Dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu
podle zákona o pobytu cizinců na území ČR (č. 326/1999) §42f
Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků je možné a v praxi nejjednodušší na základě
žádosti a získání DLOUHODOBÉHO POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU, např. → Hostující
profesor, v takovém případě nestačí pouze dohoda o hostování, ale musí mít povolení k dlouhodobému pobytu!

Žádost o dlouhodobý pobyt
1. Podání:

Při podání žádosti je povinná osobní účast!
Potřebné dokumenty:







Fotografie (2 ks, foto na bílém pozadí, 35x45mm)
Cestovní doklad (platný na dobu určenou a s aktuálními informacemi - pozor při sňatku,
rozvodu atp.)
Dohoda o hostování – originál či ověřená kopie
Písemný závazek výzkumné organizace (o zajištění pobytu a s ním spojených závazků)
„Zelená“ žádost (o dlouhodobý pobyt) -zaškrtnout účel pobytu „Vědecký výzkum“
Lze (není nutné) vyplnit i „ČERVENÝ“ formulář, což je žádost o udělení Schenghenského víza
(toto ovšem může vyplnit úřad z moci úřední)

Na vyžádání:
Doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů (ideálně přeložený do čj)
Lékařská zpráva (pouze v případě důvodného podezření, že trpí závažnou nemocí)
2. Před vyznačením víza1 (při převzetí víza)

Doklad o cestovním zdravotním pojištění



do převzetí povolení (resp. počátku pracovní smlouvy, kdy je placeno zdravotní pojištění ze
zákona – tzn., může stačit i pojištění na 3 dny, musí to být alespoň do začátku hostování nebo
pracovní smlouvy)
nutná a neodkladná péče (bez výluk – se zahraničními pojištěními kvůli tomu může být
problém, vhodné sjednat u české pojišťovny on-line)

3. Po příjezdu

Do 3 dnů povinnost hlásit se na Odboru azylové a migrační politiky MV ČR (mělo by
následovat sejmutí biometrických údajů a do 10 dnů výroba karty dlouhodobého pobytu).
Poplatek 2500 Kč.
Není potřeba doklad o ubytování.
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víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu – nežádá se o ně, uděleno z úřední moci po
rozhodnutí o dlouhodobém pobytu (někdy na ambasádě žádost o vyplnění červeného formuláře – ničemu
nevadí), platné 60 dní
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Dlouhodobý pobyt rodinného příslušníka výzkumného
pracovníka
podle zákona o pobytu cizinců na území ČR (č. 326/1999) §42 odst. 3
Podání
Povinná osobní účast!
Potřebné dokumenty:
 Fotografie (2 ks)


Cestovní doklad (platný na dobu určenou a s aktuálními informacemi - pozor při sňatku,
rozvodu atp.)

 Doklad o zajištění ubytování2
 Prokázání zajištění prostředků k pobytu na území ČR (§13)3
 Doklad o cestovním zdravotním pojištění
o na požádání doklad o zaplacení uvedeného pojistného
o při žádosti na zastupitelském úřadu nutná a neodkladná péče do převzetí
povolení
o v ČR komplexní péče
 „Zelená“ žádost (o dlouhodobý pobyt)
Na vyžádání:
Doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
Lékařská zpráva (pouze v případě důvodného podezření, že trpí závažnou nemocí)

Kontakty a informace:




Odbor azylové a migrační politiky MV ČR (Pavla Novotná) – pobyty@mvcr.cz
Odbor konzulárních koncepcí a metodiky MZV ČR (Karel Moravec) – kkm@mzv.cz
EURAXESS (Viktoria Bodnárová, Markéta Doležalová): +420 221 146 387

Více detailních informací na:
http://www.mvcr.cz/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/zmeny-v-oblasti-vstupu-a-pobytu-cizincu-na-uzemi-cr-od-roku2011.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
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Doklad o vlastnictví bytu nebo domu NEBO Nájemní nebo ubytovací smlouva NEBO Úředně ověřené
potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s ubytováním
3
15násobek životního minima + 2násobek životního minima za každý další měsíc pobytu. Prokazuje se
mezinárodně uznávanou kartou a výpisem z účtu (s překladem), resp. závazkem další osoby s tímtéž
prokazováním.
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