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1 Stipendia vlády České republiky - všeobecné informace 
 

Poskytování stipendií ke studiu na českých veřejných vysokých školách občanům z rozvojových zemí je 

významnou součástí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (dále ČR) a má dlouhodobou tradici. 

Od konce 50. let minulého století do současnosti absolvovalo studium na českých veřejných vysokých 

školách se stipendiem vlády ČR více než 21.500 cizinců. 

Vládní stipendijní místa ke studiu na veřejných vysokých školách v ČR jsou zřizována na základě usnesení 

vlády ČR ve společném projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) 

(www.msmt.cz) a Ministerstva zahraničních věcí (dále 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 na podporu studia cizinců v ČR vyhlašovaný 

ministrem/ministryní školství. 

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 zahraniční spolupráce (www.dzs.cz).  

 

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce Česká republika poskytuje stipendia ke studiu  

v českém jazyce: 

 bakalářské studijní programy (tří až čtyřleté) 

 dlouhé magisterské studijní programy (ucelené čtyř až šestileté) 

 doktorské studijní programy (tří až čtyřleté) 

v jazykové a odborné přípravě (jednoleté, jen pro ty, kteří požádali o stipendium ke studiu v českém 

jazyce) – zajišťuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy 

v anglickém jazyce: 

 vybrané navazující magisterské studijní programy (jedno až tříleté), 

 vybrané doktorské studijní programy (tří až čtyřleté), 

 

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a dlouhém magisterském studijním programu v ČR je dosažení 

úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání odpovídající střednímu vzdělání s maturitní 

zkouškou v ČR. 

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní 

program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. 

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském 

studijním programu. 

Podmínkou přiznání stipendia vlády ČR ke studiu v anglickém jazyce je dobrá znalost angličtiny.  

 Uchazeč o stipendium vlády ČR ke studiu v anglickém jazyce je povinen složit v průběhu podávání 

přihlášky on-line vstupní test anglického jazyka. 

 

Při přiznávání stipendií ke studiu 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 každoroční nabídky stipendijních míst vlády ČR jednotlivým zemím. 

 

Stipendia ke studiu v anglickém jazyce v navazujících magisterských a doktorských studijních programech 

jsou přiznávána pouze ke studiu vybraných, níže uvedených studijních programů. Ke studiu jiných oborů 

v anglickém jazyce není stipendium vlády ČR přiznáváno. 

 

Přehled veřejných vysokých škol, které nabízejí vybrané studijní programy v anglickém jazyce: 

ECONOMICS 
University Faculty  Study 

programme  
Study field Type 

ČZU 
Prague 

Faculty of 
Economics and 
Management 

Economics 
and 
Management  

Sector Economics and Economics of Enterprise  
http://www.pef.czu.cz/en/?r=1749 
http://www.pef.czu.cz/en/?r=1026  

DSP 

MU Brno Faculty of 
Economics and 
Administration 

Economics 
and 
Management 

Business Management  
http://www.econ.muni.cz/study/master-s-studies-
in-english/about-programmes/  

MSPN 

http://www.msmt.cz/
http://www.mzv.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.pef.czu.cz/en/?r=1749
http://www.pef.czu.cz/en/?r=1026
http://www.econ.muni.cz/study/master-s-studies-in-english/about-programmes/
http://www.econ.muni.cz/study/master-s-studies-in-english/about-programmes/
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MU Brno Faculty of 
Economics and 
Administration 

Finance and 
Accounting 

Finance  
http://www.econ.muni.cz/study/master-s-studies-
in-english/about-programmes/  

MSPN 

UTBZ Zlín Faculty of 
Management and 
Economics 

Economics 
and 
Management 

Management and Marketing 
http://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-study/master-
s-programme-economics-and-management-
course  

MSPN 

UTBZ Zlín Faculty of 
Management and 
Economics 

Economic 
Policy and 
Administration 

Finance 
 http://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-
study/doctoral-s-programme-economic-policy-
and-administration-1  

DSP 

UTBZ Zlín Faculty of 
Management and 
Economics 

Economics 
and 
Management 

Management and Economics 
http://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-
study/doctoral-s-programm-economics-and-
management-course  

DSP 

 
AGRICULTURE 
ČZU 
Prague 

Faculty of 
Agrobiology, Food 
and Natural 
Resources 

Natural 
Resources 
and 
Environment 

Natural Resources and Environment 
http://www.af.czu.cz/en/?r=1238&i=1859  

MSPN 

ČZU 
Prague 

Faculty of Forestry 
and Wood 
Sciences 

Forestry 
Engineering 

Forestry, Water and Landscape Management 
http://www.fld.czu.cz/en/?r=3837&i=5470  

MSPN 

ČZU 
Prague 

Institute of Tropics 
and Subtropics 

Tropical 
Agriculture 

Animal and Food Science in Tropics and 
Subtropics 
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224  

MSPN 

ČZU 
Prague 

Institute of Tropics 
and Subtropics 

Tropical 
Agriculture 

International Development and Agricultural 
Economics 
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224  

MSPN 

ČZU 
Prague 

Institute of Tropics 
and Subtropics 

Tropical 
Agriculture 

Sustainable Rural Development in the Tropics and 
Subtropics 
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224  

MSPN 

ČZU 
Prague 

Institute of Tropics 
and Subtropics 

Tropical 
Agriculture 

Tropical Crop Management and Ecology 
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224  

MSPN 

ČZU 
Prague 

Institute of Tropics 
and Subtropics  

Forestry 
Engineering 

Tropical Forestry and Agroforestry 
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224  

MSPN 

ČZU 
Prague 

Institute of Tropics 
and Subtropics 

Tropical 
Agriculture 

Wildlife Management in the Tropics and 
Subtropics 
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224  

MSPN 

VFU Brno Faculty of 
Veterinary Hygiene 
and Ecology 

Veterinary 
Hygiene and 
Ecology 

Food Hygiene and Processing Technology, 
Diseases of Wild and ZOO Animals 
Veterinary Toxicology and Toxicology of 
Foodstuff,  
Veterinary Ecology,  
Veterinary Public Health and Animal Protection,  
Nutrition and Dietetics of Farm Animals and 
Hygiene of Food of Plant Origin,  
Veterinary Biochemistry, Chemistry and 
Biophysics   http://fvhe.vfu.cz/en/uchazeci/DSP-
english/study-planes.html    

DSP 

 
INFORMATICS 
ČZU 
Prague 

Faculty of 
Economics and 
Management 

System 
Engineering 
and 
Informatics 

Informatics 
http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.program
meDetail&programme=304  

MSPN 

MU Brno Faculty of 
Informatics 

Applied 
Informatics 

Service Science, Management and Engineering 
(SSME)  
http://www.fi.muni.cz/admission/master/aplinfo/ss
me/index.xhtml.en  

MSPN 

http://www.econ.muni.cz/study/master-s-studies-in-english/about-programmes/
http://www.econ.muni.cz/study/master-s-studies-in-english/about-programmes/
http://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-study/master-s-programme-economics-and-management-course
http://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-study/master-s-programme-economics-and-management-course
http://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-study/master-s-programme-economics-and-management-course
http://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-study/doctoral-s-programme-economic-policy-and-administration-1
http://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-study/doctoral-s-programme-economic-policy-and-administration-1
http://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-study/doctoral-s-programme-economic-policy-and-administration-1
http://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-study/doctoral-s-programm-economics-and-management-course
http://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-study/doctoral-s-programm-economics-and-management-course
http://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-study/doctoral-s-programm-economics-and-management-course
http://www.af.czu.cz/en/?r=1238&i=1859
http://www.fld.czu.cz/en/?r=3837&i=5470
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224
http://fvhe.vfu.cz/en/uchazeci/DSP-english/study-planes.html
http://fvhe.vfu.cz/en/uchazeci/DSP-english/study-planes.html
http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.programmeDetail&programme=304
http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.programmeDetail&programme=304
http://www.fi.muni.cz/admission/master/aplinfo/ssme/index.xhtml.en
http://www.fi.muni.cz/admission/master/aplinfo/ssme/index.xhtml.en
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UP 
Olomouc 

Faculty of Science Computer 
Science 

Computer Science 
http://www.prf.upol.cz/en/groups/studying/study-
programmes-open-in-english-language/p1805-
computer-science-computer-science/  

DSP 

UTBZ Zlín Faculty of Applied 
Informatics 

Engineering 
Informatics 

Engineering Informatics 
http://www.utb.cz/fai-en/i-want-to-study/doctoral-
programmes 

DSP 

 
ENVIRONMENT 
UP 
Olomouc 

Faculty of Science Ecology and 
Environmental 
Protection 

Ecology 
http://www.prf.upol.cz/en/groups/studying/study-
programmes-open-in-english-language/p1606-
ecology-and-environmental-protection-ecology/  

DSP 

 
ENERGETICS 
TUL 
Liberec 

Faculty of 
Mechanical 
Engineering 

Mechanical 
Engineering 

Machines and Equipment Design 
http://www.fs.tul.cz/en/government-
scholarships/info/    

MSPN 

VŠB-TUO 
Ostrava 

Faculty of 
Mechanical 
Engineering 

Mechanical 
Engineering 

Energy Engineering 
http://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.
prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=1791
2&locale=en 

DSP 

TUL 
Liberec 

Faculty of 
Mechanical 
Engineering 

Machines and 
Equipment 

Machines and Equipment Design (Equipment for 
Thermal Technique)  
http://www.fs.tul.cz/en/government-
scholarships/info/    

DSP 

 
MSPN .. follow-up master´s study programme 
DSP .. doctoral study programme 
  

Stipendium vlády České republiky je Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

přiznáváno k podpoře studia v bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském nebo doktorském 

studijním programu, k prezenční formě studia v konkrétním studijním programu uskutečňovaném veřejnou 

vysokou školou (nebo její fakultou), 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 možná změna 

veřejné vysoké školy ani studijního programu či oboru studia. 

Stipendia jsou určena výhradně na podporu studia zletilých cizinců z rozvojových (a potřebných) 

třetích zemí. O stipendium tedy nemůže požádat státní občan České republiky, občan Evropské unie 

a jiný cizinec s povoleným trvalým pobytem na území České republiky. Stipendium dále není možné 

přiznat osobám mladším 18-ti let (Věku 18-ti let musí uchazeč dosáhnout k 1. září roku zahájení 

studia v České republice.) 
 

2 Podávání žádostí, termíny, formuláře 
 

Žádost o stipendium vlády ČR je možné podat pouze prostřednictvím zastupitelského úřadu České 

republiky příslušného dané zemi (dále jen ZÚ), není-li dále uvedeno jinak. . 

Každý uchazeč je povinen vyplnit elektronický formulář přihlášky na adrese: 

http://registr.dzs.cz/registr.nsf  nejpozději do 30. září předcházejícího roku (tj. kalendářní rok před 

rokem, ve kterém začíná akademický rok, pro který jsou stipendia nabízena). 

Termín pro zahájení elektronického podávání přihlášek je zveřejněn na webových stránkách příslušného 

ZÚ nebo MŠMT (www.msmt.cz) cca v červenci předcházejícího roku. Uchazeč vyplní pečlivě všechny 

kolonky formuláře. Při vyplňování se řídí návodem u každé kolonky.  

Vyplněný formulář žádosti bude odeslán příslušnému ZÚ elektronicky – ukončením on-line registrace. 

V případě, že je přihláška uchazeče akceptována pro postup do dalšího kola výběrového řízení, vyzve ZÚ 

vybrané uchazeče k  ústnímu pohovoru. Nejúspěšnější uchazeči budou vyzváni k předložení kompletní 

dokumentace v termínu, který zastupitelský úřad určí tak, aby návrhy na udělení stipendií pro nový 

akademický rok byly k dispozici Ministerstvu zahraničních věcí České republiky (odboru rozvojové 

spolupráce a humanitární pomoci, dále jen ORS) a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České 

http://www.prf.upol.cz/en/groups/studying/study-programmes-open-in-english-language/p1805-computer-science-computer-science/
http://www.prf.upol.cz/en/groups/studying/study-programmes-open-in-english-language/p1805-computer-science-computer-science/
http://www.prf.upol.cz/en/groups/studying/study-programmes-open-in-english-language/p1805-computer-science-computer-science/
http://www.prf.upol.cz/en/groups/studying/study-programmes-open-in-english-language/p1606-ecology-and-environmental-protection-ecology/
http://www.prf.upol.cz/en/groups/studying/study-programmes-open-in-english-language/p1606-ecology-and-environmental-protection-ecology/
http://www.prf.upol.cz/en/groups/studying/study-programmes-open-in-english-language/p1606-ecology-and-environmental-protection-ecology/
http://www.fs.tul.cz/en/government-scholarships/info/
http://www.fs.tul.cz/en/government-scholarships/info/
http://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=17912&locale=en
http://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=17912&locale=en
http://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=17912&locale=en
http://www.fs.tul.cz/en/government-scholarships/info/
http://www.fs.tul.cz/en/government-scholarships/info/
http://registr.dzs.cz/registr.nsf
http://www.msmt.cz/
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republiky (odboru mezinárodních vztahů, dále jen OMV) v Praze nejpozději do 31. prosince 

předcházejícího roku. Omezený počet stipendijních míst se nabízí uchazečům z vybraných rozvojových 

zemí prostřednictvím UNESCO. Uchazeč je povinen vyplnit elektronický formulář přihlášky na adrese: 

http://registr.dzs.cz/registr.nsf/unesco nejpozději do 30. září předcházejícího roku (tj. kalendářní rok před 

rokem, ve kterém začíná akademický rok, pro který jsou stipendia nabízena). 

V případě, že je přihláška uchazeče akceptována pro postup do dalšího kola výběrového řízení, vyzve 

ZÚ/honorární konzulát vybrané uchazeče k  ústnímu pohovoru. Nejúspěšnější uchazeči budou vyzváni k 

předložení kompletní dokumentace v termínu, který zastupitelský úřad/honorární konzulát určí tak, aby 

návrhy na udělení stipendií pro nový akademický rok byly k dispozici Ministerstvu zahraničních věcí 

České republiky a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v Praze nejpozději do 31. 

prosince předcházejícího roku.  

Uchazeči, kteří jsou v době lhůty stanovené pro podání žádosti o stipendium vlády ČR řádnými studenty 

akreditovaného studijního programu veřejné vysoké školy v ČR, vyplní elektronicky formulář žádosti na 

výše uvedené adrese, posílají požadovanou dokumentaci ve dvojím vyhotovení na adresu: ORS MZV, 

Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany, nejpozději do 20. prosince předcházejícího roku. Tito 

uchazeči neskládají ústní pohovor. 

Uchazeči, kteří umějí česky a nechtějí absolvovat roční jazykovou a odbornou přípravu v ÚJOP, ale žádají 

o stipendium ke studiu v českém jazyce přímo na veřejné vysoké škole, mohou získat stipendium v 

akademickém roce, pro který jsou stipendia nabízena, jen za předpokladu, že vyplní elektronicky formulář 

žádosti na výše uvedené adrese, sami si zajistí přijímací řízení v termínech a za podmínek stanovených 

příslušnou veřejnou vysokou školou v ČR a pošlou doklad o zápisu (nebo kopii dokladu o přijetí) ke studiu 

studijního programu v českém jazyce na veřejné vysoké škole na adresu: Studijní oddělení DZS, Na Poříčí 

1035/4, 110 00 Praha 1, ihned, jakmile tento doklad získají.  

 

3 Předkládaná dokumentace 
 

Uchazeči o stipendium vlády ČR předkládají dokumentaci ve dvojím vyhotovení (ve dvou samostatných 

stejných svazcích). 

Projednána bude pouze kompletní dokumentace, odpovídající požadavkům uvedeným dále v této kapitole. 

Dokumentace, která nebude požadavky splňovat, bude oficiální cestou vrácena bez dalšího zdůvodnění. 

Pro přijetí ke studiu na vysoké škole je nutné, aby platnost dokladů o dosaženém vzdělání v cizině byla 

uznána v ČR. Je vhodné, aby doklady potřebné pro přijímací řízení a pro potřeby uznání zahraničního 

vzdělání měl uchazeč při příjezdu do ČR u sebe navíc k dispozici alespoň ve dvojím vyhotovení. 

Uchazečům, kteří nastupují ke studiu bez roční jazykové přípravy přímo na vysokou školu, se doporučuje, 

aby si uznání vzdělání zajistili již před příjezdem do ČR. Konkrétní postup zveřejňuje příslušná veřejná 

vysoká škola na svých webových stránkách. 

Jestliže v zemi, která uchazeče ke studiu nominuje, není možné zajistit překlady dokumentů do českého 

jazyka dle požadavků specifikovaných dále v této kapitole, mohou uchazeči přiložit úředně ověřené 

překlady do anglického jazyka. 

 

3.1 Přihláška  

Všichni uchazeči musí vyplnit elektronickou přihlášku na adrese uvedené v kapitole 2 a úspěšně se 

zaregistrovat (tj. získat identifikační číslo žádosti při elektronickém odeslání kompletně vyplněné 

elektronické přihlášky příslušnému úřadu).  

Nominovaní uchazeči musí předložit i vytištěný formulář žádosti o stipendium vlády ČR, který splňuje tyto 

náležitosti:  

 je vyplněn latinkou, nejlépe v angličtině nebo v češtině 

 v pravém horním rohu je uvedeno přidělené identifikační číslo žádosti 

 na příslušném místě má vytištěnou nebo vlepenou fotografii 45 mm x 35 mm 

 všechny kolonky jsou kompletně a pravdivě vyplněny podle návodu k dané kolonce 

 zvláštní pozornost uchazeč věnuje obsahu kolonky Motivační dopis, kde stručně popíše svá očekávání, 

pokud jde o budoucí studium, uplatnění a přínos pro zemi, která ho ke studiu nominovala 

 vytištěný formulář žádosti musí být vlastnoručně podepsán uchazečem 

 

 

 

http://registr.dzs.cz/registr.nsf/unesco
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3.2 Doklady, které předkládají uchazeči o studium v bakalářském a dlouhém magisterském 

studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce 

 

Uchazeči o studium v bakalářském a dlouhém magisterském studijním programu uskutečňovaném 

v českém jazyce předkládají prostřednictvím (na vyzvání) příslušného ZÚ ve dvojím vyhotovení tyto 

dokumenty: 

1. Formulář žádosti o stipendium vlády ČR (Přihláška), splňující náležitosti uvedené v kapitole 3.1 

2. Životopis zaměřený na studium, zaměstnání 

3. Fotokopie cestovního dokladu, pokud byl vydán 

4. Prohlášení o akceptaci podmínek poskytování stipendií vlády České republiky (vlastnoručně podepsané!) 

5. Prohlášení o akceptaci podmínek poskytování zdravotní péče (vlastnoručně podepsané!) 

6. Čestné prohlášení o návratu do vysílající země po ukončení studia (vlastnoručně podepsané!) 

7. Úředně ověřená kopie rodného listu s úředním překladem do českého jazyka  

8. Lékařské potvrzení o zdravotním stavu kandidáta, ne starší dvou měsíců, s úředním překladem do 

angličtiny nebo češtiny 

9. Úředně ověřená kopie zahraničního vysvědčení (dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání) s 

úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v ČR do seznamu 

znalců a tlumočníků 

10. Doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (výpis předmětů 

v jednotlivých ročnících středoškolského studia s jejich časovou dotací, příp. potvrzení o rozsahu 

praktického vyučování) s úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem 

zapsaným v ČR do seznamu znalců a tlumočníků 

11. Doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení 

vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá 

s úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v ČR do seznamu 

znalců a tlumočníků 

 

Uchazeč o studium v bakalářském a dlouhém magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém 

jazyce, který vzhledem ke znalosti českého jazyka nevyužije možnost studia v roční jazykové a odborné 

přípravě a který může znalost českého jazyka doložit oficiálním dokladem (osvědčení, vysvědčení, 

potvrzení), bude veden v systému jako náhradník. Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku a v termínech 

stanovených příslušnou veřejnou vysokou školou si sám zajistí přijímací řízení. Jestliže před zahájením či 

nejpozději na počátku akademického roku předloží doklad o zápisu ke studiu v českém jazyce na VVŠ v 

daném akademickém roce, může mu být uděleno stipendium za nevyužitá stipendijní místa, která byla 

vládou ČR nabídnuta pro daný akademický rok. 

 

3.3 Doklady, které  předkládají uchazeči o studium v navazujícím magisterském studijním 

programu uskutečňovaném v anglickém jazyce 

 

Uchazeči o studium v navazujícím magisterském studijním programu uskutečňovaném v anglickém jazyce 

předkládají prostřednictvím (na vyzvání) příslušného ZÚ ve dvojím vyhotovení tyto dokumenty: 

1. Formulář žádosti o stipendium vlády ČR (Přihláška), splňující náležitosti uvedené v kapitole 3.1 

2. Životopis zaměřený na studium, zaměstnání 

3. Fotokopie cestovního dokladu, pokud byl vydán 

4. Prohlášení o akceptaci podmínek poskytování stipendií vlády České republiky (vlastnoručně podepsané!) 

5. Prohlášení o akceptaci podmínek poskytování zdravotní péče (vlastnoručně podepsané!) 

6. Čestné prohlášení o návratu do vysílající země po ukončení studia (vlastnoručně podepsané!) 

7. Úředně ověřená kopie rodného listu s úředním překladem do českého jazyka  

8. Lékařské potvrzení o zdravotním stavu kandidáta, ne starší dvou měsíců, s úředním překladem do 

angličtiny nebo češtiny 

9. Úředně ověřená kopie zahraničního diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu o řádném ukončení 

bakalářského studijního programu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyhotoveným 

tlumočníkem zapsaným v ČR do seznamu znalců a tlumočníků 

10. Úředně ověřená kopie dodatku k diplomu (tzv. Supplement to Diploma) nebo výpisu absolvovaných 

přednášek a vykonaných zkoušek, včetně jejich rozsahu a výsledku klasifikace,  

s úředně ověřeným překladem do českého jazyka 
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11. Doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat 

vysokoškolské vzdělání s úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem 

zapsaným v ČR do seznamu znalců a tlumočníků 

12. Doplňující informace o náplni vysokoškolského studia v zahraničí 

 

 

 

3.4 Doklady, které předkládají uchazeči o studium v doktorském studijním programu 

uskutečňovaném v českém nebo anglickém jazyce: 

 

Uchazeči o studium v doktorském studijním programu uskutečňovaném v českém nebo anglickém jazyce 

předkládají prostřednictvím (na vyzvání) příslušného ZÚ ve dvojím vyhotovení tyto dokumenty: 

1. Formulář žádosti o stipendium vlády ČR (Přihláška), splňující náležitosti uvedené v kapitole 3.1 

2. Životopis zaměřený na studium, zaměstnání 

3. Fotokopie cestovního dokladu, pokud byl vydán 

4. Prohlášení o akceptaci podmínek poskytování stipendií vlády České republiky (vlastnoručně podepsané!) 

5. Prohlášení o akceptaci podmínek poskytování zdravotní péče (vlastnoručně podepsané!) 

6. Čestné prohlášení o návratu do vysílající země po ukončení studia (vlastnoručně podepsané!) 

7. Úředně ověřená kopie rodného listu s úředním překladem do českého jazyka  

8. Lékařské potvrzení o zdravotním stavu kandidáta, ne starší dvou měsíců, s úředním překladem do 

angličtiny nebo češtiny 

9. Úředně ověřená kopie zahraničního diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu o řádném ukončení 

magisterského studijního programu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka 

10. Úředně ověřená kopie dodatku k diplomu (tzv. Supplement to Diploma) nebo výpisu absolvovaných 

přednášek a vykonaných zkoušek, včetně jejich rozsahu a výsledku klasifikace, s úředně ověřeným 

překladem do českého jazyka 

11. Doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat 

vysokoškolské vzdělání s úředně ověřeným překladem do českého jazyka 

12. Doplňující informace o náplni vysokoškolského studia v zahraničí  

a dále:  

13. Přehled publikační činnosti 

14. Nástin odborné problematiky, na kterou se hodlá uchazeč v doktorském studijním programu soustředit 

15. Představa o zaměření disertační práce (3 – 5 stran) 

16. Dva doporučující dopisy od profesorů akademických institucí. Uchazeč o studium v doktorském 

studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce přiloží také akceptační dopis (předběžné potvrzení 

přijetí) veřejné vysoké školy v ČR, která ho přijme ke studiu jako stipendistu vlády ČR 

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

 

3.5 Doklady, které předkládají uchazeči, kteří jsou v době lhůty stanovené pro podání žádosti o 

stipendium vlády ČR řádnými studenty akreditovaného studijního programu veřejné vysoké 

školy v ČR 

 

Uchazeči, kteří jsou v době lhůty stanovené pro podání žádosti o stipendium vlády ČR řádnými studenty 

akreditovaného studijního programu veřejné vysoké školy v ČR, předkládají prostřednictvím ORS MZV ve 

dvojím vyhotovení tyto dokumenty: 

 

1. Formulář žádosti o stipendium vlády ČR (Přihláška), splňující náležitosti uvedené v kapitole 3.1 

2. Životopis (informace o studiu, zaměstnání) 

3. Fotokopie cestovního dokladu 

4. Prohlášení o akceptaci podmínek poskytování stipendií vlády České republiky (vlastnoručně 

podepsané!) 

5. Prohlášení o akceptaci podmínek poskytování zdravotní péče (vlastnoručně podepsané!) 

6. Čestné prohlášení o návratu do vysílající země po ukončení studia (vlastnoručně podepsané!) 

7. Lékařské potvrzení o zdravotním stavu kandidáta, ne starší dvou měsíců, s úředním překladem do 

angličtiny nebo češtiny 

 

a dále: 
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8. potvrzení o studiu vystavené příslušnou veřejnou vysokou školou, na které právě studují  

9. doklad, ze kterého jsou zřejmé dosavadní studijní výsledky z celého průběhu tohoto studia 

 

uchazeči o stipendium k doktorskému studijnímu programu dále předkládají: 

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

11. doporučující dopis od školitele/profesora veřejné vysoké školy, kde je/bude doktorský studijní program 

uskutečňován nebo akceptační dopis (předběžné potvrzení přijetí) veřejné vysoké školy v ČR, která ho 

přijme ke studiu jako stipendistu vlády ČR 

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

 

 

Přihlášky uchazečů, kteří jsou v době lhůty stanovené pro podání žádosti o stipendium vlády ČR na území 

ČR, ale ke studiu na veřejné vysoké škole se teprve připravují (nejsou ještě studenty VVŠ v ČR), není 

možné prostřednictvím ORS MZV přijímat. 

 

3.6 Uznávání zahraničního středoškolského vzdělání a náležitosti předkládaných dokladů 

 

3.6.1 Uznávání zahraničního středoškolského vzdělání  

Pro přijetí ke studiu na vysoké škole je nutné, aby platnost zahraničních vysvědčení (dokladů o 

předcházejícím ukončeném studiu a dosaženém středoškolském nebo vyšším odborném vzdělání), byla 

na území České republiky uznána. 

O uznání zahraničních vysvědčení je nutné žádat u krajského úřadu příslušného podle místa pobytu 

cizince v ČR. 

Je-li Česká republika na základě svých mezinárodních závazků zavázána uznat dané zahraniční 

vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR, vydá příslušný krajský úřad 

Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR. 

Pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za 

rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR, rozhoduje příslušný krajský úřad o nostrifikaci 

(uznání platnosti dokladu o ukončeném vzdělání získaném v zahraniční škole v ČR) na základě žádosti, 

obsahující v příloze dokumenty uvedené v odstavci 3.2, body 9. - 11.  

V případě, že krajský úřad v rámci řízení o nostrifikaci zjistí, že obsah a rozsah vzdělávání 

absolvovaného v zahraniční škole se v porovnání se vzděláváním podle obdobného rámcového 

vzdělávacího programu v ČR podstatně odlišuje, žádost zamítne. 

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou je v ČR  minimálně 4 leté po ukončení 9ti leté povinné 

docházky. V případě, že se obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole odlišuje zčásti, nařídí krajský 

úřad nostrifikační zkoušku, kterou ověřuje, zda znalosti a dovednosti žadatele odpovídají cílům a 

obsahu vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu v ČR. Jestliže žadatel 

nevykoná nostrifikační zkoušku úspěšně, krajský úřad žádost o nostrifikaci zamítne. 

MŠMT ČR vydá osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR absolventům 

evropské školy. 

MŠMT ČR rozhoduje o nostrifikaci zahraničního vysvědčení, které bylo vydáno zahraniční školou se 

vzdělávacím programem, který je uskutečňován v dohodě s MŠMT ČR. 

Ministerstvo vnitra vydává osvědčení o uznání rovnocennosti a rozhoduje o nostrifikaci zahraničního 

vysvědčení v oblasti činnosti policie a požární ochrany, Ministerstvo obrany v oblasti vojenství. 

 

3.6.2 Náležitosti předkládaných dokladů 

Pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak, pravost podpisů a otisků razítek na 

originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu 

bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena příslušným zastupitelským úřadem ČR a dále 

ministerstvem zahraničních věcí státu, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, 

popřípadě notářem působícím na území takového státu (tzv. superlegalizace). 

U dokladů o vzdělání vydaných ve státech, s nimiž má Česká republika sjednanou smlouvu o právní 

pomoci v občanských věcech obsahující ustanovení o vzájemném uznávání veřejných listin bez 

nutnosti jejich dalšího ověřování, se nepožaduje ověřování pravosti podpisu a otisku razítka na 

originálech dokladů o vzdělání zastupitelským úřadem ČR a ministerstvem zahraničních věcí státu, 

podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, popřípadě notářem působícím na území 

takového státu. Doklady je možné předkládat bez dalšího ověření. 
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U dokladů o vzdělání vydaných ve státech, které jsou signatáři Úmluvy o zrušení požadavku 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. Bližší údaje o tom, který orgán je 

příslušný k vydání apostilní doložky, poskytne zastupitelský úřad ČR nebo místní úřady daného státu. 

 

3.7 Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a náležitosti předkládaných dokladů 

 

3.7.1 Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání 

Pro účely přijímacího řízení ke studiu v navazujícím magisterském nebo doktorském studijním 

programu je nutné, aby platnost zahraničních dokladů o předcházejícím vysokoškolském vzdělání byla 

uznána v České republice. 

Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v ČR vydá veřejná vysoká 

škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program (nebo MŠMT, je-li ČR vázána 

mezinárodní smlouvou se zemí, kde je zahraniční vysoká škola zřízena a uznána a MŠMT je touto 

smlouvou k uznání zmocněno), na základě žádosti absolventa zahraniční vysoké školy, kterou může 

uchazeč podat sám nebo prostřednictvím zástupce. Další informace o uznávání zahraničního 

vysokoškolského vzdělání je třeba hledat na webových stránkách příslušné veřejné vysoké školy. 

 

3.7.2 Náležitosti předkládaných dokladů 

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 němž 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 nimiž má Česká republika sjednanou 

smlouvu o právní pomoci v občanských věcech obsahující ustanovení o vzájemném uznávání 

veřejných listin bez nutnosti jejich dalšího ověřování, se nepožaduje ověřování pravosti podpisu a 

otisku razítka na originálech dokladů o vzdělání zastupitelským úřadem ČR a ministerstvem zahraničí 

nebo příslušným orgánem státu, v němž má sídlo škola. Doklady je možné předkládat bez dalšího 

ověření. 

U diplomů a dalších dokladů o vzdělání vydaných ve státech, které jsou signatáři Úmluvy o zrušení 

požadavku 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. Bližší údaje o 

tom, který orgán je příslušný k vydání apostilní doložky poskytne zastupitelský úřad ČR nebo místní 

úřady daného státu. 

 

 

4 Příjezd do České republiky 
 

Každý student je povinen svůj příjezd do České republiky zajistit tak, aby studium zahájil v termínu 

stanoveném v Rozhodnutí o přiznání stipendia. Pozdější zahájení je možné pouze v případě, že 

jmenovanému/jmenované v cestě do České republiky brání závažné objektivní překážky. Tyto okolnosti je 

jmenovaný/á povinen/a písemně oznámit a doložit s dostatečným předstihem, nejpozději však do 30 dnů od 

data zahájení pobytu, které je uvedeno v Rozhodnutí o přiznání stipendia. 

V případě, že na základě doložení objektivních překážek, bránících jmenovanému/jmenované v zahájení 

pobytu v řádném termínu, dojde ke změně data zahájení pobytu, může přijímací strana rezervovat 

ubytování na jiné adrese, než je uvedeno v dokladu o zajištěném ubytování. 

Jestliže 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. 

Každý student je povinen oznámit, na e-mail: vladni.stipendia@dzs.cz : 

- termín předpokládaného příjezdu, nebo 

- skutečnost, že stipendium nevyužije a do ČR nepřijede, ihned, jakmile se o takové situaci dozví. 

Po příjezdu do České republiky je každý student povinen dostavit se k registraci vládních stipendistů (tj. 

vyplnit Osobní list a získat přidělené kmenové číslo). Registraci všech vládních stipendistů provádí 

pověřený pracovník Tranzitu UK ÚJOP. V případě, že student nevyužil možnost registrace na Tranzitu, 

mailto:vladni.stipendia@dzs.cz
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provede tuto registraci prostřednictvím pracovníka příslušné veřejné vysoké školy, který provádí jeho zápis 

ke studiu na VŠ. 

Po příjezdu do České republiky musí každý počítat s počátečními finančními náklady z vlastních 

prostředků ve výši cca 3000 až 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 každý stipendista musí uvědomit klimatické podmínky střední 

Evropy a tomu přizpůsobit své oblečení. V zimním období (prosinec-březen) mohou teploty klesnout až na 

- 20 C (-4 F). 

 

4.1 Příjezd stipendistů přijatých ke studiu v českém jazyce 

Vládní stipendista, který byl přijat ke studiu do Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy 

(dále ÚJOP UK) je povinen dopravit se po příjezdu do ČR na své náklady do Tranzitu. 

Tranzit je centrum, které zřizuje ÚJOP UK v době stanovené pro příjezd studentů, které pomáhá vládním 

stipendistům lépe se zorientovat po příjezdu do ČR. 

Tranzit je v době stanovené pro příjezd studentů 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 mimopražského střediska jazykové a odborné přípravy, se zajištěním registrace 

nebo splněním přihlašovací povinnosti. 

 

Každý student je povinen nahlásit pracovníkovi Tranzitu datum a přibližnou hodinu svého příjezdu do ČR 

na tel. +420 608 437 591 nebo e-mail: tranzit@ujop.cuni.cz. Tranzit sídlí na adrese: Hotel Krystal, José 

Martího 2/407, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, 9. patro. 

Tel.: +420 608 437 591, nebo recepce hotelu Krystal: +420 220 563 411. 

 

4.2 Příjezd stipendistů přijatých ke studiu v anglickém jazyce, kteří nastupují přímo na školu 

Po příjezdu do České republiky se vládní 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 jehož studiu mu bylo přiznáno 

stipendium. I tento student může využít služeb Tranzitu (např. registrace, ubytování mezi příletem do ČR a 

další cestou do sídla školy), pokud o to v dostatečném předstihu požádá na e-mail adresách: 

vladni.stipendia@dzs.cz a tranzit@ujop.cuni.cz 

 

 

5 Jazyková a odborná příprava 
 

Před zahájením studia v konkrétním studijním programu na vysoké škole v českém jazyce je uchazečům 

přiznáno stipendium k jednoletému studiu v přípravném ročníku ve středisku jazykové a odborné přípravy 

Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK). 

V průběhu studia v jazykové a odborné přípravě si studenti vyřizují uznání zahraničního středoškolského 

vzdělání, podávají přihlášku ke studiu na VVŠ a absolvují přijímací řízení k prezenčnímu studiu 

bakalářského, magisterského, případně doktorského studijního programu na veřejné vysoké škole. 

 

Po přijetí na vysokou školu je student povinen neprodleně podat prostřednictvím svého střediska jazykové 

a odborné přípravy studijnímu oddělení Domu zahraniční spolupráce žádost o vystavení Rozhodnutí o 

přiznání stipendia na standardní dobu studia studijního programu, k jehož studiu byl přijat. K žádosti 

stipendista přikládá Osvědčení o absolvování ročního kurzu jazykové a odborné přípravy ke studiu na 

vysokých školách (v případě, že student nedoloží požadované Osvědčení, bude akceptováno Potvrzení o 

vykonání jazykové zkoušky z češtiny na úrovni B2 - neúplné žádosti nebude vyhověno). Na základě úplné  

žádosti bude studentovi vydáno Rozhodnutí o přiznání stipendia k podpoře studia konkrétního oboru 

v konkrétním studijním programu na standardní dobu studia. 

 

 

6 Hmotné a finanční zabezpečení stipendistů 
 

Stipendium vlády České republiky je přiznáváno Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy na podporu studia v českém jazyce (bakalářské studijní programy (tří až čtyřleté), magisterské 

mailto:tranzit@ujop.cuni.cz
mailto:vladni.stipendia@dzs.cz
mailto:tranzit@ujop.cuni.cz
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studijní programy (čtyř až šestileté), doktorské studijní programy (tří až čtyřleté)), na podporu studia 

v anglickém jazyce (vybrané navazující magisterské studijní programy (jedno až tříleté), vybrané doktorské 

studijní programy (tří až čtyřleté)), a k roční jazykové a odborné přípravě stipendistů, kteří podali žádost o 

stipendium ke studiu v českém jazyce. 

Vládnímu stipendistovi, který úspěšně ukončil studium v bakalářském studijním programu v českém jazyce 

a byl plynule přijat ke studiu v navazujícím magisterském programu v českém jazyce, je možné přiznat 

stipendium i ke studiu v navazujícím magisterském programu v českém jazyce. Vládní stipendista, který 

studuje v posledním ročníku  magisterského studijního programu a hodlá pokračovat ve studiu 

v doktorském studijním programu po úspěšném absolvování magisterského studia, podává novou žádost o 

přiznání stipendia na dobu studia v doktorském studijním programu, tj. vyplní elektronický formulář 

přihlášky na adrese: http://registr.dzs.cz/registr.nsf  nejpozději do 30. září předcházejícího roku (viz kap. 2). 

Stipendium se přiznává k prezenční formě studia v konkrétním studijním programu/oboru uskutečňovaném 

veřejnou vysokou školou (nebo její fakultou), a to na dobu rovnající se standardní době studia. Stipendia 

nejsou převoditelná na jiné osoby ani na jiné akademické roky. Jakmile je stipendium uděleno, nejsou 

možné změny veřejné vysoké školy ani studijního programu či oboru studia ani jazyka studia (tj. pokud 

bylo stipendium přiznáno k podpoře studia v bakalářském studijním programu uskutečňovanému v českém 

jazyce, není možné přiznat stipendium k podoře studia v navazujícímu studijnímu programu 

uskutečńovanému v anglickém jazyce). 

 

Pokud student nepřevezme Rozhodnutí o přiznání stipendia a nepotvrdí převzetí, nemůže mu být vypláceno 

stipendium. 

 

Stipendium je studentovi vypláceno po dobu uvedenou v Rozhodnutí MŠMT, pokud nárok na stipendium 

nezanikl z některého důvodu (viz kapitola 7). 

 

Stipendium přiznané ke studiu v bakalářském studijním programu Rozhodnutím MŠMT je studentovi 

možno vyplácet po celou dobu uvedenou v Rozhodnutí, tj. i v době prázdnin po absolvování bakalářského 

studia, jestliže student prokáže, že byl plynule přijat ke studiu v navazujícím magisterském programu v 

dalším akademickém roce a jestliže je po tuto dobu na území ČR. Obdobný postup platí pro vládní 

stipendisty, kteří absolvovali magisterské studium a bylo jim plynule přiznáno stipendium ke studiu 

v doktorském studijním programu. 

 

Stipendium pokrývá nezbytně nutné náklady na pobyt a studium v České republice. Výše stipendia je 

průběžně upravována. V současné době činí pro studenty bakalářského, magisterského nebo navazujícího 

magisterského studijního programu  14.000,- Kč měsíčně, pro studenty doktorského studijního programu  

15.000,-Kč měsíčně. 

Výše stipendia již zahrnuje částku určenou na úhradu nákladů na ubytování. 

 

Náklady na ubytování, stravování a hromadnou dopravu hradí stipendisté ze stipendia, za stejných 

podmínek, jaké mají studenti - občané České republiky.  

Případnou nadstandardní zdravotní péči hradí student z vlastních prostředků. Více viz kapitola 9. 

 

Překročí-li cizinec stipendista standardní dobu studia nebo dobu, na kterou mu bylo přiznáno 

stipendium, ztrácí statut vládního stipendisty. Je povinen, stejně jako občan České republiky, hradit 

poplatky určené školou za prodloužení studia z vlastních prostředků. Pobývat na území ČR po 

ukončení vyplácení vládního stipendia může jen na vlastní zodpovědnost za předpokladu, že si 

veškeré náležitosti spojené s povolením k pobytu v ČR, se studiem, poskytováním zdravotní péče, 

ubytováním, stravováním atd. zajistí sám na vlastní náklady. Totéž platí v případě přerušení studia.  

 

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. 

 

 

7 Zánik nároku na stipendium 
 

Přiznané stipendium podle stipendijního programu MŠMT cizinci nepřísluší a nevyplácí se: 



 

13 
 

1. v době jeho nepřítomnosti na území ČR, pokud tato nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 30 

kalendářních dnů a není součástí plnění konkrétních studijních povinností cizince mimo území ČR 

(počínaje kalendářním měsícem, ve kterém cizinec dovršil lhůtu 30 kalendářních dnů nepřetržité 

nepřítomnosti na území ČR) 

2. po dobu přerušení studia cizince (počínaje kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém 

bylo přerušení studia zahájeno) 

Pokud je cizinec v určitém kalendářním měsíci nepřítomen na území ČR z jiných než studijních 

důvodů více než 15 kalendářních dní  aniž by došlo k zániku nároku na stipendium podle bodu 1. nebo 

2., vyplácí se mu na tento měsíc pouze polovina částky přiznaného měsíčního stipendia. 

3. po ukončení studia. Jestliže cizinec studium řádně ukončí absolvováním studia v příslušném studijním 

programu, ukončí se výplata stipendia  počínaje  kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve 

kterém cizinec studium absolvoval. V ostatních případech se výplata stipendia ukončí od měsíce, který 

následuje po měsíci, ve kterém bylo studium cizince ukončeno.  

4. pokud se cizinec ve stanovené lhůtě (tj. do 30 kalendářních dnů od data nástupu ke studiu uvedeného 

v příslušném Rozhodnutí o přiznání stipendia) nezapíše do studia  

5. pokud cizinec získá oprávnění pobývat na území ČR na základě povolení k trvalému pobytu (počínaje 

kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém bylo toto povolení vydáno) 

6. Nárok na stipendium rovněž zaniká dnem, kterým nabude právní moci další (změnové) rozhodnutí o 

přiznání stipendia danému cizinci, vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy i z vlastního 

podnětu na základě změny skutečností, jež byly rozhodné pro posouzení původní žádosti o přiznání 

stipendia, nebo na základě zjištění nesprávnosti údajů uváděných v původní žádosti a předkládané 

dokumentaci 

 

Výplata stipendia bude ukončena též v případě, že (cizinec): 

7. zanechá studia 

8. bude ze studia vyloučen 

9. podvodným jednáním či uvedením nesprávných údajů získá rozhodnutí o  udělení stipendia 

10. bude se věnovat jiným činnostem, které odporují právním předpisům platným v České republice 

11. bude vyzván k repatriaci Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy na návrh Ministerstva 

zdravotnictví z důvodu závažného onemocnění vyžadujícího dlouhodobou hospitalizaci nebo 

nákladnou léčbu 

12. vyjde-li najevo, že je cizinec státním příslušníkem České republiky nebo členského státu Evropské unie 

13. Výplata stipendia může být ukončena též na základě písemného sdělení rektora, děkana nebo jimi 

pověřeného zaměstnance veřejné vysoké školy, že plnění studijních povinností cizincem ve vztahu 

k vyplácenému stipendiu je neadekvátní nebo neuspokojivé (např. počet zapsaných kreditů v daném 

období/semestru je nízký oproti standardu, účast ve výuce je menší než 80% apod.)  

 

V případech, kdy výplata stipendia byla ukončena, je cizinec povinen neprodleně se vrátit zpět do vlasti. 

 

 

8 Pobyt cizinců na území České republiky 
 

Do ČR může dotčený cizinec (stipendista vlády ČR) přicestovat za účelem studia za předpokladu, že 

požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia a jeho žádosti podané prostřednictvím 

zastupitelského úřadu ČR bylo vyhověno. O vydání povolení k dlouhodobému pobytu není možno žádat na 

území ČR. Konkrétní a aktuální informace o náležitostech přikládaných k žádosti o vydání povolení 

k dlouhodobému pobytu na požádání sdělí příslušný zastupitelský úřad ČR. Informace jsou rovněž 

dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz/clanek/infomrace-pro-skoly.aspx 

(Služby pro veřejnost, Informace pro cizince, Informace pro školy a studenty).  

K  žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu stipendista vlády ČR přiloží Rozhodnutí MŠMT ČR 

o přiznání stipendia v české verzi. Toto Rozhodnutí slouží jako doklad potvrzující účel pobytu na území 

ČR a stipendista jím současně prokazuje zajištění potřebných prostředků k pobytu a zajištění úhrady 

nákladů případné zdravotní péče. Dále je nutno přiložit potvrzení o ubytování vystavené ubytovatelem. 

 

V případě vyhovění žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu zastupitelský úřad do cestovního 

dokladu cizince vyznačí vízum, které jej opravňuje k pobytu na území ČR, a to po dobu do vyhotovení 

průkazu o povolení k pobytu.  

http://www.mvcr.cz/clanek/infomrace-pro-skoly.aspx
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Po příjezdu do ČR je cizinec povinen do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ohlásit místo svého 

pobytu na území ČR. Z tohoto důvodu se osobně dostaví na určené regionální pracoviště odboru azylové a 

migrační politiky Ministerstva vnitra, kde může splnit zmíněnou ohlašovací povinnost a současně s ním 

bude dohodnut termín pořízení biometrických údajů (tj. zobrazení obličeje a otisky prstů), které jsou 

nezbytné pro vyhotovení průkazu o povolení k pobytu. 

 

Cizinec, který pobývá na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu, je povinen hlásit změnu 

místa pobytu do 30 dnů ode dne, kdy k této změně došlo, a to regionálnímu pracovišti odboru azylové a 

migrační politiky Ministerstva vnitra (příslušnému podle nového místa pobytu, pokud tato změna místa 

pobytu bude delší než 30 dnů) a zároveň studijnímu oddělení DZS na e-mail: vladni.stipendia@dzs.cz.. 

 

 

9 Podmínky poskytování zdravotní péče 
 

Úhrada nákladů zdravotní péče poskytnuté vládním stipendistům je zajištěna Ministerstvem zdravotnictví 

(MZ) v souladu s §180j odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Fakturu zašle zdravotnické zařízení, které tuto zdravotní péči poskytlo, 

k proplacení odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 

01 Praha 2. 

 

Vládní stipendisté hradí stejně jako občané ČR např. tzv. regulační poplatky. 

 

Při příjezdu do ČR je povinností vládního stipendisty podrobit se před zahájením studia (nejdéle do 1 

měsíce od příjezdu) vstupní lékařské prohlídce. Je-li u vládního stipendisty při vstupní lékařské prohlídce 

nebo kdykoli v průběhu studia zjištěno závažné onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou hospitalizaci 

nebo nákladnou léčbu, je ošetřující lékař povinen tuto skutečnost nahlásit Ministerstvu zdravotnictví. 

 

Mezi závažná onemocnění patří například: tuberkulóza všech forem, lepra, mor, všechny pohlavní nemoci 

ve všech stádiích, neurózy, psychopatie, psychózy, epilepsie, poúrazové stavy, těžší poruchy výživy, 

závažné poruchy srdce a cév, chronické choroby dýchacích orgánů, močových cest, ledvin, jater, 

zažívacích orgánů, nádorová onemocnění, aktivní forma trachomu, akutní forma parazitálního onemocnění, 

onemocnění po malárii, stav po prodělané revmatické horečce atd. 

 

Ministerstvo zdravotnictví může podat MŠMT návrh na repatriaci vládního stipendisty ze zdravotních 

důvodů v případě, že se u studenta při vstupní lékařské prohlídce nebo kdykoli v průběhu studia zjistí 

choroba, která je kontraindikací ke studiu. Na základě tohoto návrhu MŠMT vyzve vládního stipendistu, 

aby se ve stanoveném termínu vrátil do vlasti, a ukončí výplatu stipendia. 

Ke dni ukončení výplaty stipendia student ztrácí postavení vládního stipendisty a následujícím dnem 

počínaje si veškeré náklady spojené s léčbou a pobytem na území ČR zajišťuje a hradí sám. 

 

Ministerstvo zdravotnictví vládním stipendistkám nehradí zdravotní péči související s těhotenstvím, 

porodem a péčí o dítě. Je-li u vládní stipendistky diagnostikováno těhotenství, doporučuje se, aby přerušila 

studium a vrátila se na potřebnou dobu do vlasti. V případě, že se studentka rozhodne pokračovat ve studiu, 

důrazně doporučujeme sjednání komerčního pojištění pro sebe i dítě na vlastní náklady!!!  

 

 

10 Povinnosti vládního stipendisty 
 

Cizinec, kterému bylo uděleno stipendium vlády ČR a který toto stipendium přijal, je povinen dodržovat 

pravidla stanovená v Dispozicích k udělení stipendií vlády ČR a řídit se pokyny Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, vydanými v souvislosti programem vládních stipendií a určenými vládním 

stipendistům. 

Dále je povinen: 

 plně se věnovat studiu, ke kterému mu bylo přiznáno stipendium vlády ČR 

 dodržovat právní předpisy platné v ČR a předpisy veřejné vysoké školy, na které studuje 



 

15 
 

 neprodleně informovat pracovníka studijního oddělení SO DZS: 

 o změnách, které nastaly v údajích uvedených v Rozhodnutí o přiznání stipendia, nebo které 

jsou podstatné pro realizaci studia se stipendiem vlády ČR  

 o skutečnostech, které mohou vést k překročení standardní délky studia (např. opakování 

ročníku, rozložení studia, individuální studijní plán, dlouhodobá nemoc nebo závažné osobní 

problémy…) 

 o problémech, potížích a nedostatcích, týkajících se programu vládních stipendií 

 v případě opakování ročníku nebo etapy studia neprodleně požádat MŠMT o souhlas s výplatou 

stipendia v tomto období  

 předávat zkušenosti a pomáhat ostatním, zejména nově nastupujícím, vládním stipendistům v případě 

potřeby 

 při ukončení studia (z jakéhokoli důvodu) vypracovat závěrečnou zprávu podle formuláře, uvedeného 

v příloze č. 4 a v písemné nebo elektronické formě ji doručit studijnímu oddělení DZS 

 po ukončení studia se vrátit do země, která cizince ke studiu v ČR vyslala 

 znalosti, zkušenosti a přátelství získané při studiu v ČR celoživotně rozvíjet a uplatňovat ve prospěch 

své země 
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11 Užitečné kontakty 
 

 

 

Informace o studiu na vysokých školách v ČR:                 www.studyin.cz. 

 

Informace o vstupu a pobytu cizinců na území ČR:    www.mvcr.cz  

(Služby pro veřejnost, Informace pro cizince), 

in English: www.mvcr.cz 

(English, Useful Information, Entry, Stay, Permanent Residence and International Protection in the Czech 

Republic); 

 

MZV:    Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1,   www.mzv.cz 

 

MŠMT:   Karmelitská 7, 118 12 Praha 1,    www.msmt.cz 

 

MZ:    Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2  tel.: +420 224 972 508 

 

DZS:    Studijní oddělení, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, www.dzs.cz,  

    e-mail: vladni.stipendia@dzs.cz 

 

ÚJOP UK:   Vratislavova 10, 128 00 Praha 2 

 

SJOP Poděbrady:  Jana Opletala 77, 290 36 Poděbrady 

 

SJOP Mariánské lázně: Hlavní 390, 353 67 Mariánské Lázně 

 

Tranzit  Hotel Krystal, José Martího 2/407, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, 9. patro. 

   Tel.: +420 608 437 591, nebo recepce hotelu Krystal: +420 220 563 411. 

   e-mail: tranzit@ujop.cuni.cz 

 

Potíže s elektronickým vyplňováním přihlášky:    e-mail: registr@dzs.cz 

http://www.studyin.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://www.mvcr.cz/mvcren/entry-stay-permanent-residence-and-international-protection-in-the-czech-republic.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/entry-stay-permanent-residence-and-international-protection-in-the-czech-republic.aspx
http://www.mzv.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.dzs.cz/
mailto:vladni.stipendia@dzs.cz
mailto:tranzit@ujop.cuni.cz
mailto:registr@dzs.cz
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Příloha 1 
 

 

 

 

P r o h l á š e n í 

 

o akceptaci podmínek poskytování stipendií vlády České republiky 

 

 

 

Já.....................................................................země.............................................narozen/a............................ 

 

jako žadatel/žadatelka o stipendium vlády České republiky prohlašuji, že jsem obdržela a pečlivě 

prostudoval/a Dispozice k přiznání stipendií vlády České republiky (dále jen Dispozice), a že podmínky 

uvedené v Dispozicích přijímám a budu dodržovat, pokud mi bude Rozhodnutím Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky stipendium přiznáno a já toto stipendium přijmu. 

 

Jsem si plně vědom/a toho, že při nedodržení podmínek uvedených v  Dispozicích mi Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ukončí vyplácení stipendia. Ukončením vyplácení stipendia ztratím postavení 

vládního stipendisty a jsem povinen/povinna opustit území ČR. 

 

Jsem si dále vědom/a skutečnosti, že 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 nebo organizace, která mne ke studiu do České republiky vysílá. 

 

 

 

Dáno v......................................dne........................................ 

 

 

 

.............................................. 

podpis žadatele o stipendium 

 

 

 

 

 

                                     

za ZÚ ČR převzal 
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Příloha 2 

 

 

 

 

P r o h l á š e n í 

 

o akceptaci podmínek poskytování zdravotní péče 

 

 

 

 

Já....................................................................země.............................................narozen/a............................. 

 

jako žadatel/žadatelka o stipendium vlády České republiky prohlašuji, že jsem v Dispozicích k udělení 

stipendií vlády ČR pečlivě prostudovala podmínky poskytování zdravotní péče, a že tyto podmínky 

přijímám, 

pokud mi bude Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stipendium 

přiznáno a já toto stipendium přijmu. 

 

Jsem si plně vědom/a toho, že při nedodržení stanovených a zákonných povinností nebo na návrh 

Ministerstva zdravotnictví v případě zjištění choroby, která je kontraindikací ke studiu, mi Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy ukončí vyplácení stipendia. 

 

Ukončením vyplácení stipendia ztratím postavení vládního stipendisty a jsem povinen/povinna opustit 

území ČR.  

 

 

 

Dáno v......................................dne........................................ 

 

 

 

.............................................. 

podpis žadatele o stipendium 

 

 

 

 

 

                                       

za ZÚ ČR převzal 
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Příloha 3 

 

 

 

 

Č e s t n é   p r o h l á š e n í 

 

o návratu do vysílající země po ukončení studia 

 

 

 

Já.....................................................................země.............................................narozen/a............................ 

 

jako žadatel/žadatelka o stipendium vlády České republiky čestně prohlašuji, že se budu v době přiznání 

stipendia vlády ČR plně věnovat studiu a vrátím se do země, která mě ke studiu v ČR nominovala/do své 

vlasti, ihned po ukončení studia, nebo po uplynutí lhůty pro výplatu stipendia, nebo při ztrátě postavení 

vládního stipendisty z důvodu uvedeného v Dispozicích, nebo při ukončení výplaty stipendia z rozhodnutí 

MŠMT, pokud mi bude Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

stipendium přiznáno a já toto stipendium přijmu. 

 

 

 

Dáno v......................................dne........................................ 

 

 

 

.............................................. 

podpis žadatele o stipendium 

 

 

 

 

 

                                     

za ZÚ ČR převzal 
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Příloha 4 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, České republiky 

odbor mezinárodních vztahů 

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Tel.:234811537 – fax: 257193397 

 
 

 

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ 

 

Jméno a příjmení kandidáta: 

 

Datum narození: 

 

Adresa: 

 

 

 

1) Je zdravotní stav uchazeče v době vydání tohoto posudku takový, že nelze předpokládat jeho zhoršení 

v souvislosti s intenzivním studiem v zahraničí? 

 

 

 

 

 

2) Trpěl nebo trpí uchazeč níže uvedenými nemocemi, sdělte přesnou diagnózu, období a vývoj nemoci. 

 

a) tuberkulóza – uveďte výsledky rtg vyšetření plic, které nejsou starší 6 měsíců
*)

 

 

 

 

 

b) břišní tyfus, pokud ano, uveďte kdy a s jakým výsledkem byly provedeny testy na bacilonosičství 

 

 

 

 

c) infekce přenášené převážně sexuálním způsobem 

 

 

 

 

d) poruchy duševní 

 

 

 

 

e) závažné nemoci oběhové soustavy, včetně nemocí srdce 

 

 

 

 

f) závažné nemoci dýchací soustavy, včetně chronických nemocí plic 
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g) závažné nemoci trávicí soustavy, včetně nemoci jater 

 

 

 

 

h) závažné nemoci močové a pohlavní soustavy 

 

 

 

 

i) další onemocnění vyžadující soustavné lékařské sledování nebo léčení (např. diabetes mellitus, 

záchvatová onemocnění, novotvary apod. 

 

 

 

 

j) Další poznámky lékaře: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:      Podpis lékaře: 

 

      Jméno lékaře: 

 

      Adresa: 

 

 

 

      Razítko lékaře: 

 

 

*) výsledky uveďte slovně, rtg snímky nepřikládejte! 
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Příloha 5 

 

Student No./Kmenové číslo:  

 

 

Final Report of a Government Scholarship Holder 

Závěrečná zpráva stipendisty vlády České republiky 

(vyplňuje se pouze v českém nebo anglickém jazyce) 

 

Name/Jméno: 

 

 

Country/Země: 

 

 

Public Higher Education Institution (HEI)/Veřejná vysoká škola: 

 

 

Faculty/Fakulta: 

 

 

Studies/Studium: 

Bachelor’s/ 

bakalářské 

Master’s/ 

magisterské 

Follow-up Master’s/ 

navazující magisterské 

 Doctoral/ 

doktorské 

 

Language of studies/Jazyk studia: 

Czech/český English/ anglický  Other (which one?)/jiný (jaký?): 

 

Study programme/Studijní program: 

 

 

Field of study/Obor studia: 

 

 

Mode of studies completion/Způsob ukončení studia: 

Graduated/ 

absolvoval 

On/dne: Attained title/dosažený titul: 

Discontinued/ 

zanechal studia 

On/dne: Reason/ důvod: 

Expelled/ 

vyloučen 

On/dne: Reason/ důvod: 

 

1. Where did you obtain the information about the government scholarship programme?/ 

Kde jste získal/a informace o programu vládních stipendií? 

 

 

2. What motivated you to study in the Czech Republic?/ 

Co vás motivovalo studovat v České republice? 
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3. Can you describe your language preparation before you started your studies at a public HEI?/ 

Jak probíhala Vaše jazyková příprava před studiem na veřejné vysoké škole? 

 

 

4. Where did you stay during your studies (dormitory/flat)?/ 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a (kolej/byt)? 

 

 

5. What was the price of your accommodation (in CZK per month)?/ 

Cena Vašeho ubytování (v Kč měsíčně) 

 

 

6. Were you satisfied with your accommodation (in terms of equipment and/or services)?/ 

Byl jste s ubytováním (vybavenost, služby) spokojen? 

 

 

7. Did you receive any medical treatment? 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením? 

 

 

8. Did you experience any problems with the provision and/or reimbursement of healthcare?/ 

Vyskytly se nějaké problémy s poskytnutím nebo úhradou zdravotní péče? 

 

 

9. What was the amount of your scholarship (in CZK per month)?/ 

Jaká byla výše Vašeho stipendia (v Kč měsíčně)? 

 

 

10. What other resources did you use to fund your studies?/ 

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování studia? 

 

 

11. What was your average monthly expenditure during your study stay? (in CZK per month)/ Jaké 

byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v Kč měsíčně) 

 

Of which/ z toho: 

Food/stravování: 

 

Accommodation/ubytování: 

 

Study aids/studijní pomůcky: 

 

 

12. Did you pay any fees to the HEI? If so, can you please describe them?/ 

Platil/a jste škole nějaké poplatky? Pokud ano, jaké? 

 

 

13. How did the recognition of your foreign educational attainment go? Did you face any problems in 

this respect? If so, can you please describe them?/Jak probíhalo uznání zahraničního vzdělání? 

Musel/a jste v souvislosti s tím čelit nějakým problémům? Jakým? 

 

 

14. What are the benefits of your studies in the CR for you? What do you see as the greatest benefit?/ 

Co Vám studium v ČR dalo? Co považujete za největší přínos? 

 

 

15. How would you like to apply in practice your knowledge and experience obtained during your 

studies in the CR?/ Jak hodláte znalosti a zkušenosti nabyté při studiu v ČR uplatnit? 
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16. Do you already have a specific job offer? If so, can you please describe it?/ 

Máte již konkrétní nabídku zaměstnání? Pokud ano, uveďte jakou. 

 

 

17. What are your study/work/personal plans for the nearest future?/ 

Jaké jsou Vaše nejbližší studijní/pracovní/osobní plány? 

 

 

18. Did you encounter any serious difficulties during your studies in the CR? If so, can you please 

describe them?/Setkal/a jste se během studia v ČR s nějakými závažnými problémy? Jakými? 

 

 

19. Do you have any recommendations for your followers, i.e. other government scholarship holders? 

If so, can you please write them down?/ 

Máte nějaká doporučení pro Vaše následovníky – vládní stipendisty? Jaká? 

 

 

20. Do you have any comments or ideas about the Government Scholarship Programme? 

Uveďte Vaše připomínky a nápady k fungování programu stipendií vlády ČR: 

 

 

21. Are you interested in staying in touch with the Diplomatic Mission of the CR in your country of 

origin and receiving information about events held by the Mission, possibilities of how to get 

involved in trading activities between your country of origin and the CR, potential job offers, 

meetings with graduates of the Government scholarship programme or meetings with Czech non-

governmental organisations active in your country of origin, etc.?/ 

Máte zájem o kontakt se zastupitelským úřadem ČR ve vaší zemi původu a o zasílání informací o 

pořádaných akcích ZÚ, o možnostech zapojení do obchodních aktivit mezi zemí původu a ČR, o 

případných pracovních nabídkách, o setkáních s absolventy vládního programu či o setkání s 

českými nevládními subjekty působícími ve vaší zemi původu apod.? 

 

 

22. Please write down your address and e-mail so that the Diplomatic Mission in your country of 

origin can reach you/Uveďte vaši adresu a e-mail pro kontakt se zastupitelským úřadem ČR ve 

vaší zemi původu 

Street address/ Ulice, č.p.: 

 

City/ Město: 

 

Postcode/ PSČ: 

 

Country/Stát: 

 

Personal e-mail/ Osobní e-mail: 

 

Tel.: 

 

 

23. Would you like to participate in the Alumni Club of government scholarship holders? 

Máte zájem o účast v Alumni klubu stipendistů vlády ČR? 

 

 

24. Please describe the activities that you would appreciate in the Alumni Club/ 

Uveďte aktivity, které byste v Alumni klubu ocenil: 
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25. Please write down your address and e-mail where we can reach you and inform you about the 

Alumni Club (provided it is different from address given in box No. 22)/ 

Uveďte adresu a e-mail, kde Vás bude možno kontaktovat ve spojitosti s Alumni klubem (pokud se 

liší od údajů v kolonce 22): 

Street address/ Ulice, č.p.: 

 

City/ Město: 

 

Postcode/ PSČ: 

 

Country/Stát: 

 

Personal e-mail/ Osobní e-mail: 

 

Tel.: 

 

 

 

Done at /V 

 

Date /Dne: 

 

Signature /Podpis: 

 

 

  


