
Česká republika vstupuje do Schengenu 

 podrobné informace pro cizince – občany třetích zemí 

 
 

- Za jakých podmínek mohu získat jednotné schengenské vízum? 
- Co když některou z výše uvedených podmínek nesplňuji? Např. mi trvá zákaz 

vstupu na území jednoho ze států Schengenu?  
- Jaký je poplatek za vyřízení víz? Je stejný u národního a schengenského víza?  
- Jaké dokumenty je nutné předložit při podání žádosti o jednotné schengenské 

vízum? 
- Jaké dokumenty je nutné předložit při podání žádosti o jednotné schengenské 

vízum? 
- Jak dlouho budu muset čekat na vyřízení své žádosti o vízum? 
- Kde si mohu o schengenské vízum požádat? Je místo podání žádosti 

omezené na místo trvalého bydliště? 
- Jak dlouho budu muset čekat na vyřízení své žádosti o vízum? 
- Jak se budou počítat dny strávené na území Schengenu? 
- Do jakého cestovního pasu může být schengenské vízum uděleno? 
- Jaké jsou finanční částky stanovené pro pobyt na území ČR? 

 
 

Za jakých podmínek mohu získat jednotné schengenské vízum? 
 
Jednotné schengenské vízum umožňující dle typu vydaného víza (A, B či C) až 3měsíční pobyt 
na území všech schengenských států lze udělit cizinci za podmínky splnění následujících 
podmínek: 
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1. má jeden nebo více platných dokladů umožňujících překročení hranice; 

2. má platné vízum, je-li požadováno; 

3. případně předloží doklady, které prokážou účel a podmínky předpokládaného pobytu, 

a má zajištěny dostatečné prostředky pro obživu jak na dobu předpokládaného 

pobytu, tak na návrat do země původu nebo na průjezd do třetího státu, ve kterém je 

zaručeno jeho přijetí, nebo je schopen si tyto prostředky legálním způsobem opatřit; 

4. není veden jako osoba, které má být odepřen vstup; 

5. nepředstavuje nebezpečí pro veřejný pořádek, bezpečnost státu nebo mezinárodní 

vztahy některé ze smluvních stran. 

 
Co když některou z výše uvedených podmínek nesplňuji? Např. mi trvá zákaz vstupu na 
území jednoho ze států Schengenu?  
 
Cizinci, který nesplňuje všechny tyto podmínky, musí být vstup na území schengenských států 

odepřen, ledaže některý ze schengenských států pokládá z humanitárních důvodů nebo 

z důvodů národního zájmu nebo na základě mezinárodních závazků za nezbytné se od této 

zásady odchýlit. V tom případě bude přijetí omezeno na území dotyčného státu, který o tom 

musí uvědomit ostatní schengenské státy. 

 
Za určitých podmínek tedy lze i při nesplnění všech podmínek pro vydání jednotného 
schengenského víza udělit vízum ve formě štítku schengenského formátu – nikoliv však 
jednotného schengenské vízum, ale vízum, jehož platnost je teritoriálně omezená na území 
jednoho státu (v některých případech i několika států) Schengenu. Držitel tohoto víza proto 
nemůže pobývat na území všech států Schengenu, ale pouze na území státu, který takto 
teritoriálně omezené vízum vydal.  
 
Vízum teritoriálně omezené na území jednoho státu Schengenu se obvykle vydává 
v následujících případech: 

- cizinec žádá o vydání dalšího krátkodobého víza v momentě, kdy mu skončila 
platnost jednotného schengenského víza typu C, tj. již vyčerpal povolených 90 dnů a 
na území Schengenu se potřebuje vrátit ještě před tím, než mu uplyne lhůta 6 
měsíců ode dne prvního vstupu na území Schengenu; 

- cestovní doklad, do kterého má být vízum vyznačeno, není uznáván všemi 
schengenskými státy; 

- schengenský stát rozhodující o žádosti o schengenské vízum rozhodne, že i přes 
nesplnění některé z podmínek pro vydání jednotného schengenského víza cizinci 
vízum udělí – v takovém případě musí informovat ostatní schengenské státy. 
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Nadále platí obecný princip, že každá žádost o vydání víza je posuzována individuálně a že 
jsou zkoumány všechny předložené dokumenty včetně účelu cesty apod. 
 
Jaký je poplatek za vyřízení víz? Je stejný u národního a schengenského víza?  
V rámci Schengenu jsou harmonizovaná pravidla pouze pro vydávání schengenských víz, 
nikoliv však pro dlouhodobá víza či povolení k pobytu, jejichž vydávání se řídí pravidly 
stanovenými jednotlivými státy. 
 
Proto jsou harmonizovány také jen poplatky za vydání schengenských víz – poplatky za 
zpracování národních dlouhodobých víz či povolení k pobytu jsou stanoveny předpisy každého 
jednotlivého státu. 
 
Přehled poplatků je uveden v následující tabulce: 
 

DRUH VÍZA POPLATKY 

schengenská víza – krátkodobá harmonizovaná výše 

letištní průjezdní vízum (kategorie A) 60 EUR 

průjezdní vízum (kategorie B) 60 EUR 

krátkodobé vízum (do 90 dní) (kategorie C) 60 EUR 

vízum s omezenou územní platností 
(kategorie B a C) 

60 EUR 

vízum udělené na hranici (kategorie B a C) 60 EUR 
toto vízum lze udělit bezplatně 

národní víza - dlouhodobá dle předpisů ČR 

Národní dlouhodobé vízum (kategorie D) 2 500 Kč, v některých případech lze 
udělit vízum bezplatně (viz níže) 

Národní dlouhodobé vízum platné současně 
jako krátkodobé vízum (kategorie D+C) 

2 800 Kč, v některých případech lze 
udělit vízum bezplatně 

 
V jednotlivých případech lze od vybíraného poplatku upustit nebo jej snížit v souladu  
s vnitrostátními právními předpisy, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů 
v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z 
humanitárních důvodů. 

 

Od vybíraného poplatku se upouští u žadatelů o udělení víza, kteří náležejí do některé z těchto 

skupin: 
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- rodinní příslušníci občanů požívajících právo Společenství na volný pohyb (tj. občanů 

států EU, Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska) 

- děti mladší šesti let; 

- žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za 

účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání;  

- výzkumní pracovníci ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem 

provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského 

parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání 

jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze 

třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého 

výzkumu. 

 

Snížení poplatku nebo upuštění od něj u státních příslušníků třetí země rovněž vyplývá z 

dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v 

souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.  

o Od 1. ledna 2008 se snížení poplatku z 60 EUR na 35 EUR týká občanů 

následujících států:   

 Ruská federace 

 Ukrajina 

 Albánie 

 Moldávie 

 Černá Hora 

 Bosna a Hercegovina 

 Srbsko 

 Makedonie 

 

Jaké dokumenty je nutné předložit při podání žádosti o jednotné schengenské vízum? 
Cizinci předkládají spolu s žádostí tyto doklady: 

a) platný cestovní doklad, do nějž lze udělit vízum; 

b) doklady prokazující účel a okolnosti zamýšleného pobytu (viz níže).  

 
Orientační přehled potřebných náležitostí více detailně: 
 
 ověření účelu cesty 

o písemné pozvání; 
o předvolání; 
o organizovaný zájezd; 
o jiný doklad prokazující účel cesty; 
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 ověření způsobu dopravy a návratu 
o zpáteční jízdenka/letenka; 
o devizy na benzín nebo pojištění vozidla; 
 

 ověření prostředků pro obživu 
o hotové peníze ve volně směnitelné měně, cestovní šeky, šekové knížky k 

devizovému účtu, kreditní karty nebo jakékoli jiné prostředky zaručující 
devizové zdroje; 

o výše prostředků pro obživu musí být úměrná délce a účelu pobytu a životním 
nákladům v navštíveném státě nebo státech Schengenu; 

o orientační částky vyžadované pro překročení vnějších schengenských hranic 
jsou každoročně stanoveny vnitrostátními orgány jednotlivých států 
Schengenu;  

o v ČR jsou orientační částky stanoveny zákonem o pobytu cizinců na území 
ČR; 

 ověření ubytování 
o rezervace v hotelu nebo v podobném zařízení; 
o doklady prokazující nájemní smlouvu nebo vlastnické právo na jméno 

žadatele k nemovitosti umístěné v zemi pobytu; 
o uvádí-li cizinec, že bude bydlet u jiné osoby nebo v nějakém zařízení, musí 

  diplomatické mise a konzulární úřady ověřit, zda tam bude cizinec skutečně 
  ubytován; 

 
 cestovní pojištění 

o důkaz, že žadatel má přiměřené a platné individuální nebo hromadné cestovní 
pojištění na pokrytí nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s návratem 
do vlasti ze zdravotních důvodů, v souvislosti s neodkladnou lékařskou 
pomocí a/nebo neodkladným léčením v nemocnici; 

o žadatel by měl v zásadě uzavřít pojištění ve státě, v němž má trvalé bydliště; 
není-li to možné, usiluje o získání pojistné ochrany v jiném státě; pokud 
pojištění uzavře pro žadatele hostitel, měl by tak učinit v místě svého trvalého 
bydliště; 

o pojištění musí být platné na celém území členských států, které plně uplatňují 
  schengenské acquis, a vztahovat se na celou dobu pobytu dotyčné osoby. 

o minimální pojistné krytí činí 30 000 EUR; 
 

Další doklady, které mohou být podle potřeby vyžadovány 

– doklad o bydlišti a doklad o svazcích se zemí bydliště, 

– souhlas rodičů v případě nezletilých, 

– doklad o sociálním a profesním postavení žadatele. 

– pozvání 

 

Kde si mohu o schengenské vízum požádat? Je místo podání žádosti omezené na místo 
trvalého bydliště? 
 
O schengenské vízum si můžete požádat na jakémkoli zastupitelském úřadě schengenského 

státu, který se nachází ve třetí zemi. Žádost tedy nemůžete podat na zastupitelském úřadě 

uvnitř Schengenu (např. rakouské velvyslanectví v Praze již od 21. prosince 2007 nebude moci 
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vydávat schengenská víza). 

 

Při rozhodování o tom, na zastupitelském úřadě jakého schengenského  státu svoji žádost 

podáte, musíte zohlednit níže uvedené faktory. Schengenské vízum vám bude moci vydat 

pouze úřad státu, který je: 

- hlavním nebo jediným cílem vaší cesty nebo 

- prvním schengenským státem, přes jeho hranice vstoupíte na území 

schengenského prostoru (z plánu cesty nelze stanovit hlavní cílovou zemi nebo 

délka plánovaného pobytu v předměteném státu je stejná jako délka plánovaného 

pobytu v dalších schengenských státech, které plánujete navštívit) nebo 

- v případě průjezdu územím více států je prvním schengenským státem, na jehož 

území vstoupíte. 

Příklad: Indický občan se rozhodne během své 10denní dovolené navštívit Evropu. Vypracuje si 

plán cesty, během které bude chtít strávit 5 dní u svých přátel v Praze. Před návratem zpět do 

Indii se bude chtít podívat ještě do Berlína a Paríže, vzhledem ke krátké dovolené v každém 

z těchto dvou měst bude moci strávit jen 2 dny. Z cestovního plánu tedy vyplyne, že ČR bude 

hlavním cílem jeho evropské cesty. Žádost o schengenské vízum proto podá na českém 

zastupitelském úřadě.   

 

Co se týče místa podání žádosti o vízum, zákony ČR stanovují jako jedinou povinnost legální 

pobyt na území státu, ve kterém je žádost o vízum podána. Neplatí tedy povinnost požádat o 

vízum pouze v zemi trvalého pobytu.  

Příklad: Čínský občan si bude moci požádat o schengenské vízum na českém zastupitelském 

úřadě v Moskvě během svého turistického pobytu v Ruské federaci.  

 

Jak dlouho budu muset čekat na vyřízení své žádosti o vízum? 
Vyřízení schengenského (tj. krátkodobého) víza trvá obvykle 2 až 10 pracovních dní.  

 

Vyřízení národního dlouhodobého víza vyžaduje důkladnější prověření splnění všech 

podmínek, proto je i lhůta pro vyřízení žádosti delší. Lhůta pro zpracování žádosti o české 

vízum k pobytu nad 90 dnů se dnem vyhlášení novely zákona o pobytu cizinců zkracuje na 90 

dnů, ve zvláštních případech ji bude možné prodloužit na 120 dnů. 

 
Jak se budou počítat dny strávené na území Schengenu? 
Držitel schengenského víza typu C 

Nejvyužívanější typ jednotného schengenského víza – krátkodobé vízum typu C – umožňuje 
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svému držiteli pobyt na území Schengenu po dobu, která nepřesáhne 90 dnů během 

šestiměsíčního období ode dne prvního vstupu na území schengenského prostoru. 

 

Přesný počet dnů uvedený na vízovém štítku zohledňuje účel cesty, vízum je proto možné 

vydat např. pouze na 10 dnů. Důležitý je také fakt, zda-li se jedná o vízum pro jeden, dva či více 

vstupů.  

 

V případě víza pro dva nebo více vstupů lze v době platnosti víza schengenský prostor opustit a 

opětovně se vrátit. Délka jednotlivých pobytů strávených v různých státech Schengenu se 

přitom sčítá. 

 

Občan třetí země nepodléhající vízové povinnosti vůči EU 

Pobývat až 3 měsíce na území schengenského prostoru mohou rovněž občané třetích zemí, 

kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti. Počet dní strávených na území ČR a jiných států 

rozšířeného Schengenu se přitom ščítá. Po vyčerpání 3 měsíců musí bezvízoví cizinci území 

Schengenu na zbývající období do doby uplynutí 6 měsíců ode dne prvního vstupu na území 

Schengenu opustit. Zůstat by mohli v případě, že by se mezitím stali držiteli dlouhodobých víz 

vydaných některým schengenským státem. 

Pozor! Na rozdíl od situace před 21.12.2007 se po vstupu ČR do Schengenu začne pobyt na 

území ČR započítávat do celkových povolených 3 měsíců během 6 měsíců. 

 

Příklad: Brazilský student se po ukončení bakalářského studia rozhodl vzít si na rok volna a 

procestovat kus světa. Z Brazílie odletěl 1. října 2007 a zamířil do Londýna, kde strávil celý 

říjen. 1. listopadu přejel kanál La Manche do Francie. Nejdříve nějaký čas cestoval po severní 

Francii a státech Beneluxu, aby se poté přesunul do Berlína, kde se zabydlel u svých 

brazilských přátel. Na vánoční svátky by chtěl jet do Prahy a z ní po Silvestru cestovat přes 

Polsko do pobatlských států. Svoji cestu si ale musí pečlivě naplánovat, protože území 

rozšířeného Schengenu musí opustit nejpozději na konci ledna, kdy vyčerpá povolené 3 

měsíce. Potom bude ve svých cestách pokračovat asijským směrem. Původně se chtěl do 

Evropy ještě vrátit, ale další tři měsíce se na území Schengenu nemůže, proto z Bangkoku 

bude pouze tranzitovat přes londýnské letiště a v červnu se vrátí zpět do Brazílie. 

 

Příklad: Max je americký student, který chtěl poznat život ve střední Evropě a rozhodl se jeden 

rok učit v České republice v angličtinu. Původně si chtěl vyřídit dlouhodobé vízum, po historkách 

o zdlouhavých procedurách a nepříjemnostech na cizinecké policii se ale rozhodl toto 

byrokratické martyrium nepostupovat a svůj pobyt v Česku vyřešit jako spousta jeho amerických 
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známých: každé 3 měsíce přejede hranice, požádá si o razítko do pasu a vrátí se zpět do ČR, 

kde ve svém pobytu pokračuje. Schengen mu tuto dosavadní praxi zásadně komplikuje. 

Razítko na pozemních  hranicích už nebude moci získat, navíc se i na něj začne vztahovat 

možnost bezvízového pobytu pouze po dobu max. 3 měsíců během 6 měsíců, po jejichž 

uplynutí musí území Schengenu opustit a nevrátit se dříve než za další 3 měsíce (pakliže 

během prvního pobytu v ČR strávil celé 3 měsíce). V Česku chce ještě alespoň půl roku zůstat, 

proto se rozhodne požádat o dlouhodobé vízum. Požádat o něj bude moci na jakémkoli 

zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, tedy i např. v Bratislavě. Po jeho získání bude moci 

legálně pobývat v ČR, vyjíždět do jiných států však bude moci jen na základě teritoriálně 

omezeného víza vydaného cílovým státem. Po získání povolení k pobytu pak může cestovat po 

schengenských státech v podstatě neomezeně, a to vždy až 3 měsíce na během jedné cesty. 

 

Občan třetí země, se kterou ČR uzavřela dohodu o zrušení vízové povinnosti před vstupem do 

schengenského prostoru 

Uzavřela-li ČR s třetí zemí smlouvu o zrušení vízové povinnosti, která neobsahuje tzv. sčítací 

klauzuli (tj. sčítání jednotlivých dob pobytu v rámci určitého časového úseku), mohou její 

občané pobývat na území České republiky v souladu se zněním příslušné smlouvy i nad rámec 

3 měsíců v rámci 6 měsíců. Cestovat do schengenských států mimo Českou republiku je však 

možné i v tomto případě pouze za dodržení standardního režimu, tj. jen v rámci 3 měsíců 

během 6 měsíců pobytu v Schengenu, do nichž se započítává i pobyt v České republice. 

 

Příklad: Česká republika uzavřela smlouvu o bezvízovém styku s Guatemalou. Na základě této 

smlouvy mohou občané Guatemaly pobývat na území České republiky po dobu 3 měsíců. Není 

však stanoveno další časové omezení (např. 6 měsíců), v rámci kterého by se doba 

jednotlivých pobytů sčítala. Občan Guatemaly tak může pobývat na území České repulibky 

např. 2 měsíce, poté území České republiky např. na 1 měsíc opustit, a poté zde pobývat další 

až 3 měsíce. Celkem tak stráví na území České republiky, a tedy i na území Schengenu 5 

měsíců v rámci 6 měsíců. Během prvních tří měsíců svého pobytu v Schegenu (včetně pobytu 

v České republice) může vycestovat i na území jiných schengenských států, po překročení této 

doby smí pobývat pouze na území České republiky. Pro pobyt na území ostatních států platí 

standardní omezení možnosti pobytu po dobu 3 měsíců během 6 měsíců. 

 

Do jakého cestovního pasu může být schengenské vízum uděleno? 
 

Aby mohl být vízový štítek do cestovního pasu připojen, musí tento doklad splnit následují 

základní podmínky: 
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- je pravý, 

- je v něm dostatek místa pro vlepení štítku, 

- musí umožnit svému držiteli v době platnosti víza vycestování z daného území 

nebo návrat cizince do jeho země původu nebo vstup do třetí země. 

Příklad: Vízum k pobytu do 90 dnů nelze udělit co cestovního pasu, jehož platnost končí 2 

měsíce po podání žádosti o vízum. 

 

Jaké jsou finanční částky stanovené pro pobyt na území ČR? 
1. Prostředky vyžadované k pobytu na území ČR jsou stanovené § 13 zákona č. 326/1999 

Sb. o pobytu cizinců na území ČR ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se zajištění 

prostředků prokazuje předložením:  

a) peněžních prostředků alespoň ve výši  

o 0,5násobku částky existenčního minima stanovené zvláštním právním 

předpisem 6) (dále jen "částka existenčního minima – tj. 2.020,- Kč ) na 1 den 

pobytu, jestliže tento pobyt nemá vcelku přesáhnout dobu 30 dnů, tj. 1 010 

Kč/den 

o 15násobku částky existenčního minima, jestliže má pobyt na území 

přesáhnout dobu 30 dnů (tj. 30 300 Kč) , s tím, že tato částka se za každý celý 

měsíc předpokládaného pobytu na území zvyšuje o 2násobek částky 

existenčního minima (tj. o 4 040,- Kč),  
o 50násobku částky existenčního minima, jestliže se jedná o pobyt za účelem 

podnikání, který má vcelku přesáhnout 90 dnů (tj. 101 000,- Kč), nebo 

b) dokladu potvrzujícího zaplacení služeb spojených s pobytem cizince na území 

nebo dokladu potvrzujícího, že služby budou poskytnuty bezplatně. 

  

2. Zajištění prostředků k pobytu na území lze místo peněžních prostředků uvedených v 

odstavci 1 prokázat  

a) výpisem z účtu vedeného v bance znějícím na jméno cizince, ze kterého vyplývá, 

že cizinec může během pobytu v ČR disponovat s peněžními prostředky ve výši 

uvedené v odstavci 1, nebo 

b) jiným dokladem o finančním zajištění, například platnou mezinárodně uznávanou 

kreditní kartou. 

  

3. Cizinec, který bude na území studovat, může předložit jako doklad o zajištění prostředků k 

pobytu závazek vydaný státním orgánem nebo právnickou osobou, že zajistí pobyt cizince 

na území poskytnutím peněžních prostředků ve výši částky existenčního minima na 1 měsíc 
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předpokládaného pobytu, nebo doklad o tom, že veškeré náklady spojené s jeho studiem a 

pobytem budou uhrazeny přijímací organizací (školou). Pokud částka v závazku této výše 

nedosahuje, je cizinec povinen předložit doklad o vlastnictví peněžních prostředků ve výši 

rozdílu mezi částkou existenčního minima a závazkem na dobu předpokládaného pobytu, 

nejvýše však 6násobek částky existenčního minima. Doklad o zajištění prostředků k pobytu 

lze nahradit rozhodnutím či smlouvou o přidělení grantu získaného na základě mezinárodní 

smlouvy, kterou je Česká republika vázána. 

 

4. Cizinec, který nedosáhl věku 18 let, je povinen prokázat zajištění prostředků k pobytu 

podle odstavce 1 v poloviční výši. 
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	má jeden nebo více platných dokladů umožňujících překročení 
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