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Stav: prosinec 2022 
 

Udělení víza za účelem výkonu zaměstnání (Blue Card) 
 

Děkujeme za Váš zájem o dlouhodobý pobyt ve Spolkové republice Německo za účelem výkonu 
zaměstnání v rámci tzv. modré karty (Blue Card). 
Dovolujeme si Vás upozornit, že žádost musí na velvyslanectví podat žadatel osobně. Záležitosti 
týkající se žádosti o vízum je možné projednávat pouze přímo s žadatelem. 
Žádosti o vízum lze podávat pouze na velvyslanectví v předem zarezervovaném termínu. 
Rezervace termínu je možná pouze online na adrese https://prag.diplo.de/cz-cs/service/-/1335536. 
Chtěli bychom Vás upozornit, že osoby, které mají již alespoň 18 měsíců modrou kartu jiného 
členského státu EU, mohou žádost podat přímo u cizineckého úřadu ve Spolkové republice 
Německo. Žádost je nutné podat do jednoho měsíce po příjezdu. Pracovat je možné až po 
vystavení povolení k pobytu. 

Řiďte se prosím pokyny k jednotlivým bodům a předložte vždy originál (a dvě kopie) následujících 
dokumentů. 

Cizojazyčné dokumenty je třeba předložit s ověřeným překladem do německého jazyka. 

1 2 formuláře žádosti Kompletně vyplněné, vlastnoručně podepsané. 

Formuláře této žádosti (v němčině a angličtině) naleznete zde: https://videx-
national.diplo.de  

 

2 Platný cestovní pas 
+ 2 kopie (všech 
relevantních stran) 

V pasu musí být nejméně dvě prázdné stránky. Okopírujte prosím laminovanou 
stránku s údaji a všechny stránky, na nichž jsou víza. 

 

3 Povolení k pobytu  
+ 2 kopie 

Doklad o povolení k pobytu v České republice. Okopírujte prosím přední a zadní 
stranu. 

Velvyslanectví přijímá žádosti o víza pouze od osob s obvyklým pobytem v České 
republice. V případě pochybností je nutné předložit další dokumenty, např. nájemní 
smlouvu, pracovní smlouvu apod. 

 

4 2 fotografie Aktuální (barevné) biometrické fotografie pasového formátu, ne starší než 
6 měsíců. 

 

5 Doklad o ukončeném 
vysokoškolském 
studiu + potvrzení 
o jeho uznání 
+ 2 kopie 

Doklad o ukončeném německém nebo zahraničním vysokoškolském studiu. Pokud 
je předkládán doklad o ukončeném zahraničním vysokoškolském studiu, musí být 
tento v Německu uznán nebo musí být srovnatelný s německým vysokoškolským 
diplomem. 

Zda je Váš doklad o ukončeném zahraničním vysokoškolském studiu srovnatelný 
s německým vysokoškolským diplomem a daná vysoká škola uznaná, si můžete 
ověřit prostřednictvím databáze ANABIN: http://anabin.kmk.org – je nutné předložit 
oba doklady. 

Nenaleznete-li v této databázi svůj doklad o ukončeném vysokoškolském studiu / 
svou vysokou školu, musíte nejprve požádat Centrálu pro zahraniční školství 
(Zentrale für ausländisches Bildungswesen, ZAB) o posouzení srovnatelnosti 
zahraničního vysokoškolského studia: www.kmk.org/zab 

Doklady o ukončeném vysokoškolském studiu na jiných než německých či českých 
školách musí být pro použití v německém právním styku opatřeny apostilou nebo 
ověřovací doložkou pro legalizaci. 

 

https://prag.diplo.de/cz-cs/service/-/1335536
https://videx-national.diplo.de/
https://videx-national.diplo.de/
http://anabin.kmk.org/
file:///C:/Users/2136996/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YR7UPHVI/www.kmk.org/zab
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6 Potvrzení o znalostech 
německého jazyka 
+ 2 kopie 

Potvrzení o dostatečných znalostech německého jazyka (pokud je to nezbytné pro 
výkon dané činnosti); v ostatních případech potvrzení o tom, že stačí znalost jiného 
jazyka, který žadatel ovládá. 

 

7 Pracovní smlouva 
+ 2 kopie 

- Pracovní smlouva se zaměstnavatelem v Německu; přitom platí, že z 
pracovního poměru musí vyplynout roční hrubý příjem nejméně 58.400,- eur 
(platnost pro rok 2023). Pokud žadatel zamýšlí zahájit činnost v tzv. 
nedostatkové profesi (přírodovědec, matematik, inženýr, praktický lékař a určití 
odborní lékaři, akademické nebo srovnatelné odborné síly v oblasti IT a 
komunikační technologie), postačí roční hrubý příjem ve výši 45.552,- eur 
(platnost pro rok 2023, změny částek vyhrazeny). 

- potvrzení o pracovním poměru (vyplněné a podepsané zaměstnavatelem) 

 

8 Výpis z obchodního 
rejstříku 
+ 2 kopie 

Výpis z obchodního rejstříku společnosti, která je Vaším zaměstnavatelem. Pokud 
z tohoto výpisu z obchodního rejstříku nevyplývá, že je osoba, která za 
zaměstnavatele podepsala pracovní smlouvu, oprávněna podepisovat jménem 
společnosti, je nutné předložit rovněž potvrzení o oprávnění k podpisu. 

 

9 Povolení k výkonu 
činnosti 
+ 2 kopie 

Pokud je pro zamýšlené povolání podle německých právních předpisů zapotřebí 
povolení k výkonu činnosti (např. medicína, inženýrství apod.), musí být existence 
tohoto povolení, případně příslib jeho udělení, doloženo před udělením „Blue 
Card“. 

 

10 Doklad o ubytování 
+ 2 kopie 

Pokud je již k dispozici: doklad o zajištění ubytování během pobytu v Německu 
(nájemní smlouva apod.).  

 

11 Doklad o zdravotním 
pojištění 
+ 2 kopie 

Doklad prokazující dostatečné zdravotní pojištění (zákonné nebo soukromé) 
během pobytu v Německu s platností od okamžiku příjezdu do Německa. V rámci 
probíhajícího vízového řízení postačí rovněž potvrzení zdravotní pojišťovny, že 
bude mít žadatel v případě udělení víza od okamžiku příjezdu dostatečné zdravotní 
pojištění. 

 

12 Životopis 
+ 2 kopie 

kompletní životopis  

13 Poplatek za vízum 
Poplatek za vízum činí 75 eur a platí se v hotovosti v českých korunách 
podle aktuálního směnného kurzu nebo platební kartou Visa či MasterCard. Jedná 
se o poplatek za zpracování, v případě zpětvzetí nebo odmítnutí žádosti o vízum 
tedy nevzniká nárok na jeho vrácení.  

 

 
 

Důležité poznámky: 

 

 Na sjednaný termín se prosím dostavte včas a s kompletně vyplněnými žádostmi a 
dokumenty uvedenými v tomto informačním letáku, jinak nebude Vaše žádost přijata a 
budete si muset zarezervovat nový termín. 

 Požadované dokumenty prosím předložte seřazené dle výše uvedeného pořadí – originály a 
odděleně obě sady kopií. 

 Každá žádost o vízum je posuzována samostatně. Dokumenty, které je potřeba předložit, se 
tedy mohou v jednotlivých případech lišit. Během vízového řízení se může kdykoliv stát, že 
budou vyžádány další dokumenty. 

 Zpracování úplné žádosti o vízum trvá zpravidla 4–6 týdnů, protože se na něm podílí úřady 
v SRN. 

 Velvyslanectví bude žadatele vždy neprodleně informovat o jakémkoliv vývoji ve vízovém 
řízení. Dotazy ohledně stavu zpracování jsou tedy zbytečné. 

 Bezprostředně po obdržení víza si prosím ověřte, zda jsou všechny údaje na vlepeném vízu 
správné. Za opravy na základě pozdější reklamace nese odpovědnost zásadně žadatel. 

https://prag.diplo.de/cz-de/service/05-VisaEinreise/teaser-visa-langaufenthalt/1303204

