
 Mám na starost studenta 

ze země EU (+ Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island) ze země MIMO EU  

můj student je ubytovaný 

na koleji    na privátě 

student se NEMUSÍ REGISTROVAT! 
(udělá to za něj ubytovatel – SKM) 

student se MUSÍ do 30-ti dnů od příjezdu  
      registrovat na Cizinecké policii 

mající 

dlouhodobé vízum 
povolení k dlouhodobému pobytu 

můj student je ubytovaný 

na koleji 

student se  
NEMUSÍ 
REGISTROVAT! 
(udělá to za něj 
ubytovatel – SKM) 

   na privátě 

student se MUSÍ do 3 pracovních dnů  
od příjezdu registrovat na Cizinecké policii 

můj student je ubytovaný  
  na koleji nebo na privátě 

student se MUSÍ do 3 pracovních dnů  
od příjezdu registrovat na OAMP 



 
 

 Dlouhodobé vízum (long term visa): 
-vydávají se na déle než 90 dní, maximálně však na 6 měsíců 

 
Cizinecká policie: 

 
Cejl 62b (Brno – Zábrdovice) 

Tel.: 974 628 131 – 135 
 

Úřední hodiny: 
Po a St: 8:00 – 17:00 hod. 

Út a Čt: 8.00 - 14.00 
 

Tramvaje 2, 4, 11 – zastávka Tkalcovská 
 

 
 

Co s sebou: pas (ID) + pojištění (EU – kartička pojišťovny) 
 
 



 Povolení k dlouhodobému pobytu (long term residence permit): 
- pro ty, kteří chtějí na území ČR pobývat déle než 6 měsíců; popř. si prodlužují studium v ČR (na dlouhodobé vízum) nad 6 měsíců 

 
Registrace na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP) 

 
Hněvkovského 30/65 (Brno – Komárov) 

Tel.: 543 213 313 – 316 
 

Úřední hodiny: 
Po a St: 8.00 - 16.00 
Út a Čt: 8.00 - 14.00 

 
Tramvaje 12 na konečnou zastávku Komárov, a pak autobusy 40, 48, a 67 (autobusová zastávka 

Komárov je o kus vedle, doprava přes cestu). Pak jet na zastávku Hněvkovského, ale pozor, je na znamení! 
 

   
 
 

Co s sebou: pas + pojištění 
 

Poznámky: 
 Všechny nápisy jsou v češtině. 

 Na recepci po nahlášení účelu návštěvy dostane každý papírek s písmenem/číslem a musí čekat. 
 Úředníci vyvolávají čísla ústně a česky. 

 

Pohled od zastávky na 
areál (z tohoto pohledu 

až ve třetí budově 
úplně vzadu jsou 
kanceláře odboru) 
 

Vstup do třetí budovy 
(Oddělení pro dlouhodobé 
pobyty je v 1. patře) 

 



 
PRODLUŽOVÁNÍ POBYTU: 

 
- student má dlouhodobé vízum, žádá o povolení k dlouhodobému pobytu 

- žádost se podává na OAMP 
- žádost lze podat nejdříve 3 měsíce před vypršením dlouhodobého víza a nejpozději 14 dní před jeho vypršením 

- s sebou: potvrzení o studiu (CZS), 2x foto, kopii ID stranky pasu, kopii viza, komplexní pojištění, výpis z banky (v Aj), ubytovací smlouva 
(bydlí-li student na privátě) 

- případě, že student bydlí na kolejích, je nutné také zajít za pí Jánskou (SKM Vinařská),  
popř. danou ubytovatelkou kolejí (Komárov, Kounicova), která zašle potvrzení o ubytování datovou schránkou přímo na OAMP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


