Stav: leden 2021

Udělení víza za účelem účasti na jazykovém kurzu (pobyt delší než 90 dní)
Děkujeme Vám, že se zajímáte o dlouhodobý pobyt ve Spolkové republice Německo za účelem účasti na jazykovém
kurzu.
Dovolujeme si Vás upozornit, že žádosti musí na velvyslanectví podávat žadatel osobně. Záležitosti týkající se žádosti
o vízum je možné projednávat pouze přímo se žadatelem.
Žádosti o vízum lze podávat na velvyslanectví pouze od pondělí do pátku v době od 8:30 do 12:00 hod. v předem
dohodnutém termínu. Sjednat termín je možné online na adrese www.prag.diplo.de.
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 a čitelně vyplněné, vlastnoručně podepsané.
Formuláře této žádosti jsou k dispozici na velvyslanectví nebo na internetové
adrese www.prag.diplo.de.

2

Platný cestovní pas
+ 2 kopie všech
relevantních stran

V pasu musí být nejméně dvě prázdné stránky. Okopírujte prosím laminovanou
stranu s údaji a všechny strany, které obsahují víza.

3

Povolení k pobytu
+ 2 kopie

Potvrzení o udělení povolení k pobytu v České republice. Okopírujte prosím
přední a zadní stranu.
Velvyslanectví může přijmout žádosti pouze od osob, které mají obvyklé bydliště
v České republice. V případě pochybností si může velvyslanectví vyžádat
předložení dalších dokumentů, např. nájemní smlouvy, potvrzení o studiu apod.

4

2 fotografie

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

5

Potvrzení o přihlášení
do jazykové školy
+ 2 kopie

Originál, na kterém bude uveden počet hodin objednaného jazykového kurzu
týdně (intenzivní kurz k získání znalostí němčiny s minimálně 18 hodinami
týdně) a potvrzení o zaplacení kurzovného.
Pozor: Integrační kurz se nepovažuje za jazykový kurz ve smyslu tohoto
dokumentu!

6

Doložení dostatku
finančních prostředků
+ 2 kopie

Doložení dostatku finančních prostředků na zajištění základních životních potřeb
(nejméně 947 eur měsíčně) a na jazykový kurz. V případě ročního pobytu je
zapotřebí doložit prostředky na zajištění základních životních potřeb ve výši
11.364 eur. Toto lze doložit následujícími způsoby:
a) prostřednictvím vázaného účtu („Sperrkonto“) u německé banky s částkou
alespoň 11.364 eur a maximální měsíční disponibilní částkou 947 eur, nebo
b) závazným prohlášením o převzetí záruky podle § 66–68 zákona o pobytu
cizinců, které pro dobu studia učiní osoba s bydlištěm v Německu.
Doložení prostředků na jazykový kurz lze provést následujícími způsoby:
a) předložením dokladu o zaplacení celého poplatku za jazykový kurz,
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b) předložením výpisu z účtu vedeného na jméno žadatele dokládajícího krytí ve
výši nákladů na jazykový kurz.
7

Doklad o ubytování
+ 2 kopie

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

8

Doklad o zdravotním
pojištění
+ 2 kopie

Doklad o zdravotním pojištění na zamýšlenou dobu pobytu v Německu.

9

2 prohlášení o poučení
podle § 54 odst. 2 č. 8
ve spojení s § 53
německého zákona
o pobytu cizinců

Podepsané a datované prohlášení o pravdivosti a úplnosti informací podle § 54
německého zákona o pobytu cizinců. Toto prohlášení je k dispozici také na
stránkách www.prag.diplo.de.

10

Životopis a motivační
dopis
+ 2 kopie

Kompletní životopis a motivační dopis vysvětlující, proč se chce žadatel učit
německy.

11

Doklad o dosavadních
znalostech němčiny

Pokud jimi žadatel disponuje, předloží doklady o dosud získaných znalostech
němčiny. Nejedná se o nutný požadavek, ale takovéto doklady mohou žádost
podpořit.

12

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:


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



Zpracování úplné žádosti o vízum trvá zpravidla 4–8 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 ručí zásadně žadatel.
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