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Vážená paní rektorko, 

Vážený pane rektore, 

na žádost Ministerstva vnitra České republiky se na Vás obracím s prosbou o informování 
ukrajinských studentů Vaší vysoké školy, kteří dlouhodobě pobývali na území České republiky 
za účelem studia ještě před válečnou situací na Ukrajině, o aktuálních problémech související 
s jejich vízovou a pobytovou ochranou na území České republiky. 

V poslední době Ministerstvo vnitra eviduje značný nárůst žádostí o udělení standardního 
dlouhodobého víza za účelem strpění ze strany ukrajinských studentů, kteří na území České 
republiky pobývali před zahájením ruské invaze na Ukrajinu. Místo toho, aby zvolili 
doporučovanou cestu prodloužení stávajícího pobytového oprávnění standardně dle pravidel 
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o pobytu cizinců“), nechali projít platnost 
vydaného dlouhodobého pobytové oprávnění a žádají o udělení dlouhodobého víza za účelem 
strpění z důvodu bezpečnostní situace na Ukrajině, zřejmě pod dojmem snazšího řízení 
o udělení víza. 

Žádost o udělení víza za účelem strpění může sice na první pohled působit jako snazší cesta 
k získání pobytového oprávnění, ať už z hlediska dokládaných náležitostí nebo nižšího 
správního poplatku, nicméně stran jistoty zachování dlouhodobého pobytového oprávnění 
(nezbytného k dokončení studia) na území České republiky se jedná o nevhodnou a do 
budoucna značně nejistou a nevýhodnou pobytovou alternativu. Dle ustanovení § 33 odst. 1 
písm. a) zákona o pobytu cizinců lze dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území 
udělit cizinci, kterému brání překážka ve vycestování z území na jeho vůli nezávislá. Za takovou 
překážku je v současnosti považována aktuální bezpečnostní situace na Ukrajině, která však 
může být proměnlivá. Z dikce zákonných ustanovení je vízum za účelem strpění pobytový titul 
krátkodobého rázu, neboť zákon o pobytu cizinců stanovuje zrušení platnosti vydaného víza 
za účelem strpění, pomine-li překážka ve vycestování, která byla důvodem pro jeho udělení. 
Jinými slovy, změní-li se bezpečnostní situace na Ukrajině nebo alespoň v její některé části, 
kde bude zaručena základní bezpečnost obyvatel, platnost víza za účelem strpění bude 
zrušena a studentovi se stanoví lhůta k opuštění území České republiky. Po skončení platnosti 
víza za účelem strpění pobytu se nelze vrátit k původnímu pobytovému titulu za účelem studia. 



Současně není možné na území České republiky požádat o jiný druh pobytového oprávnění. 
V takové situaci je jediným zákonem stanoveným východiskem vycestování z České republiky 
a podání žádosti o nové pobytové oprávnění za účelem studia na zastupitelském úřadu České 
republiky na Ukrajině. Studenti se tak sami svou neuváženou volbou typu pobytového 
oprávnění dostanou do svízelné situace, kdy nebudou moci setrvat na území a své studium 
dokončit. 

Mezi další nevýhody vyplývající z uděleného víza za účelem strpění podle platné právní úpravy 
patří nemožnost opustit území České republiky, kdy překročením její hranice platnost víza 
automaticky dle ustanovení § 62 odst. 4 zákona o pobytu cizinců zaniká. Získání pobytového 
oprávnění jiného bezpečného státu je také důvodem pro zrušení platnosti víza za účelem 
strpění. Zároveň s uděleným vízem strpění se nesnoubí žádné další finanční benefity nebo 
dávky, např. zdravotní pojištění je student povinen nadále si hradit sám. Studenti tak 
přechodem ze svých dosavadních pobytových oprávnění na vízum za účelem strpění nezískají 
žádnou výhodu ani v tomto směru. Během platnosti uděleného víza strpění nelze libovolně 
přecházet na jiné pobytové tituly (např. žádost o dlouhodobý pobyt za účelem studia lze na 
území podat nejdříve po 3 letech apod.). 

V této věci rovněž nelze očekávat změnu zákonných podmínek. Tito studenti pobývali na 
území před ruskou invazí, nevztahuje se na ně tedy zákon č. 65/2022 Sb., o některých 
opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk 
Ruské federace, (tzv. Lex Ukrajina), vymezující podmínky dočasné ochrany, ale spadají pod 
zákon o pobytu cizinců, který je platný pro všechny cizince stejně. 

Dovoluji si Vás tedy touto cestou požádala o součinnost při rychlé informovanosti ukrajinských 
studentů na Vaší vysoké škole. Ministerstvo vnitra rovněž přislíbilo, že toto téma bude aktivně 
komunikovat i k ukrajinským studentům prostřednictvím sociálních sítí a dalších vhodných 
komunikačních kanálů. 

Velice Vám děkuji za spolupráci. 

S pozdravem 
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