PRAKTICKÝ POSTUP PŘI ŘEŠENÍ
DLOUHODOBÝCH POBYTOVÝCH OPRÁVNĚNÍ
ZA ÚČELEM STUDIA,
O NĚŢ JE ŢÁDÁNO MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

I. FÁZE PROCESU – PŘED PODÁNÍM ŢÁDOSTI
I.1. Oprávněná osoba
O pobytové oprávnění za účelem studia [povolení k dlouhodobému pobytu dle § 42d zákona
č. 326/1999 Sb. (dále jen „ZPC“) nebo dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 ZPC] nebo jiných
vzdělávacích aktivit (dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 ZPC) můţe na zastupitelském úřadu
ČR (dále jen „ZÚ“) mimo území České republiky ţádat osoba - cizinec, která není občanem
České republiky, Evropské unie nebo rodinným příslušníkem těchto občanů.
I.2. Typy a účely ţádostí o pobytová oprávnění:
Ţádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d ZPC je oprávněn
podat na ZÚ cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat přechodně po dobu delší neţ
3 měsíce* a jde-li o studium podle § 64 ZPC, s výjimkou vzdělávání ve střední škole nebo
v konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu nebo odborné praxe
prováděné za úplatu.
Ţádost o dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 ZPC za účelem studia je oprávněn podat na ZÚ
cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat přechodně po dobu delší neţ 3 měsíce* a jde-li
o studium podle § 64 ZPC. Vzdělávání ve střední škole nebo v konzervatoři v tomto případě
nemusí být uskutečňováno v rámci výměnného programu a odborná praxe můţe být
prováděna za úplatu.
Ţádost o dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 ZPC za účelem „ostatní“ (tedy i vzdělávání) je
oprávněn podat na ZÚ cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat přechodně po dobu delší
neţ 3 měsíce* a jedná-li se o vzdělávací aktivity, které nejsou dle § 64 ZPC studiem.
* Cizinec, který hodlá v ČR studovat či se účastnit jiných vzdělávacích aktivit po dobu kratší
než 3 měsíce, požádá standardně mimo území ČR na příslušném ZÚ o krátkodobé vízum
za účelem studia či za účelem „ostatní“, a to v případě, že se jedná o státního příslušníka
země povinně vízové pro pobyty do 3 měsíců dle Nařízení Rady (ES) č. 539/2001.
I.2.1. povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d ZPC
V případě ţádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d ZPC musí
být z pohledu následného prokázání účelu pobytu splněny následující podmínky - jedná se
o studium definované v § 64 odst. 1 a 2 ve spojení s § 42d odst. 1 ZPC, a to:


vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve vyšší odborné škole, zapsané
do rejstříku škol a školských zařízení podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) § 64 odst. 1 písm. a) ZPC,

*

počítáno od data podání ţádosti – k využití pouze pro interní potřebu!!!
Nařízení Rady (ES) č. 539/2001ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí,
jejichţ státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakoţ i seznam třetích zemí,
jejichţ státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
1
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střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole nebo
v konzervatoři, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení podle školského zákona
(zákon č. 561/2004 Sb.) uskutečňované v rámci výměnného programu v tuzemské
hostitelské organizaci - § 64 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 64 odst. 2 ZPC,



studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole podle vysokoškolského
zákona (zákon č. 111/1998 Sb.) - § 64 odst. 1 písm. a) ZPC; řada vysokých škol realizuje
vzdělávací programy, které jsou „poskládány“ z částí jinak akreditovaných programů,
jedná se zejména o krátkodobé cca půlroční aţ roční vzdělávací programy pro studenty
ze zahraničních vysokých škol, které nelze na první pohled podřadit pod § 64 odst. 1
písm. a) [nebo c)] ZPC – týká se výměnných pobytů, které pro partnerské vysoké školy
v zahraničí pořádá většina českých veřejných i soukromých vysokých škol – ve věci
tohoto typu vzdělávacích programů OAMP oslovilo MŠMT s ţádostí o výklad a z vyjádření
MŠMT lze dovodit, ţe tento druh „studia“ je moţné rovněţ povaţovat za studium dle § 64
ZPC, neboť i tito studenti jsou zapisováni do matriky studentů. OAMP tedy bude tento
druh „studia“ povaţovat za studium dle § 64 odst. 1 písm. a) ZPC, avšak bude s ohledem
na vyjádření MŠMT vyţadovat, aby v rámci potvrzení o studiu (o přijetí ke studiu)
příslušná škola deklarovala, ţe student bude následně zapsán do matriky studentů,



účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu
vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou - § 64 odst. 1 písm. b) ZPC;
v případě tohoto typu studia se jedná o přípravu na studium konkrétního akreditovaného
studijního programu na vysoké škole / konkrétních akreditovaných studijních programů
na vysoké škole tzn. v rámci správního řízení musí být (nejčastěji dokladem o účelu
pobytu) jednoznačně identifikován alespoň jeden akreditovaný studijní program, k jehoţ
budoucímu studiu má zmíněná jazyková (případně odborná) příprava slouţit. Studiem dle
tohoto ustanovení tedy není jakýkoli jazykový kurz, u kterého škola do potvrzení uvede,
ţe jde o kurz, který je určen „ke studiu akreditovaných studijních programů veřejné či
soukromé vysoké školy“, ale musí být definováno k přípravě jakého/jakých konkrétního
akreditovaného studijního programu je daný kurz určen.



účast na jazykovém a odborném kurzu pořádaném v rámci programu Evropské unie nebo
na základě mezinárodní smlouvy - § 64 odst. 1 písm. b) ZPC,



stipendijní pobyty [§ 64 odst. 1 písm. c) ZPC] realizované na základě:
platných mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeţe a
tělovýchovy,
platného stipendijního programu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy,
stipendijního programu Evropské unie, nebo
stipendijního programu na základě rozhodnutí vlády České republiky,



odborná praxe (nesmí se jednat o odbornou praxi prováděnou za úplatu) určená
k získání praktických a odborných zkušeností cizincem a uskutečňovaná v tuzemské
hostitelské organizaci v době jeho studia na tuzemské či zahraniční vysoké škole nebo
v době nejvýše 5 let po ukončení studia na vysoké škole, organizačně zajišťovaná nebo
koordinovaná tuzemskou vysokou školou, Akademií věd České republiky nebo za tímto
účelem Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou
se sídlem v ČR nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má v ČR
organizační sloţku - § 64 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 64 odst. 2 ZPC,



odborná praxe (nesmí se jednat o odbornou praxi prováděnou za úplatu) a
dobrovolná sluţba mládeţe ve věku od 18 do 25 let, určená k získání praktických,
odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci jako
součást projektu programu nebo iniciativ Evropské unie, popřípadě obdobného státního
programu a organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná k tomuto účelu Ministerstvem
školství, mládeţe a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území
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nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační sloţku § 64 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 64 odst. 2 ZPC,


výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských
zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci programů nebo iniciativ Evropské
unie nebo v rámci mezinárodních smluv - § 64 odst. 1 písm. f) ZPC.

I.2.2. dlouhodobé vízum za účelem studia
V případě ţádosti o dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 ZPC za účelem studia musí být
z pohledu následného prokázání účelu studia splněny stejné podmínky jako v případě
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d ZPC. Nad rámec uvedeného se
můţe jednat o případy, které splňují další podmínky definované v § 64 odst. 1 ZPC, a to:


střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole,
konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení
podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) - § 64 odst. 1 písm. a) ZPC; pokud tedy
jde o vzdělání ve střední škole nebo konzervatoři, nemusí se jednat jen o vzdělání
v rámci výměnného programu,



odborná praxe (včetně odborné praxe prováděné za úplatu) určená k získání
praktických a odborných zkušeností cizincem a uskutečňovaná v tuzemské hostitelské
organizaci v době jeho studia na tuzemské či zahraniční vysoké škole nebo v době
nejvýše 5 let po ukončení studia na vysoké škole, organizačně zajišťovaná nebo
koordinovaná tuzemskou vysokou školou, Akademií věd České republiky nebo za tímto
účelem Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou
se sídlem v ČR nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má v ČR
organizační sloţku - § 64 odst. 1 písm. d) ZPC,



odborná praxe (včetně odborné praxe prováděné za úplatu) a dobrovolná sluţba
mládeţe ve věku od 18 do 25 let, určená k získání praktických, odborných zkušeností
cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci jako součást projektu
programu nebo iniciativ Evropské unie, popřípadě obdobného státního programu a
organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná k tomuto účelu Ministerstvem školství,
mládeţe a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo
právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační sloţku - § 64
odst. 1 písm. e) ZPC,

I.2.3. dlouhodobé vízum za účelem ostatní
V případě ţádosti o dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 ZPC za účelem „ostatní“ se jedná
o ostatní vzdělávací aktivity, které nejsou dle ZPC studiem např.:


Vzdělávání cizince v neakreditovaném studijním programu na veřejné či soukromé
vysoké škole např. řada vysokých škol realizuje vzdělávací programy, které jsou
„poskládány“ z částí jinak akreditovaných programů, jedná se zejména o krátkodobé cca
půlroční aţ roční vzdělávací programy pro studenty ze zahraničních vysokých škol, které
nelze podřadit pod § 64 odst. 1 písm. a) nebo c) ZPC – týká se výměnných pobytů, které
pro partnerské vysoké školy v zahraničí pořádá většina českých veřejných i soukromých
vysokých škol.
o V případě, ţe dle vyjádření školy v potvrzení o studiu či o přijetí ke studiu bude
student účastnící se takového vzdělávacího programu zapsán do matriky
studentů, je splněn účel studium a nejedná se o účel „ostatní“ (viz bod I.2.1,
třetí odráţka),
o v případě, ţe je takové studium realizováno na základě multilaterálních
mezinárodních smluv (CEEPUS, MVF), bilaterálních mezinárodních smluv
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(dohod o kulturní spolupráci potaţmo prováděcích protokolů k těmto
dohodám), resortních smluv, usnesení vlády ČR k rozvojovým zemím a
krajanům nebo programů EU, je splněn účel studium, nejedná se o účel
„ostatní“;


Vzdělávání ve škole, která je akreditována nebo má akreditovaný studijní program
v jiném státě neţ ČR – jde např. o vzdělávání na vysokých školách, které jsou
akreditovány (realizují akreditované studijní programy) zejména v jiném členském státě
EU a mají své pobočky na území ČR.



Účast na jazykových a odborných kurzech a programech, které neslouţí k přípravě
ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy – jde zejména
o studium , ale také účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného
studijního programu vysoké školy organizované soukromou vysokou školou2;



účast na studijně poznávacích a jiných vzdělávacích kurzech a programech, které jsou
prováděny institucemi, které nelze podřadit pod zákon č. 561/2004 Sb. (v případě
základních, středních a vyšších odborných škol) nebo zákon č. 111/1998 Sb.
(v případě vysokých škol).

II. FÁZE PROCESU – PODÁNÍ ŢÁDOSTI
II.1. Místo podání ţádosti:
O pobytové oprávnění za účelem studia se ţádá na ZÚ ve státě, jehoţ je cizinec občanem,
popřípadě, jenţ vydal cestovní doklad, jehoţ je cizinec drţitelem, nebo ve státě, ve kterém
má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt (§ 53 odst. 1 a § 169 odst. 13 ZPC).
Výjimky z povinnosti poţádat o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu
na místně příslušném ZÚ stanovuje vyhláška č. 429/2010 Sb.
II.2. Způsob podání ţádosti
Za způsobilého k právním úkonům se podle § 178 ZPC povaţuje cizinec starší 15 let, který
je schopen projevit svou vůli a samostatně jednat.
Registrace k podání ţádostí o dlouhodobé vízum či fakultativně k podání ţádostí o povolení
k dlouhodobému pobytu probíhá prostřednictvím internetového systému Ministerstva
zahraničních věcí VISAPOINT3, pokud je tento systém v dané zemi zaveden.
Za přijetí ţádosti o povolení k pobytu za účelem studia je na ZÚ účtováno 500,- Kč4.
Za průkaz povolení k pobytu cizinec následně na území ČR zaplatí 2 500,-Kč. Přijetí ţádosti
o dlouhodobé vízum za účelem studia je osvobozeno od konzulárního poplatku. Za přijetí
ţádosti o dlouhodobé vízum za účelem „ostatní“ ZÚ účtuje 2 500,-Kč5.
II.2.1. Povolení k dlouhodobému pobytu
Ţádost o povolení k dlouhodobému pobytu se podává na předepsaném úředním tiskopisu.
Ţádost musí být vyplněna úplně a čitelně latinkou velkým hůlkovým písmem a podepsána.

2

Pokud by kterákoliv soukromá vysoká škola pořádala přípravné kurzy českého jazyka, byť by měly
slouţit jako příprava ke studiu např. jimi akreditovaného studijního programu, nelze takovou přípravu
povaţovat za studium dle ZPC
3
Systém VISAPOINT aktuálně funguje na ZÚ Tirana, Minsk, Sarajevo, Tbilisi, Astana, Skopje,
Kišiněv, Ulanbátar, Peking, Bělehrad, Ankara, Taškent, Hanoj a na GK Šanghaj a Istanbul
4
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – sazebník správních poplatků – poloţka 162 písm. a)
5
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – sazebník správních poplatků – poloţka 144A
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Ţádost o povolení k pobytu je cizinec povinen podat osobně. ZÚ můţe v odůvodněných
případech od povinnosti osobního podání ţádosti upustit (§ 169 odst. 14 ZPC).
II.2.2. Dlouhodobé vízum
Ţádost o dlouhodobé vízum se podává na předepsaném úředním tiskopisu. Ţádost musí
být vyplněna úplně a čitelně latinkou velkým hůlkovým písmem a podepsána.
Ţádost o dlouhodobé vízum je cizinec povinen podat osobně. ZÚ můţe v odůvodněných
případech od povinnosti osobního podání ţádosti upustit (§ 170 odst. 1 ZPC).

II.3. Náleţitosti ţádosti
Náleţitosti ţádosti o udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem studia nesmějí být starší neţ 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních
dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě (§ 46 odst. 5 a § 55 odst. 1
ZPC).
Náleţitosti ţádosti o pobytové oprávnění za účelem studia nebo jiných vzdělávacích aktivit
(povolení k dlouhodobému pobytu dle § 42d ZPC, dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 ZPC)
jsou:
II.3.1. Fotografie - 2 kusy shodných fotografií,
II.3.2. Cestovní doklad
II.3.3. Doklad potvrzující účel pobytu na území ČR
V případě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia nebo dlouhodobého víza
za účelem studia se jedná o originály či úředně ověřené kopie dokumentů potvrzující studijní
aktivity dle § 64 ZPC uvedené v části I.2.1. a I.2.2.
V případě dlouhodobého víza za účelem „ostatní“ se jedná o originály či úředně ověřené
kopie dokumentů vystavených institucemi, které cizincům potvrdí účast na příslušných
vzdělávacích aktivitách (viz část I.2.3).
Za účelem dosaţení sjednocení dokladu potvrzujícího účel pobytu na území ČR vypracovalo
OAMP pro potřeby škol a dalších institucí formuláře „Jednotné potvrzení o přijetí
ke studiu/o studiu“ nebo „Jednotné potvrzení o přijetí ke vzdělávání/o vzdělávání“, které
doporučilo školám a dalším institucím (i v modifikované podobě) pro urychlení procesu
prověřování ţádosti vyuţívat. V kaţdém případě musí doklad obsahovat identifikaci subjektu,
který doklad vystavuje – název a sídlo subjektu, podpis oprávněné osoby včetně razítka
subjektu, místo a datum vystavení potvrzení. Ve vztahu k ţadateli musí doklad obsahovat
jméno, příjmení, státní příslušnost a data narození ţadatele, délku předpokládaného
vzdělávacího pobytu v ČR (od – do), název či druh vzdělávacího programu (blíţe upřesnit
formu studia – např. prezenční, kombinované, dálkové nebo počet hodin studia/týden apod.).
Tyto formuláře nejsou obligatorní.
V případě potvrzení účelu pobytu na území ČR u žádosti o dlouhodobý pobyt/dlouhodobé
vízum za účelem studia podle § 64 odst. 1 písm. b) ZPC (jazyková a odborná příprava) musí
být potvrzeno, že se jedná o přípravu na studium konkrétního akreditovaného studijního
programu na vysoké škole / konkrétních akreditovaných studijních programů na vysoké škole
tzn. musí být jednoznačně identifikován alespoň jeden akreditovaný studijní program, k jehož
budoucímu studiu má zmíněná jazyková (případně odborná) příprava sloužit (viz bod I.2.1,
čtvrtá odrážka).
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II.3.4. Doklad o zajištění ubytování na území
V případě elektronického potvrzení o zajištění ubytování musí být potvrzení (nikoli pouze email, kterým je potvrzení zasláno) podepsáno zaručeným elektronickým podpisem
oprávněné osoby nebo dodáno bez jejího elektronického podpisu, ale prostřednictvím její
datové schránky. Všechna certifikovaná elektronická podání adresovaná ZÚ je nutné zasílat
přes e-podatelnu MZV - epodatelna@mzv.cz, nebo prostřednictvím datové schránky na ID
adresu Ministerstva zahraničních věcí e4xaaxh. Potvrzení musí být na MZV odesláno a
doručeno na ZÚ ještě před tím, neţ cizinec podá ţádost o dlouhodobé vízum. Pro doručení
potvrzení o ubytování podepsaného zaručeným elektronickým podpisem je nezbytné, aby
odesílatel jasně označil ZÚ, u nějţ bude předmětná ţádost podána. V opačném případě
nelze potvrzení doručit. Potvrzení doručované bez zaručeného elektronického podpisu
prostřednictvím datové schránky musí být vţdy doručeno prostřednictvím datové schránky
ubytovatele (oprávněné osoby). Potvrzení, které je opatřeno zaručeným elektronickým
podpisem můţe zaslat ubytovatel (oprávněná osoba), ale rovněţ cizinec, kterému ho
ubytovatel poskytne. Pokud bylo potvrzení v elektronické formě poskytnuto ze strany
ubytovatele cizinci, mohl by cizinec toto potvrzení doloţit na ZÚ při podání ţádosti
na technickém nosiči (např. flash disk).
II.3.5. Souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka,
s pobytem cizince na území ČR
Vyţaduje se v případě, ţe ţadatel je nezletilý; souhlas má volnou formu a podpis na něm
nemusí být úředně ověřen. Tato náleţitost se nevyţaduje u ţádosti o dlouhodobé vízum.
II.3.6. Prokázání zajištění prostředků k pobytu na území ČR (§ 13 ZPC)


u dlouhodobého pobytu za účelem studia dle § 42d ZPC, se vyţaduje pouze v případě
studia na vysoké škole nebo neplacené odborné praxe; v ostatních případech je
nahrazeno dokladem o tom, ţe náklady na pobyt cizince přebírá tuzemská hostitelská
organizace.



Peněţní prostředky je třeba prokázat ve výši 15ti násobku částky existenčního minima
(aktuálně tj. v roce 2011 činí 2020,- Kč), s tím, ţe tato částka se za kaţdý celý měsíc
předpokládaného pobytu na území (s výjimkou prvního) zvyšuje o 2násobek částky
existenčního minima - cizinec, který nedosáhl věku 18 let, prokazuje zajištění prostředků
v poloviční výši.



Zajištění prostředků k pobytu se prokazuje
-

výpisem z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci (nemusí se jednat
o banku či finanční instituci, oprávněnou provozovat činnost pouze na území ČR)
znějícím na jméno cizince, ze kterého vyplývá, ţe cizinec můţe během pobytu
na území disponovat peněţními prostředky v potřebné výši; z doloţeného
dokladu musí být zřejmé, ţe s poţadovanými peněţními prostředky je cizinec
oprávněn disponovat na území ČR. V případě, ţe disponibilita danými peněţními
prostředky na území ČR z dokladu jednoznačně zřejmá nebude (např. v případě
zahraničního účtu), bude nutné současně tuto skutečnost prokázat např. platnou
mezinárodně uznávanou platební kartou vztahující se k danému účtu.

-

jiným dokladem o finančním zajištění, ze kterého vyplývá, ţe cizinec můţe
disponovat peněţními prostředky v potřebné výši nebo má zajištěnu úhradu
nákladů spojených s jeho pobytem v ČR; můţe jít např. o doklad o tom, ţe
manţel cizince nebo jeho zákonný zástupce nebo osoba, které byl cizinec mladší
18 let svěřen (za předpokladu, ţe daná osoba má vízum k pobytu nad 90 dnů
nebo povolení k dlouhodobému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu
občana Evropské unie nebo povolení k přechodnému pobytu rodinného
6

příslušníka občana Evropské unie nebo povolení k trvalému pobytu), má
prostředky k pobytu pro cizince v odpovídající výši (výpis z účtu a prohlášení
o zajištění úhrady nákladů pobytu cizince), nebo
-

platnou mezinárodně uznávanou platební kartou; na poţádání je však cizinec
povinen současně předloţit výpis z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční
instituci, ze kterého vyplývá, ţe můţe disponovat peněţními prostředky
v potřebné výši.

Cizinec, který bude na území studovat (tedy ţádat o pobytové oprávnění, které je studiem
dle § 64 ZPC), můţe předloţit jako doklad o zajištění prostředků k pobytu závazek vydaný
státním orgánem nebo právnickou osobou, ţe zajistí pobyt cizince na území poskytnutím
peněţních prostředků ve výši částky existenčního minima na 1 měsíc předpokládaného
pobytu, nebo doklad o tom, ţe veškeré náklady spojené s jeho studiem a pobytem budou
uhrazeny přijímací organizací (školou). Pokud částka v závazku této výše nedosahuje, je
cizinec povinen předloţit doklad o vlastnictví peněţních prostředků ve výši rozdílu mezi
částkou existenčního minima a závazkem na dobu předpokládaného pobytu, nejvýše však
6ti násobek částky existenčního minima. Doklad o zajištění prostředků k pobytu lze nahradit
rozhodnutím či smlouvou o přidělení grantu získaného na základě mezinárodní smlouvy,
kterou je Česká republika vázána. Zajištění prostředků k pobytu tímto způsobem nelze
doloţit k ţádosti o dlouhodobé vízum za účelem ostatní.
Na poţádání správního orgánu ţadatel dále předloţí:
II.3.7. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
Náleţitost se dokládá k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehoţ je cizinec
občanem, a státy, v nichţ cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetrţitě po dobu delší neţ
6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, ţe tento stát takový doklad nevydává. Doklad
nelze vyţadovat od cizince mladšího 15 let.
II.3.8. lékařskou zprávu, ţe netrpí závaţnou nemocí
O předloţení lékařské zprávy lze poţádat pouze v případě důvodného podezření, ţe ţadatel
závaţnou nemocí trpí.

II.4. Přípustnost ţádosti o udělení dlouhodobého víza
Ţádost o udělení dlouhodobého víza povaţuje ZÚ za nepřípustnou (§ 53 odst. 3 ZPC),
jestliţe cizinec nepředloţí některou z povinných náleţitostí ţádosti uvedené v části II.3,
ţádost není podána na úředním tiskopisu, není podána na příslušném ZÚ nebo cizinec
odmítl pořízení otisků prstů (platí pouze pro ZÚ, na kterých jsou jiţ otisky prstů snímány).
Potvrzení o ubytování podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo dodané
prostřednictvím datové schránky musí být na MZV odesláno a doručeno na ZÚ ještě
před tím, neţ cizinec podá ţádost o dlouhodobé vízum, pokud by sám cizinec nedonesl
potvrzení se zaručeným elektronickým podpisem na technickém nosiči (např. flash disku)
přímo při podání ţádosti na ZÚ.
Pokud je ţádost o udělení dlouhodobého víza nepřípustná, ZÚ vrátí ţadateli tiskopis ţádosti,
veškeré náleţitosti a správní poplatek (byl-li vybrán) - § 53 odst. 4 ZPC.
ZÚ ţadatele písemně informuje o důvodech nepřípustnosti ţádosti, a to prostřednictvím
formuláře - § 53 odst. 4 ZPC.
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III. FÁZE PROCESU – ZPRACOVÁNÍ ŢÁDOSTI A VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
Ţádost o udělení dlouhodobého víza za účelem studia a povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem studia má lhůtu na vyřízení 60 dnů ode dne podání ţádosti [§ 170 odst. 6 a
§ 169 odst. 1 písm. d) ZPC]. Zákonná lhůta pro vyřízení ţádosti o udělení dlouhodobého
víza za účelem „ostatní“ je 90 dnů ode dne podání ţádosti. Pouze ve zvlášť sloţitých
případech se lhůta prodluţuje na 120 dnů ode dne podání ţádosti (§ 170 odst. 6 ZPC).
Podle § 24 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.6 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna
následujícího kalendářního roku. Při přecházení z jedné střední školy na jinou tak nevzniká
časové období, ve kterém by cizinec neplnil účel pobytu studium. Při přechodu ze střední
školy na školu vysokou sice takové období nastat můţe, neboť podle § 52 odst. 2 zákona
č. 111/1998 Sb.7 rozhoduje o začátku akademického roku rektor vysoké školy a akademický
rok obvykle začíná později neţ 1. září, avšak ani období od ukončení studia na střední škole,
tedy od 31. srpna kalendářního roku, do okamţiku začátku cizincova studia na vysoké škole,
nelze povaţovat za období, ve kterém by bylo proti cizinci moţno postupovat podle § 37
odst. 1 písm. b) ZPC (zrušení pobytového oprávnění z důvodu neplnění účelu pobytu).
V uvedeném období má totiţ cizinec rozhodnutí o přijetí na vysokou školu, které je dokladem
o účelu pobytu studium.
Doba platnosti pobytového oprávnění
Povolení k dlouhodobému pobytu Ministerstvo vnitra vydává s dobou platnosti:




potřebnou k dosaţení účelu, který vyţaduje pobyt na území, kratší neţ 1 rok,
odpovídající době stanovené ve smlouvě o dobrovolné sluţbě mládeţe v tuzemské
hostitelské organizaci, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia
na území podle § 42d,
1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia s předpokládanou dobou pobytu delší
neţ 1 rok

Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území dle § 42d lze
prodlouţit opakovaně, vţdy však nejdéle o 2 roky, pokud bylo vydáno za účelem vzdělávání
ve vyšší odborné škole nebo studia na vysoké škole. Pokud bylo toto povolení vydáno
za účelem neplacené odborné praxe, lze jej prodlouţit pouze jednou na dobu odpovídající
době stanovené ve smlouvě o odborné praxi v tuzemské hostitelské organizaci. V ostatních
případech se platnost tohoto povolení neprodluţuje.
Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra s dobou platnosti na 6 měsíců a dobou pobytu
odpovídající doloţeným dokladům.
Dobu pobytu na území ČR, která je kratší neţ doba platnosti dlouhodobého víza, lze
opakovaně prodlouţit za podmínky, ţe trvá stejný účel, pro který bylo vízum uděleno, nejdéle
však do doby skončení platnosti tohoto víza. Hodlá-li cizinec pobývající na dlouhodobé
vízum na území ČR přechodně pobývat po dobu delší neţ 6 měsíců a trvá-li stejný účel
pobytu, je oprávněn poţádat na území o povolení k dlouhodobému pobytu.

IV. FÁZE PROCESU – VYZNAČENÍ DLOUHODOBÉHO VÍZA
IV.1. Postup ZÚ před vyznačením dlouhodobého víza nebo D/VR
Cizinec před vyznačením dlouhodobého víza nebo dlouhodobého víza za účelem převzetí
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia (D/VR) předloţí doklad o cestovním
6

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
7
Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů
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zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným
v § 180j ZPC.
Cestovním zdravotním pojištěním se v tomto případě 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, jehoţ 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 poţití
alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným. Takové cestovní zdravotní
pojištění můţe být sjednáno u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území,
u pojišťovny, která je oprávněna takové pojištění provozovat v ostatních členských státech
Evropské unie/Evropského hospodářském prostoru nebo ve státě, jehoţ cestovní doklad
cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt. Uzavře-li
cizinec pojištění se zahraniční pojišťovnou, musí současně s dokladem o cestovním
zdravotním pojištění předloţit také úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných
pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního
pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a
skutečnosti, ţe pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Na poţádání je nutné
předloţit doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu poţadovaného pobytu
na území ČR.
Doklad o cestovním zdravotním pojištění se od cizince nevyţaduje, je-li zdravotně pojištěn
podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění),
jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, pokud cizinec
prokáţe, ţe je zdravotní péče hrazena jiným způsobem, a to na základě písemného závazku
právnické osoby ve zvláštních případech, nebo na základě závazku obsaţeného v policií
ověřeném pozvání (§ 15 zákona o pobytu cizinců).
Pokud cizinec před vyznačením dlouhodobého víza doklad o cestovním zdravotním pojištění
a na ţádost doklad o zaplacení pojistného nepředloţí, OAMP poté, co je mu tato skutečnost
sdělena příslušným ZÚ odvolá svůj pokyn k udělení víza a rozhodne o neudělení víza dle
§ 56 odst. 1 písm. i) ZPC. Příslušný pracovník OAMP zpracuje nový záznam o neudělení
víza a po jeho podpisu vydá pokyn k neudělení víza a cizinci zašle informaci o důvodech
neudělení víza dle § 56 odst. 4 ZPC (postup viz výše).
Pokud cizinec před vyznačením D/VR doklad o cestovním zdravotním pojištění a na ţádost
doklad o zaplacení pojistného nepředloţí, OAMP poté, co je mu tato skutečnost sdělena
příslušným ZÚ odvolá svůj pokyn k udělení D/VR a rozhodne usnesením o zastavení řízení
dle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu (nelze pouţít zamítnutí ţádosti dle § 56 odst. 1
písm. i) ZPC, a to s ohledem na znění § 46 odst. 5 ZPC). Usnesení se ţadateli doručí
obdobně jako rozhodnutí o zamítnutí ţádosti.
IV.2. Vyznačení dlouhodobého víza
ZÚ vyznačí do dlouhodobého víza účel pobytu podle pokynu oddělení pobytu cizinců OAMP.
Číselné kódy a označení dlouhodobých víz:
23 – studium dle Směrnice 2004/114/ES
24 – studium – jiné neţ směrnice 2004/114/ES
99 – „ostatní“
VC – vízum k pobytu nad 90 dnů (vícenásobné)
VR – vízum za účelem převzetí povolení k pobytu
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Dlouhodobé vízum udělené za účelem studia nebo „ostatní“ vyznačí ZÚ do cestovního
dokladu cizince jako vícenásobné. Toto vízum po dobu jeho platnosti umoţňuje jeho drţiteli
pobývat na území členských států tři měsíce během šestiměsíčního období.
D/VR se uděluje jako vízum jednorázové s dobou platnosti na 6 měsíců a dobou pobytu
na území ČR v délce 60 dnů. Cizinec, kterému bylo uděleno D/VR, je povinen se
do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území osobně dostavit na Ministerstvo vnitra –
oddělení pobytu cizinců za účelem vystavení průkazu o povolení k pobytu (úkony související
s vydáním biometrického průkazu o povolení k pobytu). Po vyznačení D/VR ZÚ předá
ţadateli poučení uvedené v pokynu k udělení D/VR (informace o adrese příslušného
pracoviště oddělení pobytu cizinců (včetně úředních hodin), kam se má osobně dostavit
po vstupu na území, moţnost telefonického objednání apod.).

V. DALŠÍ INFORMACE VE VZTAHU KE STUDIU
V.1. Povinnosti škol dle ZPC
Vysoká škola nebo vyšší odborná škola má dle § 107 odst. 5 ZPC povinnost neprodleně
písemně oznámit Ministerstvu vnitra nezahájení, přerušení nebo ukončení studia drţitele
dlouhodobého víza za účelem studia nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
studia.
Školy a další instituce uvedené skutečnosti mohou sdělovat datovou schránkou nebo
písemně na následující adresu:
Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, poštovní
schránka 21, 170 34 Praha 7;
ID datová schránka Ministerstva vnitra je 6bnaawp.
V.2. Stíţnosti
Dotazy a urgence na vyřízení ţádostí o dlouhodobé vízum či povolení k pobytu a případné
stíţnosti týkající se této problematiky ze strany veřejnosti lze zasílat na e-mailové adresy
Ministerstva vnitra opu@mvcr.cz nebo pobyty@mvcr.cz. Připomínky k práci ZÚ lze zasílat
na e-mailovou adresu Ministerstva zahraničních věcí kkm@mzv.cz.
S dotazy se lze obracet i na informační linky k pobytové problematice 974 832 421 nebo
974 832 418.
V.3. Zasílání seznamů studentů
Školy a další instituce mohou k prověření skutečnosti, zda cizinec v konkrétním období v ČR
studuje, zasílat Ministerstvu vnitra seznamy studentů. Seznamy by měly obsahovat - jméno,
příjmení, státní příslušnost, datu narození ţadatele, délku předpokládaného vzdělávacího
pobytu v ČR (od – do nebo semestr či akademický rok jejich pobytu), název či druh
vzdělávacího programu; dále identifikaci subjektu, který seznam vystavuje – název a sídlo
subjektu, podpis oprávněné osoby včetně razítka subjektu, místo a datum vystavení
seznamu. Školy a další instituce tyto seznamy mohou zasílat poštou, faxem nebo mailem
na následující adresy:
Ministerstvo vnitra
odbor azylové a migrační politiky
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7;
fax – 974 720 388;
e-mail – pobyty.ostrava@mvcr.cz.
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V.4. Zasílání podpisových vzorů pro účely dokladu o ubytování
Podpisové vzory pro účely ubytovacích smluv a případné doklady k osobám, které mohou
podepisovat potvrzení o zjištění ubytování, mohou školy a další instituce poskytnout oficiální
písemnou cestou s případnými potřebnými doklady na následující adresu:
Ministerstvo vnitra
odbor azylové a migrační politiky
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7;
ID datové schránky Ministerstva vnitra je 6bnaawp.
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