovní pojištění musí splňovat zákonné náležitosti popsané výše.
• Nepřipravenost na pohovor
o Na pohovoru nepůsobí dobře, pokud nevíte, na jaký kurz se do ČR chystáte,
a jaký obor studia byste po jeho absolvování chtěli studovat.
o Uvedení více oborů budoucího studia nesourodého zaměření (např. technické
vs. humanitní obory)
• Odevzdání dokumentů s prošlou dobou platností – dle zákona je platnost dokumentů
(až na výjimky, např. cestovní doklad) 180 dní.
• Nedostatečné prokázání výše finančních prostředků po dobu pobytu na území ČR.

➢ Vaši žádost bude posuzovat Ministerstvo vnitra České republiky, podívejte se na
jejich oficiální webové stránky a sekci Informace pro cizince.
Čekací doby na osobní pohovor jsou na ZÚ různé a někde sahají až do měsíců! Na rozhodnutí
o ne/udělení pobytového titulu mají české úřady v případě účelu STUDIUM 60 dny a případě
účelu OSTATNÍ 90-120 dnů. Nezapomeňte tedy správně počítat při plánování vašeho
studia!
➢ Konzulární poplatky
Za přijetí žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt za účelem studia se hradí 2 500 Kč.
Podrobně o dlouhodobém vízu a pobytu za účelem studia a ostatní, čtěte v sekci Informace pro
školy a studenty na stránkách MV ČR.

➢ Povinnosti studenta po příjezdu (hlášení pobytu)
Studenti ze zemí mimo EU i EU mají povinnost splnit po příjezdu na území ohlašovací
povinnost, pokud ji za ně nesplní ubytovatel. Studenti ze zemí EU mají tuto povinnost do 30
dnů od vstupu na území, studenti mimo EU do 3 dnů. Učiní tak na místně příslušné
pobočce Služby cizinecké policie. Tato ohlašovací povinnost se nevztahuje na studenty ÚJOP

UK, kteří jsou ubytováni na kolejích ÚJOP UK. Podrobné informace jsou uvedeny na
webových stránkách MV ČR.
o Registrace na OAMP je obvykle organizována (avšak ne vždy!) jednotlivými
studijními středisky (více informací obdržíte po příjezdu do střediska). Každý
student, kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu, dostane
nejdříve do pasu vízum na max. 60dní vízum (kód D/VR) k převzetí povolení
k dlouhodobému pobytu. Student, který přijede na území na tento typ víza, se
musí do 3 pracovních dnů osobně dostavit na pracoviště MV ČR za účelem
sejmutí biometrických prvků a přípravy biometrické karty.
➢ Země bez vízové povinnosti
➢ Schengenské „krátkodobé“ vízum
Chystáte-li se zúčastnit našich šestitýdenních kurzů češtiny, anebo chcete přijet na letní školu,
bude vám stačit schengenské „krátkodobé“ vízum. Jeho získání je o mnoho jednodušší a je plně
v kompetenci MZV ČR. Držitele opravňuje k pobytu na schengenském území po dobu max. 90
dnů.
➢ Pohyb v rámci schengenského prostoru
Studenti, kteří pobývají v ČR na dlouhodobé vízum, pobyt anebo schengenské „krátkodobé“
vízum, mají také možnost vstupu do ostatních států schengenského prostoru, maximálně však
na dobu 90 dní v průběhu 180 dnů (pravidlo 90/180).
Další zdroje informací:
https://www.studyin.cz/

