Víza pro účastníky programu Evropský sbor solidarity

Univerzity, akademičtí pracovníci, studenti, mladí lidé a pracovníci s mládeží, kteří se účastní
projektu Evropského sboru solidarity1, mohou mít obtíže při získávání víza. Toto oznámení
poskytuje obecné informace o vydávání víz a povolení k pobytu účastníkům ze třetích zemí2.
Povolení k vstupu a pobytu účastníků ze třetích zemí musí být řešeno v koordinaci
s vnitrostátními orgány cílové země. Všechny zúčastněné organizace odpovídají společně za
zajištění toho, aby byla před uskutečněním plánované aktivity vydána nezbytná povolení.
Směrnice o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu,
studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích
projektů a činnosti au-pair (směrnice (EU) 2016/8013) stanoví, že jakmile jsou splněny
všechny obecné i zvláštní podmínky, má státní příslušník třetí země nárok na povolení
k pobytu nebo vízum.
Žádosti o povolení musí být příslušným orgánům evropské účastnické země předloženy v
dostatečném předstihu, protože tento proces může trvat až 90 dnů. Pokud v zemi bydliště
účastníků není konzulát evropské účastnické země, účastníci by měli kontaktovat ministerstvo
zahraničních věcí nebo přistěhovalecký úřad evropské účastnické země, a zjistit odpovědný
konzulát. Další rady a podporu týkající se víz, povolení k pobytu, sociálního zabezpečení atd.
mohou poskytnout národní agentury v programových zemích. Portál EU o přistěhovalectví4
poskytuje obecné informace o vízech a povoleních k pobytu jak pro krátkodobé pobyty, tak pro
dlouhodobé pobyty.
Obecně platí, že účastníci projektů programu Evropského sboru solidarity, kteří pobývají
v cílové zemi déle než tři měsíce, potřebují před odcestováním dlouhodobé vízum a/nebo
povolení k pobytu. Jestliže pobyt přesahuje tři měsíce, krátkodobé vízum není vhodným
povolením.
Dokumenty potřebné pro podání žádosti o příslušné povolení k vstupu a pobytu závisí na účelu
pobytu a na pravidlech cílové země (pokud jde o dlouhodobé pobyty).

Účastníci musí legálně pobývat v členských státech EU (informace týkající se Spojeného království naleznete
v příručce k programu Evropského sboru solidarity) nebo v těchto zemích: Severní Makedonie, Srbsko a Turecko;
Lichtenštejnsko, Island a Norsko; Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosova (označení v souladu s rezolucí Rady
bezpečnosti OSN č. 1244, aniž jsou dotčeny postoje k otázce statusu), Černá Hora; Arménie, Ázerbájdžán,
Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina (území uznávané mezinárodním právem); Alžírsko, Egypt, Izrael,
Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina (označení nesmí být vykládáno jako uznání státu Palestiny a nejsou
jím dotčeny postoje k otázce statusu), Sýrie, Tunisko; Ruská federace (území uznávané mezinárodním právem).
2
V případě evropského sboru solidarity jsou v současné době „účastnickými zeměmi“ pouze země EU.
3
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj
4
https://ec.europa.eu/immigration/
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Krátké pobyty – nepřesahující tři měsíce
Cílová programová země
Členové schengenského
prostoru5:
Rakousko, Belgie, Česko,
Dánsko, Estonsko, Finsko,
Francie, Německo, Řecko,
Maďarsko, Island, Itálie,
Lotyšsko, Lichtenštejnsko,
Litva, Lucembursko, Malta,
Nizozemsko, Norsko,
Polsko, Portugalsko,
Slovensko, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko

Pravidla
V závislosti na státní příslušnosti je možné, že státní příslušníci
zemí mimo EU budou potřebovat krátkodobé vízum
(„schengenské vízum“). Ověřte, zda je zapotřebí vízum6.
V zásadě platí, že držitelé schengenského víza mohou volně
cestovat v rámci 26 zemí schengenského prostoru.
Držitel víza pro jeden vstup může do schengenského prostoru
vstoupit pouze jednou. Držitel víza pro více vstupů může
během doby platnosti víza do schengenského prostoru
vstupovat a opouštět jej opakovaně, přičemž musí dodržet
maximální dobu povoleného pobytu.
Obecné požadavky na podání žádosti o krátkodobé vízum
(seznam je pouze orientační; harmonizované seznamy jsou
dostupné na řadě míst7):
- Vyplněný a podepsaný formulář žádosti
- Platný cestovní doklad a fotografie ve správném formátu
- Dokumenty související s účelem cesty (např. dokumentace
programu Evropského sboru solidarity)
- Doklad o finančních prostředcích (k pokrytí cesty a pobytu)
- Dokumenty související s ubytováním
- Cestovní zdravotní pojištění s krytím v minimální výši
30 000 EUR, které je platné pro celý schengenský prostor
a celou dobu trvání pobytu.
Správní poplatek (v současné době ve většině případů
60 EUR) se neplatí v případě studentů, postgraduálních
studentů a doprovázejících učitelů, kteří podnikají pobyt za
účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,
jakož i výzkumných pracovníků, kteří cestují za účelem
provádění vědeckého výzkumu.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách
příslušné programové země. Portál EU o přistěhovalectví8
obsahuje odkazy na vnitrostátní orgány programových zemí,
které jsou členy EU.

Země, které nejsou členy
schengenského prostoru:

Státní příslušníci zemí mimo EU mohou a nemusí potřebovat
vnitrostátní krátkodobé vízum, a to v závislosti na
pravidlech cílové země.

Švýcarsko je jedinou zemí schengenského prostoru, která není „programovou“ zemí. Dále: Island,
Lichtenštejnsko a Norsko nejsou v současné době „účastnickými“ zeměmi evropského sboru solidarity.
6
https://ec.europa.eu/immigration/general-information/do-i-need-visa_en
7
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing_en
8
https://ec.europa.eu/immigration/
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Bulharsko, Chorvatsko,
Kypr, Irsko, Rumunsko,
Spojené království, Srbsko,
Turecko, Severní
Makedonie

Dlouhodobé pobyty – přesahující tři měsíce
Pro všechny cílové účastnické země programu Evropský sbor solidarity platí stejná
pravidla
• Účastníci, kteří jsou státními příslušníky zemí mimo EU, potřebují dlouhodobé vízum
nebo povolení k pobytu vydané cílovou zemí.
• Cílová země někdy vydává povolení k pobytu nahrazující dlouhodobé vízum, jakmile
státní příslušník země mimo EU vstoupí na její území. Pravidla se liší v závislosti na
délce pobytu a cílové zemi. Portál EU o přistěhovalectví obsahuje odkazy na
vnitrostátní orgány „programových“ zemí, které jsou členy EU.
• Jsou-li účastníci držiteli povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza vydaného
některou zemí schengenského prostoru, mohou se v rámci schengenského prostoru
pohybovat nejvýše 90 dnů v kterémkoli období 180 dnů.
• Státní příslušníci zemí mimo EU, kteří cestují do země schengenského prostoru přes
jinou zemi schengenského prostoru, musí zajistit, aby měli dlouhodobé vízum nebo
povolení k pobytu vydané cílovou zemí.

Vysílající instituce by měly k úhradě poplatků, pojištění a nákladů na bankovní převody (nebo
jejich části) použít prostředky programu Evropského sboru solidarity na organizační podporu
nebo řízení projektů, tj. neměly by je odečítat od grantu na individuální podporu účastníka.
Veškeré náklady účtované účastníkovi by mu měly být jasně vysvětleny a měly by být předem
odsouhlaseny oběma stranami.
Účastníci přeshraničních činností v rámci programu Evropského sboru solidarity využívají
systém pojištění. Toto pojištění by mělo být považováno za dostatečné pro účely udělování
vstupních a pobytových víz.
V případě potřeby může národní agentura vystavit na požádání dokument potvrzení k vízu nad
90 dnů. Tento dokument se přikládá k žádosti o udělení Povolení k dlouhodobému pobytu a
nahrazuje doklad o účelu pobytu cizince na území České republiky, doklad o zajištění ubytování
a doklad o prostředcích k pobytu.
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