EXAMINATION IN THE CZECH LANGUAGE
FOR APPLICANTS FOR PERMANENT
RESIDENCE IN THE CZECH REPUBLIC
As of 1 July 2010, amended regulations apply for the organisation of this examination.
Voucher for Sitting the Examination without Charge

An alien has the right to one examination in the Czech language for free, namely after presenting the
Voucher issued by the Ministry of the Interior. The Voucher may be obtained at the regional workplaces
of the Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior (www.mvcr.cz).

Registration for the Examination

An alien may register for the examination at any of the schools which are listed in the so-called Places
Where the Examination Can Be Taken at the websites www.cestina-pro-cizince.cz or www.checkyour-czech.com.
When registering for the examination, the alien presents either the Voucher or NEWLY a Confirmation
of Having Failed the Examination.
Should the alien not present either of these documents, he/she will be allowed to sit the examination
only on a spring or autumn date always on Saturday.
In repeated attempts at sitting the examination or if a Voucher is not presented, the applicant must pay
a fee for the examination in the amount of 1,500 CZK.

Newly Implemented Examination Dates

It will be possible to sit the examination again only EVERY WEDNESDAY of the month and also
EVERY SECOND SATURDAY of the month. The dates are assigned by the school. Further information will be provided to the applicant by the employees of the regional workplaces of the Department for
Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior or directly by the school where the applicant
will sit the examination.

Certificate of Knowledge of the Czech Language

After passing the examination, the applicant shall receive a Certificate of Knowledge of the Czech
Language.

Confirmation of Not Passing the Examination

After failing the examination, the applicant shall obtain a Confirmation of Having Failed the Examination.
This Confirmation must be presented in a further attempt to pass the examination. If the applicant failed
the examination before 30 June 2010 and did not receive a Confirmation, the school will not request this
Confirmation provided that the applicant repeats the examination by 30 September 2010.

Further Information

Detailed information on the examination in the Czech language, preparation for the examination, the
Places Where the Examination Can Be Taken, the issuance of Vouchers and Certificates and other
information are available at the website of the Ministry of Education, Youth and Sports: www.cestinapro-cizince.cz, www.check-your-czech.com.
More information may also be obtained at the TOLL-FREE TELEPHONE LINE 800 400 469
(in Czech, English or Russian), which is in operation newly every Monday and Wednesday
between 9:00 A.M. and 5:00 P.M.

This flyer has been issued jointly by the Research Institute of Education
in Prague, the Ministry of Education,Youth and Sports and the Ministry of
Interior.

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA
PRO UCHAZEČE O TRVALÝ
POBYT V ČESKÉ REPUBLICE
Od 1. července 2010 platí pro organizaci této zkoušky upravené pokyny.
Poukaz k bezplatnému vykonání zkoušky

Cizinec má nárok na jednu zkoušku z českého jazyka zdarma, a to po předložení Poukazu vydaného
Ministerstvem vnitra. Poukaz je možné obdržet na krajských pracovištích Odboru azylové a migrační
politiky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).

Přihlášení ke zkoušce

Cizinec se může přihlásit ke zkoušce v některé ze škol, které jsou uvedené v tzv. Seznamu škol na webu
www.cestina-pro-cizince.cz nebo www.check-your-czech.com.
Při přihlášení ke zkoušce cizinec předloží buď Poukaz, nebo NOVĚ Potvrzení o nesložení zkoušky.
Pokud cizinec nepředloží ani jeden z těchto dokumentů, bude moci skládat zkoušku pouze v jarním
nebo podzimním termínu vždy jen v sobotu.
Při opakovaném pokusu o složení zkoušky, nebo pokud není předložen Poukaz, musí uchazeč zaplatit
poplatek za zkoušku ve výši 1.500 Kč.

Nově zavedené termíny zkoušek

Zkoušku je možné nově vykonat pouze KAŽDOU STŘEDU v měsíci a také KAŽDOU DRUHOU SOBOTU v měsíci. Termíny uchazeči přiděluje škola. Další informace poskytnou uchazeči pracovníci na krajských pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo přímo škola, ve které
uchazeč zkoušku skládá.

Osvědčení o znalosti českého jazyka

Po úspěšném vykonání zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o znalosti českého jazyka.

Potvrzení o nesložení zkoušky

Po neúspěšném pokusu o vykonání zkoušky uchazeč obdrží Potvrzení o nesložení zkoušky. Toto
Potvrzení musí předložit při dalším pokusu o složení zkoušky. Pokud uchazeč neuspěl u zkoušky do
30. 6. 2010, a nedostal tedy Potvrzení, nebude po něm škola při opakování zkoušky do 30. 9. 2010 toto
Potvrzení vyžadovat.

Další informace

Podrobné informace ke zkoušce z českého jazyka, k přípravě na zkoušku, Seznamu škol, vydávání
Poukazů a Osvědčení a další informace jsou uvedené na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: www.cestina-pro-cizince.cz, www.check-your-czech.com.

Bližší informace je možné rovněž získat na BEZPLATNÉ TELEFONNÍ LINCE 800 400 469
(v českém, anglickém a ruském jazyce), která je v provozu nově každé pondělí a středu
od 9.00 do 17.00.

Leták byl vydán ve spolupráci Výzkumného ústavu pedagogického v Praze,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra.

