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I. Všeobecné informace o vysokoškolském vzdělávání v České republice

Vysoké školství má v České republice staletou tradici, datující se od 14. století, kdy byla Karlem IV. roku
1348 v Praze zaloţena jedna z nejstarších světových univerzit.
Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého
poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém
rozvoji společnosti. V současné době působí v České republice 26 veřejných vysokých škol, 2 státní
vysoké školy a 43 soukromých vysokých škol.
Podmínky vysokoškolského studia a vztah mezi samosprávnými vysokými školami a státem upravuje
zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v akreditovaném studijním programu, uskutečňovaném
vysokou školou, podle studijního plánu stanovenou formou studia. Studijní plán stanoví časovou a
obsahovou posloupnost studijních předmětů, formu jejich studia a způsob ověření studijních výsledků.
Forma studia vyjadřuje, zda jde o studium prezenční, distanční nebo o jejich kombinaci.
Zákonem o vysokých školách jsou stanoveny tyto typy studijních programů:
a)

Bakalářský studijní program, který je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu
v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně vyuţívají
soudobé poznatky a metody; obsahuje téţ v potřebném rozsahu teoretické poznatky. Standardní doba
studia včetně praxe je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou
zkouškou, jejíţ součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolventům se uděluje akademický
titul ”bakalář”, ve zkratce ”Bc.” uváděné před jménem, v oblasti umění akademický titul ”bakalář
umění”, ve zkratce ”BcA.”, uváděné před jménem

b) Navazující magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program.
Standardní doba studia je nejméně jeden a nejvýše tři roky.
c)

Magisterský studijní program, který nenavazuje na bakalářský studijní program. Standardní doba
studia je nejméně čtyři a nejvýše šest roků.
Magisterské programy jsou zaměřeny na získání teoretických poznatků zaloţených na soudobém
stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností
k tvůrčí činnosti. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíţ součástí je obhajoba
diplomové práce. V oblasti lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium řádně ukončuje
státní rigorózní zkouškou.
V návaznosti na vývoj v evropském vysokém školství a snahou o harmonizaci struktury
vysokoškolského studia na většině vysokých škol jiţ došlo k transformaci 4 – 6 letých dlouhodobých
magisterských studijních programů na dvoustupňový systém: bakalářský studijní program (3 – 4
roky) a navazující magisterský studijní program (1 – 3 roky). Strukturované studium umoţní získání
vysokoškolské kvalifikace většímu počtu studentů a mělo by sníţit i riziko odchodu studentů
z vysoké školy po několika letech bez získání formální kvalifikace. Magisterské studijní programy se
standardní dobou studia 4 – 6 let jsou otevírány v některých studijních oborech, např. medicína,
zubní lékařství, veterinární lékařství, právo. U dalších oborů jsou tyto programy otevírány spíše
výjimečně a v současné době jsou převáţně určeny pro dostudování stávajícími studenty.
Absolventům studia v magisterských studijních programech se udělují tyto akademické tituly,
uváděné před jménem:
- v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství ”inţenýr”,
ve zkratce „Ing.”,
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-

v oblasti architektury „inţenýr architekt”,ve zkratce „Ing. arch.”,
v oblasti lékařství „doktor medicíny”, ve zkratce „MUDr.”,
v oblasti zubního lékařství „zubní lékař“, ve zkratce „MDDr.“,
v oblasti veterinárního lékařství a hygieny „doktor veterinární medicíny”, ve zkratce „MVDr.”,
v oblasti umění „magistr umění“, ve zkratce „MgA.“,
v ostatních oblastech ” magistr”, ve zkratce ” Mgr.” .

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, mohou
vykonat v téţe oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíţ součástí je obhajoba rigorózní práce. Po
jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly uváděné před jménem:
v oblasti práva „doktor práv“, ve zkratce „JUDr.“,
v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd „doktor filozofie“, ve zkratce
„PhDr.“,
v oblasti přírodních věd „doktor přírodních věd“, ve zkratce „RNDr.“,
v oblasti farmacie „doktor farmacie“, ve zkratce „PharmDr.“,
v oblasti teologie „licenciát teologie“, ve zkratce „ThLic.“ nebo „doktor teologie“, ve zkratce
„ThDr.“.
d) Doktorský studijní program, který je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v
oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění.
Standardní doba studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Studium probíhá podle individuálního
studijního plánu pod vedením školitele. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a
obhajobou disertační práce, která musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky
přijaté k uveřejnění.
Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor”, ve
zkratce „Ph.D.”, uváděný za jménem, v oblasti teologie akademický titul „doktor teologie”, ve
zkratce, „Th.D.”, uváděný za jménem.
Aktuální informace o uskutečňovaných akreditovaných studijních programech a oborech uvádějí vysoké
školy na svých internetových stránkách (viz přiloţený adresář veřejných vysokých škol v ČR).
Přehled akreditovaných studijních programů v České republice je uveřejněn také na internetové adrese:
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/vysoke_skoly/studprog/CelkovyprehledASpr10042007.xls,
http://www.studyin.cz
Přijímání ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je dosaţení úplného
středního nebo úplného středního odborného vzdělání, podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím
magisterském studiu je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu, podmínkou přijetí ke
studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.
Vysoká škola nebo fakulta můţe stanovit další podmínky přijetí ke studiu. Splnění stanovených podmínek
se ověřuje, a to zpravidla přijímací zkouškou.
Základní informace o přijímacím řízení, jako lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich
podávání písemnou nebo elektronickou formou, podmínky přijetí, termín a způsob ověřování jejich
splnění, formu a rámcový obsah přijímacích zkoušek a kritéria pro jejich vyhodnocení i nejvyšší počet
studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu fakulta nebo vysoká škola zveřejňuje
v dostatečném předstihu.
O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan fakulty. O přijetí ke
studiu ve studijním programu, který uskutečňuje vysoká škola, rozhoduje rektor.
Studium
Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. Uchazeči se zapisují na
vysoké škole nebo její součásti, která uskutečňuje příslušný studijní program, ve lhůtě stanovené vysokou
školou nebo její součástí. Dnem zápisu do studia se osoba stává studentem.
Studium je členěno zejména na semestry (zimní semestr obvykle začíná v září, letní semestr v únoru),
ročníky nebo bloky. Kaţdý semestr, ročník nebo blok sestává z období výuky a zkoušek a z období
prázdnin.
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Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců, jeho začátek stanoví rektor.
Student studuje v rámci studijního programu, vybírá si studijní předměty a tvoří studijní plán podle
pravidel studijního programu, koná zkoušky za podmínek stanovených studijním programem nebo
studijním a zkušebním řádem. Pokud splní povinnosti stanovené studijním programem nebo studijním a
zkušebním řádem, má právo zapsat se do další části studijního programu.
Přerušení studia
Studium ve studijním programu můţe být za podmínek stanovených studijním a zkušebním řádem i
opakovaně přerušeno. Studijní a zkušební řád vysoké školy stanoví nejdelší celkovou dobu přerušení
studia. V době přerušení studia není osoba studentem.
Ukončení studia
Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu.
Dokladem o řádném ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský
diplom a dodatek k diplomu
Studium se dále ukončuje:
zanecháním studia
nesplní-li student poţadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního
řádu
vyloučením ze studia za disciplinární přestupek (tj. porušení povinností stanovených právními
předpisy nebo vnitřními předpisy vysoké školy a jejích součástí) nebo v případě, ţe byl student
přijat ke studiu v důsledku svého podvodného jednání
Poplatky spojené se studiem
Vysokoškolské vzdělání v České republice je na veřejných vysokých školách poskytováno v zásadě
bezplatně.
Zákon o vysokých školách specifikuje pouze poplatky spojené se studiem:
poplatek za přijímací řízení
poplatek za studium v cizím jazyce
poplatek za delší studium (neţ je standardní doba studia zvětšená o jeden rok),
poplatek za další studium (studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního
programu v dalším bakalářském nebo magisterském programu; to neplatí, pokud absolvent
bakalářského studijního programu studuje v navazujícím magisterském studijním programu, nebo
jde-li o souběh řádných studijních programů nepřesahující standardní dobu studia jednoho)
Výši, formu placení a splatnost poplatků určuje a zveřejňuje příslušná vysoká škola.
Stipendia vysoké školy
Studentům vysoké školy mohou být přiznána stipendia.
Stipendia přiznává studentům vysoká škola nebo fakulta podle interního stipendijního řádu.
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Adresář veřejných vysokých škol v České republice (www.studyin.cz – další informace)
http://www. vysoká škola
amu.cz
avu.cz
cuni.cz
cvut.cz
czu.cz
jamu.cz
jcu.cz
mendelu.cz
muni.cz
osu.cz
slu.cz
uhk.cz
ujep.cz
upce.cz
upol.cz
utb.cz
vfu.cz
vsb.cz
vse.cz

vscht.cz
vslib.cz
vspji.cz
vstecb.cz
vsup.cz
vutbr.cz
zcu.cz

adresa

Akademie múzických umění v Praze

Malostranské náměstí 12, 118 00
Praha 1
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4,
170 22 Praha 7
Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 5,
116 36 Praha 1
České vysoké učení technické v Praze
Zikova 4,
166 34 Praha 6
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129,
165 21 Praha 6
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 2,
662 15 Brno
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31,
370 05 České Budějovice
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1,
613 00 Brno
Masarykova univerzita v Brně
Ţerotínovo náměstí 9,
601 77 Brno
Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7,
701 03 Ostrava 1
Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1,
746 01 Opava
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62,
500 003 Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Hoření 13,
400 96 Ústí nad Labem
Univerzita Pardubice
Studentská 95,
532 10 Pardubice
Univerzita Palackého v Olomouci
Kříţkovského 8,
771 47 Olomouc
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
T.G.Masaryka 5555,
760 01 Zlín
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1-3,
612 42 Brno
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15,
708 33 Ostrava - Poruba
Vysoká škola ekonomická v Praze
náměstí
Winstona Churchilla 4,
130 67 Praha 3
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 1905/5,
166 28 Praha 6
Technická univerzita v Liberci
Studentská 2,
461 17 Liberec
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16,
586 01 Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okruţní 10,
370 01 České Budějovice
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
náměstí Jana Palacha 80,
116 93 Praha 1
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 1,
601 90 Brno
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8,
306 14 Plzeň
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Directory of public universities in the Czech Republic
Website http://www.
amu.cz
avu.cz
cuni.cz
cvut.cz
czu.cz
jamu.cz
jcu.cz
mendelu.cz
muni.cz
osu.cz
slu.cz
uhk.cz
ujep.cz
upce.cz
upol.cz
utb.cz
vfu.cz
vsb.cz
vscht.cz
vse.cz

vslib.cz
vspji.cz
vstecb.cz
vsup.cz
vutbr.cz
zcu.cz

University
Academy of Performing Arts, Prague

Address
Malostranské náměstí 12, 118 00
Praha 1
Academy of Fine Arts, Prague
U Akademie 4,
170 22 Praha 7
Charles University, Prague
Ovocný trh 5,
116 36 Praha 1
Czech Technical University, Prague
Zikova 4,
166 34 Praha 6
Czech University of Life Sciences, Prague
Kamýcká 129,
165 21 Praha 6
Janáček Academy of Music and Performing Arts, Beethovenova 2,
Brno
662 15 Brno
University of South Bohemia, České Budějovice
Branišovská 31,
370 05 České Budějovice
Mendel University , Brno
Zemědělská 1,
613 00 Brno
Masaryk University, Brno
Ţerotínovo náměstí 9,
601 77 Brno
University of Ostrava, Ostrava
Dvořákova 7,
701 03 Ostrava 1
Silesian University, Opava
Na Rybníčku 626/1,
746 01 Opava
University of Hradec Králové
Rokitanského 62,
500 003 Hradec Králové
Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad
Hoření 13,
Labem
400 96 Ústí nad Labem
University of Pardubice
Studentská 95,
532 10 Pardubice
Palacký University, Olomouc
Kříţkovského 8,
771 47 Olomouc
Tomas Bata University, Zlín
Nám. T.G.Masaryka 5555,
760 01 Zlín
University of Veterinary and Pharmaceutical
Palackého 1-3,
Sciences, Brno
612 42 Brno
VŠB – Technical University of Ostrava
17. listopadu 15,
708 33 Ostrava - Poruba
Institute of Chemical Technology, Prague
Technická 1905/5,
166 28 Praha 6
University of Economics, Prague
náměstí
Winstona Churchilla 4,
130 67 Praha 3
Technical University of Liberec
Studentská 2,
461 17 Liberec
College of Polytechnics
Tolstého 16,
586 01 Jihlava
Institute of Technology and Economy, České
Okruţní 10,
Budějovice
370 01 České Budějovice
Academy of Arts, Architecture and Design, Prague náměstí Jana Palacha 80,
116 93 Praha 1
Brno University of Technology
Antonínská 1,
601 90 Brno
University of West Bohemia, Plzeň
Univerzitní 8,
306 14 Plzeň
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II. Stipendia vlády České republiky
Aktuální informace je k dispozici:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendia-vlady-ceske-republikyrozvojove-zeme and http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/governmentscholarships-developing-countries

Poskytování stipendií ke studiu na českých veřejných vysokých školách občanům z rozvojových zemí je
významnou součástí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a má dlouhodobou tradici.
Od konce 50. let minulého století do současnosti absolvovalo studium na českých veřejných vysokých
školách se stipendiem vlády České republiky více neţ 20.000 cizinců.
V rámci zahraniční rozvojové spolupráce nabízí Česká republika stipendia cizincům na standardní dobu
studia v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech.
Vládní stipendijní místa ke studiu na veřejných vysokých školách v ČR jsou zřizována na základě
usnesení vlády České republiky ve společném projektu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy
(MŠMT) (www.msmt.cz) a Ministerstva zahraničních věcí (MZV) (www.mzv.cz).
Podmínky a postupy poskytování stipendií vlády České republiky upravují Dispozice k přiznání stipendií
vlády České republiky a příslušný stipendijní program MŠMT.
Plnění konkrétních úkolů při zajištění studia stipendistů na veřejných vysokých školách v souladu s
Dispozicemi k přiznání stipendií vlády České republiky a příslušným stipendijním programem MŠMT
v praxi zajišťuje Dům zahraničních sluţeb (www.dzs.cz)
Česká republika poskytuje v současné době stipendia ke studiu na veřejných vysokých školách v těchto
typech studijních programů:
bakalářský studijní program uskutečňovaný v českém jazyce,
magisterský studijní program uskutečňovaný v českém jazyce,
navazující magisterský studijní program uskutečňovaný v anglickém jazyce,
doktorský studijní program uskutečňovaný v anglickém jazyce
a ke studiu ve středisku jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, které předchází studiu ve
studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce.
Stipendia přiznává Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy podle programu na podporu studia
cizinců v České republice vyhlašovaného ministrem/ministryní školství.
Při přiznávání stipendií ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech v českém jazyce
je zohledňován výčet doporučených oborů studia, aktualizovaný podle potřeb konkrétní země a
s ohledem na probíhající projekty rozvojové spolupráce, který je součástí kaţdoroční nabídky
stipendijních míst vlády ČR jednotlivým zemím.
Stipendia ke studiu v anglickém jazyce v navazujících magisterských a doktorských studijních
programech jsou přiznávána ke studiu vybraných studijních programů v oblasti ekonomie a obchodu,
informatiky a zemědělství.
Přehled studijních oborů, které je moţno studovat v anglickém jazyce na veřejných vysokých školách
v ČR se stipendiem vlády ČR
Škola, fakulta
Studijní program
Obor
UK CERGE
DSP
6201 Economics
UK FSV-IES
MSPN
6201 Economics
MZLU FA
DSP
1407 Agricultural chemistry
UHK FIM
MSPN
Information Management
N6209 System Engineering and Informatics
ČZU FTECH
MSPN
Technology and Environmental Engineering
N4110
ČZU FPEK
MSPN
System Engineering and Informatics
N6209
7

ČZU FLD

MSPN

ČZU FAPPZ

MSPN

Forestry, Water and Landscape Management
N4107
Natural Resources and Environment
N4153

Ke studiu jiných oborů v anglickém jazyce není stipendium vlády ČR přiznáváno.
Na následujících stránkách jsou popsány podmínky a postupy poskytování stipendií vlády České
republiky.
Postup pro poskytování stipendií vlády pro studium v anglickém jazyce se v některých částech liší od
postupu platného pro studium v českém jazyce, proto věnujte pozornost volbě správného oddílu.
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1. Stipendia pro studium bakalářských nebo magisterských studijních programů v českém jazyce
Předkládání návrhů

1.1.

Návrhy na udělení stipendií pro nový akademický rok spolu s potřebnými doklady musí být předány
zastupitelskému úřadu České republiky v zemi v termínu, který zastupitelský úřad určí.
Pokud uchazeč o stipendium v době podávání přihlášky pobývá dlouhodobě na území ČR, podává
potřebné doklady prostřednictvím odboru rozvojové spolupráce MZV do 31. prosince předcházejícího
roku.
Uchazeči předkládají ve dvou vyhotoveních (dvou samostatných stejných svazcích) tuto
dokumentaci:
a)

formulář žádosti (Dotazník) s vlepenou fotografií, kompletně a čitelně vyplněný nejlépe
v angličtině nebo češtině strojem nebo velkým tiskacím písmem, jehoţ součástí jsou adresy trvalého
bydliště minimálně 2 roky zpět, fotokopie cestovního dokladu, pokud byl vydán, specifikace
studijního záměru a strukturovaný ţivotopis, který bude obsahovat informace o kaţdém započatém i
ukončeném studiu uchazeče včetně adres vzdělávacích institucí, údaje o zaměstnání (název firmy,
adresa, pozice a popis pracovní náplně), výčet zahraničních pobytů a cest uchazeče za uplynulých pět
let.

b) prohlášení o seznámení se s Dispozicemi k udělení stipendií vlády České republiky
(Příloha 1),
c)

prohlášení o seznámení se s Podmínkami poskytování zdravotní péče a zajištění cestovního
zdravotního pojištění (Příloha 2)

d) pro účely přijímacího řízení k prezenčnímu studiu bakalářského nebo magisterského studijního
programu:
- úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání,
-

výpis předmětů v jednotlivých ročnících středoškolského studia s jejich časovou dotací (učební
plán), příp. potvrzení o rozsahu praktického vyučování.
Pokud v příslušné zemi tyto dokumenty neexistují, zastupitelský úřad České republiky vystaví o
této skutečnosti vysvětlující potvrzení, které vloţí do dokumentace uchazeče. V tomto případě
musí uchazeč počítat s tím, ţe se podle platných předpisů ČR podrobí rozdílovým zkouškám
v ČR.

-

úředně ověřené překlady dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání a výpisu předmětů
v jednotlivých ročnících středoškolského studia do českého jazyka (nejlépe překlad do českého
jazyka ověřený příslušným zastupitelským úřadem České republiky).
(zájemci o studium technických oborů předloţí rovněţ úředně ověřená výroční vysvědčení)

-

Pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, pravost podpisů a otisků razítek na originálech
zahraničních vysvědčení a skutečnost, ţe škola je uznána na území státu, kde bylo zahraniční
vysvědčení vydáno, musí být ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále
ministerstvem zahraničních věcí státu, v němţ má sídlo zahraniční škola, která vysvědčení vydala,
popřípadě notářem na území takového státu (tzv. superlegalizace).
U dokladů o vzdělání vydaných ve státech, s nimiţ má Česká republika sjednanou smlouvu o právní
pomoci v občanských věcech obsahující ustanovení o vzájemném uznávání listin bez nutnosti jejich
dalšího ověřování, se nepoţaduje ověřování pravosti podpisu a otisku razítka na originálech dokladů
o vzdělání zastupitelským úřadem ČR a ministerstvem zahraničí nebo notářstvím příslušného státu,
v němţ má sídlo škola. Doklady je moţné předkládat bez dalšího ověření.
U dokladů o vzdělání vydaných ve státech, které jsou signatáři Úmluvy o zrušení poţadavku
ověřování cizích veřejných listin přijaté dne 5. října 1961 v Haagu (tzv. Haagská úmluva), provádí
konečné ověření formou tzv. apostily (Apostille) příslušný orgán tohoto státu. Bliţší údaje o tom,
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který orgán je příslušný k vydání apostilní doloţky, poskytne zastupitelský úřad ČR nebo místní
úřady daného státu.
Pro účely přijímacího řízení je nutné, aby platnost zahraničních dokladů o předcházejícím ukončeném
studiu a dosaţeném vzdělání byla na území České republiky uznána.
O uznání dokladů o středoškolském nebo vyšším odborném vzdělání je nutné ţádat u krajského úřadu
příslušného podle místa pobytu cizince v ČR.
(O uznávání dokladů o vysokoškolském vzdělání je třeba ţádat u veřejné vysoké školy, která
uskutečňuje obsahově obdobný studijní program programu absolvovanému cizincem. Podrobněji viz
informace pro studium navazujících magisterských a doktorských programů.)
Je-li Česká republika vázána mezinárodní smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se
zemí, kde je zahraniční škola zřízena a uznána, vydá příslušný krajský úřad Osvědčení o uznání
rovnocennosti zahraničního dokladu o dosaţení vzdělání.
Pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů o
vzdělání se zemí, kde je zahraniční škola zřízena a uznána, rozhoduje příslušný krajský úřad o uznání
platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (tzv. nostrifikace).
O nostrifikaci zahraničního vysvědčení, které bylo vydáno zahraniční školou se vzdělávacím
programem, který je uskutečňován po dohodě s Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR
rozhoduje toto ministerstvo.
O nostrifikaci zahraničního vysvědčení v oblasti činnosti policie a poţární ochrany rozhoduje a
osvědčení o uznání rovnocennosti vydává Ministerstvo vnitra.
e)

úředně ověřenou kopii rodného listu přeloţeného do českého jazyka a ověřeného zastupitelským
úřadem České republiky (je třeba k ţádosti o rodné číslo),

f)

lékařské potvrzení o zdravotním stavu kandidáta, ne starší dvou měsíců, s úředním překladem do
angličtiny nebo češtiny.

Pro potřeby přijímacího řízení, které je moţné absolvovat na několika veřejných vysokých školách, a pro
potřeby nostrifikace doporučujeme, aby doklady uvedené pod body d) a e) měl uchazeč o studium při
příjezdu do ČR u sebe k dispozici v několika vyhotoveních.
Nepředkládají se originály dokumentů, ale úředně ověřené kopie.
Projednána bude pouze kompletní dokumentace kandidáta. Dokumentace neodpovídající výše
uvedeným poţadavkům nebude projednávána a pro neúplnost bude vrácena bez dalšího zdůvodnění.
1.2.

Hmotné a finanční zabezpečení stipendistů

Stipendium vlády České republiky je Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy
přiznáváno na podporu studia v tří aţ čtyřletém bakalářském studijním programu nebo čtyř aţ šestiletém
magisterském studijním programu, k prezenční formě studia v konkrétním studijním programu
uskutečňovaném veřejnou vysokou školou (nebo její fakultou) v českém jazyce, a to na dobu rovnající se
standardní době studia. Stipendia nejsou převoditelná na jiné osoby ani na jiné akademické roky. Jakmile
je stipendium přiznáno, není moţná změna veřejné vysoké školy ani studijního programu či oboru studia.
Proti Rozhodnutí lze podat ve stanovené lhůtě rozklad u MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.
Před zahájením studia v konkrétním studijním programu na vysoké škole je přiznáno stipendium k
jednoletému studiu v přípravném ročníku ve středisku jazykové a odborné přípravy Ústavu jazykové a
odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK).
Po přijetí na vysokou školu je student povinen neprodleně podat prostřednictvím svého střediska
jazykové a odborné přípravy studijnímu oddělení Domu zahraničních sluţeb Ministerstva školství,
mládeţe a tělovýchovy ţádost o vystavení Rozhodnutí o přiznání stipendia na standardní dobu studia
studijního programu, k jehoţ studiu byl přijat. Na základě této ţádosti bude studentovi vydáno
Rozhodnutí o přiznání stipendia k podpoře studia konkrétního oboru v konkrétním studijním oboru na
standardní dobu studia. Pokud student nepřevezme Rozhodnutí o přiznání stipendia a nepotvrdí
převzetí, nemůţe mu být stipendium vysokou školou vypláceno.
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Stipendium je studentovi vypláceno pouze po dobu uvedenou v Rozhodnutí Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky.
Stipendium pokrývá nezbytně nutné náklady na pobyt a studium v České republice. Výše stipendia je
upravována průběţně, v současné době je stanovena pro studenty bakalářského nebo magisterského
studijního programu na 9.000,- Kč měsíčně (pro studenty doktorského studijního programu na 9.500,- Kč
měsíčně). Výše stipendia jiţ zahrnuje částku určenou na úhradu nákladů na ubytování.
Náklady na ubytování, stravování a hromadnou dopravu si hradí stipendisté z vlastních prostředků za
stejných podmínek, jaké mají studenti - občané České republiky. Smluvní cestovní zdravotní pojištění a
případnou nadstandardní zdravotní péči hradí student z vlastních prostředků.
Překročí-li cizinec stipendista standardní délku studia nebo dobu, po kterou bylo přiznáno
poskytování stipendia v bakalářském nebo magisterském studijním programu, ztrácí statut vládního
stipendisty. Je povinen, stejně jako občan České republiky, hradit poplatky určené školou za prodlouţení
studia z vlastních prostředků. Pobývat na území ČR po ukončení vyplácení vládního stipendia můţe jen
na vlastní zodpovědnost za předpokladu, ţe si veškeré náleţitosti spojené s povolením k pobytu v ČR
(včetně platného víza), se studiem, poskytováním zdravotní péče, ubytováním, stravováním atd. zajistí
sám na vlastní náklady. Totéţ platí v případě přerušení studia.
1.3.

Příjezd do České republiky, mezinárodní cestovné

Každý student je povinen svůj příjezd do České republiky zajistit ve stanoveném termínu.
Jmenovaný/á je povinen/a zahájit studijní pobyt nejpozději do 30 dnů od data zahájení pobytu, které je uvedeno
v Rozhodnutí o přiznání stipendia.
Pozdější nástup je moţný pouze v případě, ţe jmenovanému/jmenované v cestě do České republiky brání závaţné
objektivní překáţky. Tyto okolnosti je jmenovaný/á povinen/a písemně oznámit a doloţit s dostatečným předstihem,
nejpozději však do 30 dnů od data zahájení pobytu, které je uvedeno v Rozhodnutí o přiznání stipendia.
V případě, ţe na základě doloţení objektivních překáţek, bránících jmenovanému/jmenované v zahájení pobytu v
řádném termínu, dojde ke změně data zahájení pobytu, můţe přijímací strana rezervovat ubytování na jiné adrese,
neţ je uvedeno v Rozhodnutí o přiznání stipendia.
Jestliţe jmenovaný/á bez řádného zdůvodnění, jak je uvedeno výše, nezahájí svůj pobyt do 30 dnů od data zahájení
pobytu, které je uvedeno v Rozhodnutí o přiznání stipendia, stipendium i rezervace ubytování se ruší ke dni
následujícímu po uplynutí lhůty 30 dnů od data zahájení pobytu, které je uvedeno v Rozhodnutí o přiznání stipendia.

Nejzazší termín nástupu je 15. říjen
Kaţdý student je povinen oznámit, ţe stipendium nevyuţije a do ČR nepřijede, na e-mail:
vladni.stipendia@dzs.cz ihned, jakmile se o takové situaci dozví.
Každý student je povinen svůj příjezd oznámit tranzitu na e-mail: ujop@ruk.cuni.cz.
Po příjezdu do České republiky je kaţdý stipendista povinen dopravit se na své náklady do tranzitu
zahraničních studentů, který je na adrese:
Univerzita Karlova v Praze
Ústav jazykové a odborné přípravy
Vratislavova 10
Praha 2
tel.: 00420/224990455, 00420/224990411
fax: 00420/224990440
e-mail: ujop@ruk.cuni.cz
a splnit přihlašovací povinnost.
V UJOPu obdrţí kaţdý student, který byl pojištěn prostřednictvím UJOPu, originál smlouvy
s pojišťovnou (nascanovaný originál bude zaslán včas před příjezdem na příslušné ZÚ, aby bylo moţné
vyznačit vízum) a zároveň předá podepsaný Souhlas s podmínkami o pojištění, který mu byl předtím
předloţen k podpisu na ZÚ.
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Tranzit je v době stanoveného příjezdu stipendistů v provozu 24 hodin denně. V tranzitu je student
všestranně zaopatřen a je mu kromě dalších pokynů a informací poskytnuta veškerá pomoc v souvislosti
s dopravou do příslušného mimopraţského střediska jazykové a odborné přípravy.
Po příjezdu do České republiky musí kaţdý počítat s počátečními finančními náklady z vlastních
prostředků ve výši cca 3000 aţ 5000,- Kč za administrativní poplatky spojené se studiem, případně
dalšími náklady podle svých potřeb (např. oblečení, překlady a nostrifikace dokumentů atd.)
Před vycestováním do České republiky si kaţdý stipendista musí uvědomit klimatické podmínky
střední Evropy a tomu přizpůsobit své oblečení. V zimním období (prosinec-březen) mohou teploty
klesnout aţ na - 20 C (-4 F).
Cestovné do České republiky i zpět do vlasti po ukončení studia hradí strana, která cizince ke studiu
v České republice navrhla, nebo sám cizinec z vlastních prostředků. V případě úmrtí cizince hradí
převoz těla a související výlohy pozůstalí.
2. Stipendia pro studium navazujících magisterských nebo doktorských studijních programů
v anglickém jazyce
2.1.

Předkládání návrhů

Návrhy na udělení stipendií pro nový akademický rok spolu s potřebnými doklady musí být předány
zastupitelskému úřadu České republiky v zemi v termínu, který zastupitelský úřad určí tak, aby byly k
dispozici Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a Ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy
České republiky v Praze nejpozději do 15. ledna.
Pokud uchazeč o stipendium v době podávání přihlášky pobývá dlouhodobě na území ČR, podává
potřebné doklady prostřednictvím odboru rozvojové spolupráce MZV do 31. prosince předcházejícího
roku.
Podmínkou přiznání stipendia vlády ČR ke studiu v anglickém jazyce je dobrá znalost angličtiny.
Znalost angličtiny uchazeč pokud moţno doloţí mezinárodně uznávaným certifikátem (např. TOEFL,
IELTS, APIEL apod.). Kaţdý uchazeč je povinen podstoupit vstupní všeobecný pohovor a test
znalosti anglického jazyka, který se uskuteční na zastupitelském úřadu ČR. Pokud uchazeč o
stipendium v době podávání přihlášky pobývá dlouhodobě na území ČR, uskuteční se pohovor a test v
Domě zahraničních sluţeb MŠMT.
Uchazeči předkládají ve dvou vyhotoveních (dvou samostatných stejných svazcích) tuto
dokumentaci:
a) formulář žádosti (Dotazník) s vlepenou fotografií, kompletně a čitelně vyplněný nejlépe
v angličtině nebo češtině strojem nebo velkým tiskacím písmem, jehoţ součástí jsou adresy trvalého
bydliště minimálně 2 roky zpět, fotokopie cestovního dokladu, pokud byl vydán, specifikace
studijního záměru a strukturovaný ţivotopis, který bude obsahovat informace o kaţdém započatém i
ukončeném studiu uchazeče včetně adres vzdělávacích institucí, údaje o zaměstnání (název firmy,
adresa, pozice a popis pracovní náplně), výčet zahraničních pobytů a cest uchazeče za uplynulých pět
let.
b) prohlášení o seznámení se s Dispozicemi k udělení stipendií vlády České republiky
(Příloha 1),
c) prohlášení o seznámení se s Podmínkami prohlášení o seznámení se s Podmínkami poskytování

zdravotní péče a zajištění cestovního zdravotního pojištění
d)

pro účely přijímacího řízení k prezenčnímu studiu:
da) navazujícího magisterského studijního programu:
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-

úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu o řádném ukončení
bakalářského studijního programu,

-

úředně ověřená kopie dodatku k diplomu (tzv. Supplement to Diploma), nebo výpisu
absolvovaných přednášek a vykonaných zkoušek, včetně jejich rozsahu a výsledku
klasifikace

-

úředně ověřené překlady dokladů o řádném ukončení bakalářského studijního programu a
dodatku k diplomu nebo výpisu absolvovaných přednášek a vykonaných zkoušek do českého
jazyka (nejlépe překlad do českého jazyka ověřený příslušným zastupitelským úřadem České
republiky).

db) doktorského studijního programu
-

úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu o řádném ukončení
magisterského studijního programu,

-

úředně ověřená kopie dodatku k diplomu (tzv. Supplement to Diploma), nebo výpisu
absolvovaných přednášek a vykonaných zkoušek, včetně jejich rozsahu a výsledku
klasifikace

-

úředně ověřené překlady dokladů o řádném ukončení magisterského studijního programu a
dodatku k diplomu nebo výpisu absolvovaných přednášek a vykonaných zkoušek do českého
jazyka (nejlépe překlad do českého jazyka ověřený příslušným zastupitelským úřadem České
republiky)

-

a dále:
-

přehled publikační činnosti

-

nástin odborné problematiky, na kterou se hodlá uchazeč v doktorském studijním
programu soustředit

-

představa o zaměření disertační práce (3 – 5 stran)

-

dva doporučující dopisy od profesorů akademických institucí

-

popřípadě další doklady o zvyšování kvalifikace a dosavadní odborné/vědecké činnosti.

Pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, pravost podpisů a otisků razítek na originálech diplomů
a dalších dokladů o vzdělání musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němţ má
sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným
zastupitelským úřadem České republiky v/pro zemi, kde sídlí vysoká škola, která diplom vydala
(tzv. superlegalizace).
U diplomů a dalších dokladů o vzdělání vydaných ve státech, s nimiţ má Česká republika sjednanou
smlouvu o právní pomoci v občanských věcech obsahující ustanovení o vzájemném uznávání listin
bez nutnosti jejich dalšího ověřování, se nepoţaduje ověřování pravosti podpisu a otisku razítka na
originálech dokladů o vzdělání zastupitelským úřadem ČR a ministerstvem zahraničí nebo příslušným
orgánem státu, v němţ má sídlo škola. Doklady je moţné předkládat bez dalšího ověření.
U diplomů a dalších dokladů o vzdělání vydaných ve státech, které jsou signatáři Úmluvy o zrušení
poţadavku ověřování cizích veřejných listin přijaté dne 5. října 1961 v Haagu (tzv. Haagská úmluva)
provádí konečné ověření formou tzv. apostily (Apostille) příslušný orgán tohoto státu. Bliţší údaje o
tom, který orgán je příslušný k vydání apostilní doloţky poskytne zastupitelský úřad ČR nebo místní
úřady daného státu.
Pro účely přijímacího řízení je nutné, aby platnost zahraničních dokladů o předcházejícím ukončeném
studiu a dosaţeném vzdělání byla na území České republiky uznána.
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Na ţádost absolventa zahraniční vysoké školy vydá osvědčení o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání nebo jeho části:
veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, je-li česká republika vázána mezinárodní
smlouvou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání
Ministerstvo obrany u dokladů o vysokoškolském vzdělání v oblasti vojenství
Ministerstvo vnitra u dokladů o vysokoškolském vzdělání v oblasti bezpečnostních sluţeb.
e) úředně ověřenou kopii rodného listu přeloţeného do českého jazyka a ověřeného zastupitelským
úřadem České republiky (je třeba k ţádosti o rodné číslo),
f) lékařské potvrzení o zdravotním stavu kandidáta, ne starší dvou měsíců, s úředním překladem
do angličtiny nebo češtiny,
g) mezinárodně uznávaný certifikát dokládající stupeň znalost anglického jazyka.
Pro potřeby přijímacího řízení, které je moţné absolvovat na několika veřejných vysokých školách, a pro
potřeby nostrifikace doporučujeme, aby doklady uvedené pod body d) a e) měl uchazeč o studium při
příjezdu do ČR u sebe k dispozici v několika vyhotoveních.
Nepředkládají se originály dokumentů, ale úředně ověřené kopie.
Projednána bude pouze kompletní dokumentace kandidáta. Dokumentace neodpovídající výše
uvedeným poţadavkům nebude projednávána a pro neúplnost bude vrácena bez dalšího zdůvodnění.
2.2.

Hmotné a finanční zabezpečení stipendistů

Stipendium vlády České republiky je Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy
přiznáváno na podporu studia v jedno aţ tříletém navazujícím magisterském studijním programu nebo
tří aţ čtyřletém doktorském studijním programu, k prezenční formě studia v konkrétním studijním
programu uskutečňovaném veřejnou vysokou školou (nebo její fakultou) v anglickém jazyce, a to na dobu
rovnající se standardní době studia. Stipendia nejsou převoditelná na jiné osoby ani na jiné akademické
roky. Jakmile je uděleno stipendium, nejsou moţné změny veřejné vysoké školy ani studijního programu
či oboru studia. Proti Rozhodnutí lze podat ve stanovené lhůtě odvolání u MŠMT, Karmelitská 7, 118 12
Praha 1.
Pokud student nepřevezme Rozhodnutí o přiznání stipendia a nepotvrdí převzetí, nemůţe mu být
vypláceno stipendium.
Stipendium je studentovi vypláceno pouze po dobu uvedenou v Rozhodnutí Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky.
Stipendium pokrývá nezbytně nutné náklady na pobyt a studium v České republice. Výše stipendia je
upravována průběţně, v současné době je stanovena pro studenty bakalářského, magisterského nebo
navazujícího magisterského studijního programu na 9.000,- Kč měsíčně, pro studenty doktorského
studijního programu na 9.500,- Kč měsíčně. Výše stipendia jiţ zahrnuje částku určenou na úhradu
nákladů na ubytování.
Náklady na ubytování, stravování a hromadnou dopravu si hradí stipendisté z vlastních prostředků za
stejných podmínek, jaké mají studenti - občané České republiky. Smluvní cestovní zdravotní pojištění a
případnou nadstandardní zdravotní péči hradí student z vlastních prostředků.
Překročí-li cizinec stipendista standardní délku studia nebo dobu, po kterou bylo přiznáno
poskytování stipendia v navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu, ztrácí statut
vládního stipendisty. Je povinen, stejně jako občan České republiky, hradit poplatky určené školou za
prodlouţení studia z vlastních prostředků. Pobývat na území ČR po ukončení vyplácení vládního
stipendia můţe jen na vlastní zodpovědnost za předpokladu, ţe si veškeré náleţitosti spojené s povolením
k pobytu v ČR, se studiem, poskytováním zdravotní péče, ubytováním, stravováním atd. zajistí sám na
vlastní náklady. Totéţ platí v případě přerušení studia.
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2.3.

Příjezd do České republiky, mezinárodní cestovné

Každý student je povinen svůj příjezd do České republiky zajistit ve stanoveném termínu. Termín
je stanoven v rozhodnutí o přidělení stipendia, po 15. říjnu nelze přijímat žádné studenty.
Jmenovaný/á je povinen/a zahájit studijní pobyt nejpozději do 30 dnů od data zahájení pobytu, které je
uvedeno v Rozhodnutí o přiznání stipendia.
Pozdější nástup je moţný pouze v případě, ţe jmenovanému/jmenované v cestě do České republiky brání
závaţné objektivní překáţky. Tyto okolnosti je jmenovaný/á povinen/a písemně oznámit a doloţit s
dostatečným předstihem, nejpozději však do 30 dnů od data zahájení pobytu, které je uvedeno v
Rozhodnutí o přiznání stipendia.
V případě, ţe na základě doloţení objektivních překáţek, bránících jmenovanému/jmenované v zahájení
pobytu v řádném termínu, dojde ke změně data zahájení pobytu, můţe přijímací strana rezervovat
ubytování na jiné adrese, neţ je uvedeno v Rozhodnutí o přiznání stipendia.
Jestliţe jmenovaný/á bez řádného zdůvodnění, jak je uvedeno výše, nezahájí svůj pobyt do 30 dnů od data
zahájení pobytu, které je uvedeno v Rozhodnutí o přiznání stipendia, stipendium i rezervace ubytování se
ruší ke dni následujícímu po uplynutí lhůty 30 dnů od data zahájení pobytu, které je uvedeno v
Rozhodnutí o přiznání stipendia.
Kaţdý student je povinen oznámit, ţe stipendium nevyuţije a do ČR nepřijede na e-mail:
vladni.stipendia@dzs.cz ihned, jakmile se o takové situaci dozví.
Každý student je povinen
vladni.stipendia@dzs.cz

termín

předpokládaného

příjezdu

oznámit

na

e-mail:

Po příjezdu do České republiky se kaţdý stipendista dopraví na své náklady do sídla vysoké školy, která
ho přijala ke studiu, ubytuje se na adrese uvedené v Rozhodnutí o přiznání stipendia, splní do 3 dnů od
příjezdu na území ČR přihlašovací povinnost, pokud tak za něj neučiní ubytovací zařízení a zapíše se ke
studiu na příslušné škole/fakultě, kde se uskutečňuje studijní program, k jehoţ studiu mu bylo přiznáno
stipendium. Vyplněním a podpisem Osobního listu se zaregistruje jako stipendista vlády ČR.
Po příjezdu do České republiky musí kaţdý počítat s počátečními finančními náklady z vlastních
prostředků ve výši cca 3000 aţ 5000,- Kč za administrativní poplatky spojené se studiem, případně
dalšími náklady podle svých potřeb (např. oblečení, překlady a uznání dokumentů atd.)
Před vycestováním do České republiky si kaţdý stipendista musí uvědomit klimatické podmínky
střední Evropy a tomu přizpůsobit své oblečení. V zimním období ( prosinec-březen) mohou teploty
klesnout aţ na - 20 C (-4 F).
Cestovné do České republiky i zpět do vlasti po ukončení studia hradí strana, která cizince ke studiu
v České republice navrhla, nebo sám cizinec z vlastních prostředků. V případě úmrtí cizince hradí
převoz těla a související výlohy pozůstalí.
3. Zánik nároku na stipendium
Nárok na stipendium zaniká:
a) v době přerušení studia nebo po ukončení studia,
b) v době nepřítomnosti vládního stipendisty na území České republiky, pokud tato nepřítomnost
bude trvat nepřetrţitě déle neţ 30 kalendářních dnů,
c) Nárok na přiznané stipendium rovněţ zaniká a stipendium se nevyplácí, pokud ţadatel bez řádně
zdůvodněné ţádosti o odklad data nástupu ke vzdělávání do 30 kalendářních dnů od data nástupu
ke vzdělávání (tj. zpravidla do 1.10. příslušného roku) nezahájí studium v jazykové a odborné
přípravě, nebo se nezapíše do studia ve studijním programu, k jehoţ podpoře mu bylo stipendium
přiznáno. Po 15. říjnu příslušného roku nelze přijímat vládního stipendistu ke studiu a stipendijní
místo zanikne,
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d) v případě, ţe vládní stipendista získá oprávnění pobývat na území České republiky v rámci
trvalého pobytu na základě povolení k pobytu.
e) dnem, kterým nabude právní moci další (změnové) rozhodnutí o přiznání stipendia danému
cizinci, vydané Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy i z vlastního podnětu na základě
změny skutečností, jeţ byly rozhodné pro posouzení původní ţádosti o přiznání stipendia, nebo
na základě zjištění nesprávnosti údajů uváděných v původní ţádosti a předkládané dokumentaci
f) pokud je cizinec v kalendářním měsíci nepřítomen na území České republiky více neţ 15
kalendářních dnů z jiných neţ studijních důvodů, vyplácí se mu na tento měsíc pouze polovina
částky přiznaného měsíčního stipendia,
Výplata stipendia bude ukončena:
v případě, ţe student:
a) zanechá studia
b) bude ze studia vyloučen
c) podvodným jednáním či uvedením nepravdivých údajů získá rozhodnutí o přidělení stipendia
d) bude se věnovat jiným činnostem, které odporují právním předpisům platným v České republice
V případech, kdy výplata stipendia byla ukončena, je cizinec povinen neprodleně se vrátit zpět do
vlasti.

4. Pobyt cizinců na území České republiky
Cizinec můţe přicestovat do České republiky za účelem studia pouze za předpokladu, ţe mu bylo uděleno
vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem studia podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů. Jakmile uchazeč obdrţí Rozhodnutí o přiznání stipendia,
neodkladně poţádá o udělení víza.
Žádost o udělení víza se podává na zastupitelském úřadu ČR, na příslušném úředním a kompletně
vyplněném tiskopisu. K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem studia je cizinec
povinen předložit:
a) platný cestovní doklad,
b) doklad potvrzující účel pobytu na území (Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy
České republiky o přiznání stipendia, ve kterém je uvedena výše stipendia a adresa ubytování). Před
vyznačením víza je cizinec povinen předloţit doklad o cestovním zdravotním pojištění vystavený
pojišťovnou, která je oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky (v souladu s §180j
novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR platné od 1.1. 2010. Studentům, kteří
budou vybráni pro studium v UJOPu, nabízíme uzavření zdravotního pojištění prostřednictvím UJOPu
(nutno zaslat jméno, datum narození a číslo pasu na ORS). Ostatní studenti si musí cestovní zdravotní
pojištění zajistit sami.
c) výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky (pouze vyplněný tiskopis) a obdobný doklad státu,
jehoţ je cizinec státním občanem, jakoţ i států, v nichţ cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetrţitě
po dobu delší neţ 6 měsíců, jako doklad k posouzení trestní zachovalosti nebo čestné prohlášení
v případě, ţe tento stát takový doklad nevydává,
d) 2 fotografie obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm postavené na kratší stranu s rovnými
nebo zaoblenými rohy o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm, kdy pohled zobrazované osoby směřuje do
objektivu. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm.
Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od kořene nosu k bradě, je minimálně 13 mm.
Nelze provádět retuše a jiné úpravy negativu i pozitivu fotografie,
e) na poţádání zastupitelského úřadu nebo policie můţe být vyţádána lékařská zpráva, ţe netrpí závaţnou
nemocí. O předloţení této zprávy lze poţádat zejména v případě důvodného podezření, ţe závaţnou
nemocí trpí.
Vízum k pobytu nad 90 dnů uděluje policie s dobou platnosti víza maximálně na 365 dnů. Řízení se vede
v českém jazyce, to znamená, ţe veškeré náleţitosti k ţádosti podle zákona musí být v českém jazyce a
nesmí být starší 180 dnů s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince. Dobu pobytu na území,
která je kratší neţ doba platnosti víza k pobytu nad 90 dnů, policie na ţádost cizince opakovaně prodlouţí
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za podmínky, ţe trvá stejný účel, pro který bylo vízum uděleno, nejdéle však do doby skončení platnosti
tohoto víza. Pokud uchazeč, který na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů přechodně a hodlá na
území pobývat po dobu delší neţ 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu, je oprávněn poţádat o povolení
k dlouhodobému pobytu. Ţádost o prodlouţení víza nebo ţádost o povolení k dlouhodobému pobytu je
cizinec povinen podat na příslušné cizinecké policii nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím
platnosti víza. Za udělení víza zaplatí cizinec správní poplatek. Policie zruší platnost víza k pobytu nad 90
dnů, jestliţe byl cizinec pravomocně odsouzen ze spáchání úmyslného trestného činu, neplní účel pobytu,
pro který bylo vízum uděleno, nebo o zrušení platnosti víza cizinec sám poţádá. Na udělení víza není
právní nárok. O prodloužení víza musí požádat každý sám ve stanoveném termínu bez vyzvání a
uhradit stanovený poplatek.
Při příjezdu do České republiky je cizinec povinen při hraniční kontrole na poţádání policie předloţit
platný cestovní doklad, jehoţ je drţitelem, platné vízum České republiky k pobytu nad 90 dnů za účelem
studia, vyplněnou a podepsanou hraniční průvodku opatřenou fotografií.
Student – cizinec, který nevyužije možnost zajištění ubytování veřejnou vysokou školou, je podle §
93 č. 326/1999 Sb. povinen do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ohlásit na policii místo
pobytu na území.
Nejaktuálnější informace o udělování víz poskytne zastupitelský úřad České republiky.
5. Podmínky poskytování zdravotní péče a zajištění cestovního zdravotního pojištění
Zdravotní péče (nebude-li zákonem stanoveno jinak) je vládním stipendistům poskytována a hrazena
v rozsahu stanoveném v pojistné smlouvě, kterou si sjedná vládní stipendista s příslušnou pojišťovnou.
Pojištění si cizinec sjednává sám a na vlastní náklady (studenti ÚJOP UK mohou prostřednictvím ÚJOP
UK – postup viz Příloha 3).
Úhradu nákladů léčení vzniklého nad rámec uzavřeného cestovního zdravotního pojištění si každý
student/ka hradí sám/a.
Vládní stipendista můţe poţádat o kompenzaci zvýšených ţivotních nákladů v souvislosti s uzavřením
cestovního zdravotního pojištění nebo absolvováním vstupní lékařské prohlídky. Písemnou ţádost podá
na adresu: Studijní oddělení DZS, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, k ţádosti přiloţí kopii dokladu o
zaplacení cestovního zdravotního pojištění. O výši a způsobu kompenzace zvýšených ţivotních nákladů
rozhodne MŠMT. Kompenzace není nároková. (Studenti, kterým cestovní zdravotní pojištění zajistil
ÚJOP UK ţádost o kompenzaci nepodávají).
V souladu s §180j zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR je ţadatel povinen doloţit před
vyznačením víza doklad o cestovním zdravotním pojištění, který vystavila pojišťovna, která je oprávněna
provozovat toto pojištění na území České republiky. Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady
nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených
s převozem do státu, jehoţ cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen
pobyt, a to do výše minimálně 30 000 EUR, po dobu pobytu na území, a to bez spoluúčasti pojištěného na
výše uvedených nákladech.
Seznam pojišťoven oprávněných provozovat pojištění na území České republiky v souladu se zákonem
č. 326/1999 Sb. naleznete na oficiálních webových stránkách České národní banky:
http://www.cnb.cz/cnb/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=11.
02.2010&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=17.
Je-li student jiţ pojištěn u mezinárodní pojišťovny, je nezbytné ověřit, zdali má tato oprávnění působit
na území České republiky. Kontrolu proveďte, prosím, na oficiálních webových stránkách České národní
banky: http://www.cnb.cz/cnb/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS?p_lang=cz.
Nebude-li student způsobilý ke studiu ze zdravotních důvodů, bude podán návrh na jeho repatriaci.
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy na základě tohoto návrhu vyzve vládního stipendistu, aby se
ve stanoveném termínu vrátil do vlasti, a ukončí výplatu stipendia. Ke dni ukončení výplaty stipendia
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student ztrácí postavení vládního stipendisty, a následujícím dnem počínaje si veškeré náklady spojené
s léčbou a pobytem na území České republiky zajišťuje a hradí sám.
Na zahraniční studenty-vládní stipendisty (stejně jako na občany České republiky) se vztahují
následující platby:
1) Hrazení regulačního poplatku ve výši 30,- Kč za kaţdou návštěvu
-

u praktického lékaře
u praktického lékaře pro děti a dorost
u ţenského lékaře (gynekologa)
u lékaře-specialisty (např. chirurg, ortoped, urolog, neurolog apod.)
u klinického psychologa
u zubního lékaře-stomatologa

Regulační poplatek se nehradí, jedná-li se o :
- preventivní prohlídku u praktického lékaře, gynekologa a stomatologa
- telefonickou konzultaci lékaře s pacientem
- laboratorní a diagnostické vyšetření pokud je vyţádáno příslušným lékařem (např. rtg, sono apod.)
- předepsání receptu bez klinického vyšetření
2) Hrazení regulačního poplatku ve výši 30,- Kč v lékárnách
- za vydání kaţdého plně nebo částečně hrazeného léčivého přípravku
Pokud budou na receptu napsány lékařem dva druhy léků, uhradí pacient za kaţdý lék 30,- Kč, tj. tedy
60,- Kč
3) Hrazení regulačního poplatku ve výši 60,- Kč
- za kaţdý den v ústavní péči (hospitalizace)
4) Hrazení regulačního poplatku ve výši 90,- Kč
- za pohotovostní sluţbu poskytovanou zdravotnickým zařízením (v době pracovního volna, v pracovních
dnech v době od 17,00 do 7,00 hod.)
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Příloha 1

Prohlášení
k seznámení se s Dispozicemi k udělení stipendií vlády České republiky

Já.....................................................................země.............................................narozen/a............................
jako ţadatel/ţadatelka o stipendium vlády České republiky potvrzuji, ţe jsem převzal/a a pečlivě
prostudoval/a Dispozice k přiznání stipendií vlády České republiky.
Prohlašuji, ţe pokud mi bude Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky
stipendium přiznáno a stipendium přijmu, přijímám podmínky svého pobytu na území České republiky
za účelem studia uvedené v Dispozicích.
Jsem si plně vědom/a toho, ţe při nedodrţení podmínek uvedených v Dispozicích mi Ministerstvo
školství, mládeţe a tělovýchovy ukončí vyplácení stipendia. Ukončením vyplácení stipendia ztratím
postavení vládního stipendisty a jsem povinen/povinna opustit území ČR.
Dále prohlašuji, ţe se budu plně věnovat studiu a vrátím se do své vlasti po ukončení studia v České
republice nebo při nesplnění podmínek stanovených v Dispozicích.
Jsem si dále vědom/a skutečnosti, ţe finanční náklady na cestovné do České republiky i zpět do vlasti po
ukončení studia nehradí česká strana a je mou povinností tyto náklady uhradit buď z vlastních prostředků,
nebo za pomoci vlády, která mne ke studiu do České republiky vysílá, není-li v Dispozicích uvedeno
jinak.
Dáno v......................................dne........................................

..............................................
podpis ţadatele o stipendium

za ZÚ ČR převzal

19

Příloha 2

Prohlášení
k seznámení se s Podmínkami poskytování zdravotní péče a zajištění cestovního zdravotního pojištění

Já....................................................................země.............................................narozen/a.............................
jako ţadatel/ţadatelka o stipendium vlády České republiky potvrzuji, ţe jsem pečlivě prostudovala
podmínky poskytování zdravotní péče. Jsem si vědom/a skutečnosti, ţe smluvní cestovní zdravotní
pojištění a případnou nadstandardní zdravotní péči si budu hradit sám/a.
Prohlašuji, ţe pokud mi bude Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky
stipendium přiznáno a stipendium přijmu, tyto podmínky přijímám.
Jsem si plně vědom/a toho, ţe při nedodrţení stanovených a zákonných povinností mi Ministerstvo
školství, mládeţe a tělovýchovy ukončí vyplácení stipendia. Ukončením vyplácení stipendia ztratím
postavení vládního stipendisty a jsem povinen/povinna opustit území ČR.
Dáno v......................................dne........................................

..............................................
podpis ţadatele o stipendium

za ZÚ ČR převzal
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