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O nás

About us

Studijní oddělení Domu zahraničních služeb (DZS) plní úkoly 
související s organizačním zajištěním studia a vzdělávání 
cizinců/stipendistů vlády ČR a Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR (MŠMT) na veřejných vysokých školách 
v České republice.

MŠMT každoročně nabízí stipendia na podporu studia cizinců 
na veřejných vysokých školách v České republice na základě
 usnesení vlády v rámci zahraniční rozvojové spolupráce (vládní 
stipendia);

 bilaterálních mezinárodních smluv v oblasti školství (stipendia 
podle mezinárodních smluv). 

The Study Department of the Centre for International Services 
(DZS) performs tasks related to the organisation of studies and 
education for foreigners/holders of scholarships from the Czech 
government and the Ministry of Education, Youth and Sports 
(MEYS) at public universities in the Czech Republic.

Every year the MEYS offers scholarships to support the studies 
of foreigners at public universities in the Czech Republic on the 
basis of 
 government resolutions under foreign development 
cooperation (government scholarships);

 bilateral international agreements in the field of education 
(scholarships under international agreements).
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Co děláme Our activities
Mezi činnosti Studijního oddělení patří:
 zpracovávat došlou dokumentaci/přihlášky;
 projednávat přijetí uchazečů s jednotlivými vysokými školami;
 vypracovávat návrhy na přiznání stipendia;
 zajišťovat podmínky pro výplatu stipendií vysokou školou/
plátcem stipendia;

 zpracovávat podklady pro převod finančních prostředků 
vysokým školám na stipendisty (vzdělávací činnost, stravování, 
stipendia);

 poskytovat služby stipendistům při řešení mimořádných 
situací jako jsou např. problémy s ubytováním, poskytováním 
zdravotní péče, cizineckou policií apod.;

 zajišťovat plnění některých závazků vyplývajících 
z mezinárodních smluv (úhrada ubytování apod.).

The activities of the Study Department include:
 processing received documentation/applications;
 negotiating the acceptances of applicants with individual 
universities;

 drafting proposals for awarding scholarships;
 securing the conditions for payment of scholarships by the 
university/scholarship provider;

 processing the documents for the transfer of funds for 
scholarship holders to universities (education, board, 
scholarship);

 providing services to scholarship holders during exceptional 
situations such as problems with accommodation, provision 
of healthcare, the foreign police, etc.;

 ensuring the fulfilment of certain obligations resulting from 
international agreements (covering accommodation, etc.).
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Stipendia Scholarships
Vládní stipendia v rámci zahraniční rozvojové pomoci 
 tradice od 50. let 20. století;
 úspěšně absolvovalo přes 20.000 cizinců;
 v současné době studuje v ČR cca 570 vládních stipendistů 
ze 70 zemí.

Stipendijní pobyty cizinců v ČR na základě mezinárodních 
smluv
 délka studijního/výzkumného pobytu je většinou 1 - 10 měsíců; 
 stipendisté jsou osvobozeni od poplatků za studium;
 každoročně je přijímáno cca 200 uchazečů z více než 30 zemí;
 nominaci kandidátů provádí kompetentní orgán příslušné země.

Stipendia k účasti na Letních školách slovanských studií 
(LŠSS)
 pro zahraniční studenty a učitele českého jazyka nebo jiných 
slovanských jazyků;

 MŠMT hradí stipendistům zápisné, ubytování, stravování 
a exkurze pořádané v rámci kurzu;

 každoročně se LŠSS účastní 
cca 330 stipendistů z více než 45 zemí; 

 nominaci kandidátů provádí 
kompetentní orgán příslušné země.

Government scholarships as part of foreign development 
cooperation 
 tradition dates back to 1950s;
 successfully completed by over 20 000 foreigners;
 approximately 570 government scholarship holders from 
70 countries are currently studying in the Czech Republic.

Scholarship placements for foreigners in the Czech Republic 
on the basis of international agreements
 length of study/research placement is usually 1 – 10 months; 
 scholarship holders are freed of tuition fees;
 every year around 200 applicants from over 30 countries are 
accepted;

 candidate nomination is carried out by the competent authority 
in the given country.

Scholarships for Summer Schools of Slavonic Studies (SSSS)
 for foreign students and teachers of Czech or other Slavonic 
languages;

 the MEYS covers scholarship holders‘ enrolment fee, 
accommodation, board, and field trips;

 every year 330 scholarship holders from over 45 countries take 
part in the SSSS;

 candidate nomination is carried out by the competent authority 
in the given country.
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Schéma podávání žádostí o stipendia
Flow chart for submitting a scholarship application 
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Výše stipendií v letech 2003-2010 
Scholarship amounts in 2003-2010 

9 500 Kč/CZK

9 000 Kč/CZK 

8 500 Kč/CZK 

8 000 Kč/CZK 

7 500 Kč/CZK 

7 000 Kč/CZK 

6 500 Kč/CZK 

6 000 Kč/CZK

5 500 Kč/CZK

5 000 Kč/CZK

4 500 Kč/CZK

4 000 Kč/CZK

2003 2005 2007 20092004 2006 2008 2010

bakalářské a magisterské programy 
bachelor's and master’s programmes

doktorské programy 
doctoral programmes

Informace
Kontaktní místa: 
 Zastupitelské úřady ČR
 Ministerstva v příslušných zemích www.mzv.cz 
(Cestujeme, Státy světa – informace na cesty) 

Informace:
 www.msmt.cz (EU a zahraničí, Stipendia)
 www.dzs.cz (Studium cizinců v ČR)

Information
Contact points:
 Czech embassies
 Ministries in the relevant countries www.mzv.cz 
(Diplomatic Missions) 

Informace:
 www.msmt.cz (International Affairs, Scholarships)
 www.dzs.cz (Studium cizinců v ČR)



Kontakty:

Dům zahraničních služeb
Studijní oddělení 
Na Poříčí 1035/4  
110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 100
E-mail: info@dzs.cz

www.dzs.cz


