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JAK STUDOVAT A ŽÍT 

VE FRANCII 

Informační večer 

Pondělí 3. února 2014 

 
Večerem provázeli: Lenka Belkova, lenka.belkova@csmpf.com, Karel Brinda, karel.brinda@csmpf.com  
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Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii 

Naše aktivity 

 Propojujeme mladé Čechy ve Francii (zejména v 

oblasti Paříže)  

 Radíme, jak zvládnout pobyt ve Francii, zejména 

administrativní záležitosti 

 Pořádáme besedy na aktuální politická, 

ekonomická a společenská témata a tematické 

večery 

 Pořádáme neformální setkání – každý měsíc 

„Česká hospoda“, Mikulášský večírek a další... 

 

Naši členové a sympatizanti 

 Mladí Češi a Čecho-Francouzi ve věku 18-35 let 

 Studenti nebo absolventi prestižních 

francouzských škol (ESC, Sciences Po a další) 

 Mladí pracující, tvůrci, živnostníci... 



Obsah 

Základ: bydlení, bankovní účet, internet 

 

Zařídit si: mobil, doprava po Paříži, pojištění 

 

Zabydlet se: nakupování, cestování, zábava… 

 

Zůstat: stipendia, hledání práce  

 

Závěr 
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Bydlení ve Francii (1/2) 

DRUHY BYDLENÍ PRO STUDENTY 
 kolej (cité (résidence) universitaire), je nutné 

provést registraci co nejdříve 

 foyer  

 pronájem pokoje u rodiny (chambre chez un 
particulier) 

 pokoj pro služky (chambre de bonne) 

 samostatný byt (location d‘appartement individuel) 

 spolubydlení (colocation či coloc‘) 

 

KDE HLEDAT BYT 
 Internet: www.pap.fr, www.seloger.com, 

www.collocation.fr 

 Agentury (pozor: honorář = 1-2 nájmy). 

 Petite Prague 

 

JAKE DOKUMENTY A ZÁRUKY BUDE 
VYŽADOVAT MAJITEL BYTU  

 Dossier  

 Garant 

 Dépôt de garantie (1 nájem) 
 

http://www.pap.fr/
http://www.seloger.com/
http://www.collocation.fr/
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Bydlení ve Francii (2/2) 
CO PLATÍTE MAJITELI 

 Nájem (loyer) 
 Charges – společné poplatky (voda, úklid a správa domu, odpadky, výtah, atp.) – 

může obsahovat i topení, pokud je topení společné (chauffage collectif) 
 

CO PLATÍTE FIRMÁM 
 Elektřinu – faktura od EDF je důležitý dokument! 
 Plyn (GDF) – pokud je teplá voda/topení na plyn 
 Internet 

 

CO PLATÍTE MĚSTU 
 Pobytová (městská daň) – taxe d‘habitation - je splatná tím, kdo bydlí na adrese ve 

Francii k 1.lednu 
 Platí se na podzim (v listopadu) a její výše záleží na i) daňové zátěži města, okresu a 

kraje ii) velikosti bytu a jeho tabulkové nájemní hodnotě, iii) příjmu nájemníka 
 V případě studenta s minimálními příjmy je částka většinou nízká, resp. nulová 

 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ - APL (Allocations personnalisées au logement) / CAF (Caisse 
d'Allocations Familiales) 

 Nárok má každý student, který pobývá ve Francii 
 Platí se od 2. měsíce pobytu, žádost se musí podat už druhý měsíc 
 Žádat online na www.caf.fr 

 

http://www.caf.fr/
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Bankovní účet 
Mít francouzský bankovní účet je nutnost 

 Nájem a drtivá většina služeb se platí převodem nebo šekem  

  (mobil, internet, elektřina, plyn) 

 Všude se budete setkávat se slovem RIB(1) = je to výpis o čísle účtu 

 Od února dojde ke změně – celoevropská identifikace, háčky, čárky  
 

Internetové banky : 

 Boursorama.fr / monabanq.com / fortuneo.fr 

 Levnější než normální banka, převody do zahraničí často zdarma 

Banky si studenty hýčkají a nabízí atraktivní balíčky: 

 Účet bez poplatků, peněžitý bonus zdarma (až 90€+), slevové kupony, výhoda doporučení 

„parrainage“ (bonusy) 

Založit účet může být komplikované: 

 Banka bude chtít potvrzení o francouzské adrese 

 Případně vyžádejte „lettre de bienvenue“, odeslané na vaší dočasnou adresu. Podpis o 

přijetí potvrdí, že někde vskutku bydlíte 

 Potvrzení o studiu, které možná ještě nemáte 
 

Tip 1: zjistit si jaké jsou partnerské banky hostitelské školy a porovnat jejich nabídky 

Tip 2: nenechat se odradit, pokud vás banka odmítá/vyžaduje nějaké nestandardní 

dokumenty 
(1): RIB = Relevé d’Identité Bancaire 



7 

Mobilní telefon – široký výběr sítí 

Zůstáváte ve Francii jen krátce (1 semestr)? 

 Pokud zůstáváte krátce používat roaming může být řešení: SMS stojí 0,13€, 

volání za 0,42€/min 

 Předplacené karty jsou laciné řešení ale mají velkou nevýhodu: kredit platí 

jen 2 – 4 týdny. Vyšší kredit = delší platnost. Virtuální operátoři (Auchan, 

NRJ, Virgin…) = delší platnost 

 

Zůstáváte déle… 

 Ve Francii existují čtyři mobilní sítě a desítky virtuálních operátorů – nabídka 

je široká 

 Operátoři s vlastní sítí: Orange, SFR, Bouygues Télécom a Free Mobile  

 Virtuální operátoři (MVNO): Virgin Mobile, NRJ Mobile, Auchan Mobile, 

La Poste Mobile, atd. 

 « Forfait bloqué » – de facto automatické měsíční dobíjení se stropem a s 

výhodami paušálu 

 



Tip 1: Objednejte si tarif Free 2€:  

 Sice neumožňuje volání/SMS do zahraničí na mobil ani nemá roaming, 

ale na to použijete české číslo 

 Získáte 60min+60SMS za měsíc, minuta navíc za 0,05€, SMS navíc za 

0,01€ 

Tip 2 : Free 19,90€ 

 Bez smlouvy, neomezené SMS / MMS / volání / volání na pevné linky po 

celé Evropě / Internet 3 Giga / dá se vyřídit po internetu 

Tip 3 : odjezd z Francie umožňuje legálně přerušit dlouhodobou 

smlouvu s operátorem. Budete si moct ponechat i dotovaný telefon 
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Mobilní telefon – široký výběr sítí 
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Internet a pevná linka 
 „Triple play“ (box) – cca. 30 €/měsíc 

 Připojení k internetu (ADSL) 

 Pevná linka s neomezeným voláním na pevné linky v EU zdarma (včetně České 

republiky) 

 Dekodér s min. 50 televizními kanály 

 Kauce na modem 

 Zavedení trvá 1-3 týdny 

 Možnost rozvázání stejná, jako u mobilu – v případě přestěhování do ciziny  

 Přechod k jinému operátorovi – frais de résiliation 

 Orange, Free, Bouygues, SFR a další.  

 Nejlevnější ADSL nabízí Alice – Alicebox initial za 10€/měsíc, nabízí omezený počet 

kanálů a mezinárdoních destinací 

 

 

Tip : od majitele bytu zjistěte číslo pevné linky a jméno předchozího nájemníka, bude potřeba 

při objednávce 

 

Připojení přes kabel nabízí Numericable, je většinou rychlejší (30 až 100 Mbit/s), ale je 

dražší (měsíční poplatky, minimální délka smlouvy, vysoké poplatky za zrušení) 

 

Připojení přes 3G klíčenku je relativně omezené (3GB/měsíc max) a drahé (kolem 

30€/měsíc). Nabízí Orange, SFR, Bouygues za přibližně stejné ceny 
 



Obsah 

Základ: bydlení, bankovní účet, internet 

 

Zařídit si: mobil, doprava po Paříži, pojištění 

 

Zabydlet se: nakupování, cestování, zábava 

 

Zůstat: stipendia, hledání práce  

 

Závěr 
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MHD – Carte ImagineR a Carte Navigo 
http://www.navigo.fr/les-forfaits-navigo.html 

 Studenti ve věku do 26 let v pařížském regionu mohou využívat 

výhodnou jízdenku Carte ImagineR. Ta se ale vydává na celý 

školní rok. Zápis musí být proveden k 1. září, 1. října, 1. listopadu 

či nejpozdějí 1. prosinci za 324,90 € (1 až 2. zóna) 

 Není tedy možné předplatit si ImagineR v dalším pololetí od ledna 

 Na letní semestr se musíte spokojit s nezlevněnou Navigo Mois (na 

měsíc) za 67,10€/měsíc. 

 O víkendu se  máte také jízdné po celém regionu Ile de France 

zdarma. 

 Předplatné lze zrušit při odjezdu z Paříže,  je třeba poslat doporučený 

dopis s doručenkou (lettre recommandée avec accusé de réception) 

 Případně můžete zrušit účet a karta bude deaktivována 

 

 Pokud Vám přijde návštěva, lze si zakoupit Navigo Semaine 

týdenní  

 za 20,40 € 

 

http://www.navigo.fr/les-forfaits-navigo.html
http://www.navigo.fr/les-forfaits-navigo.html
http://www.navigo.fr/les-forfaits-navigo.html
http://www.navigo.fr/les-forfaits-navigo.html
http://www.navigo.fr/les-forfaits-navigo.html
http://www.navigo.fr/les-forfaits-navigo.html
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Systém Vélib’ - jízda na kole po Paříži 
http://www.velib.paris.fr/ 

Po Paříži a okolních městech je 1 200 stanic Vélib’ s celkem 20 000 koly k 
pronájmu na krátké trasy 

 Uvnitř Paříže je stanice Vélib’ cca každých 300m 

 

Existuje předplatné na 24h (1,7€) či na 168h (8€), roční  předplatné stojí 29€ pro 
studenty  (45min)  i pro nestudenty(30 min).  

V rámci předplatného je každých prvních 30min výpůjčky zdarma a to v 
neomezeném počtu 

 Je možné při delší cestě po 30min kolo zaparkovat, chvíli počkat a poté si ho znovu 
vypůjčit a jet dál 

 Při přesáhnutí 30min se už platí: 1€ za první půlhodinu nad, 2€ za druhou nad a 4€ za  
další každou půlhodinu (čili 50min stojí 1€, 1h15 stojí 3€, atd.) 

 Mladí do 26 let s ročním předplatným mají výpujčku na 45min zdarma (je třeba zaslat 
fotokopii občanského průkazu) 

Pro koupi předplatného je potřeba platební karta s čipem 

 Poplatek za přesáhnutí 30min bude stržen z vaší karty při měsíčním vyúčtování 

 Pokud byste nevrátili kolo, bude vám strhnuta blokovaná částka 150€ 

Předplatné lze nabít na tramvajenku Navigo, speciální Velib kartu nebo lze použít 
kód na vytištěném papírku 

 Navigo či Velib kartu stačí přiložit přímo ke zvolenému kolu 

 Papírový kód  a číslo vybraného kola je třeba zadat na terminálu 

 Carta Velib’express se da odebrat i na radnici 

Než si vyberete, které kolo ze stojanu chcete, tak zkontrolujte jeho stav: 

 Funkční řetěz, brzdy, sedadlo, nafouknuté duše, přehazovaní rychlostí, atp. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Velibvelo1.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Velib_station_(887339707).jpg
http://www.velib.paris.fr/
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Zdravotní pojištění 
Každý student ve Francii musí své škole prokázat, že má zajištěné zdravotní pojištění 
(sécurité sociale étudiante) a to buď: 

 Zaplacením studentského zdravotního pojištění ve Francii, např. LMDE (cca. 200€) 
http://www.lmde.com/  

 Pokud studujete v ČR, pojištění za vás platí stát. Vyžádejte si evropský zdravotní průkaz 
(EHIC) a ten pojištění nahrazuje. 

 

Tak nebo onak se budete muset zaregistrovat u oblastní pokladny de sécurité sociale (CPAM) 
http://www.ameli.fr/ (1) a ta vám přidělí ekvivalent rodného čísla, numéro de sécurité sociale 

 

Sécurité sociale hradí cca 60% nákladů návštěvy u lékaře a léků, je vhodné se tedy připojistit 
(tzv. mutuelle) 

 Základní připojištění stojí c.60€ a díky němu vás bude stát základní návštěva lékaře 
pouze 1€ regulační poplatek, zbytek vám uhradí sécurité sociale a mutuelle 

(1): CPAM = Caisse primaire assurance maladie 

http://www.lmde.com/
http://www.ameli.fr/


Návštěva lékaře 
Pozor: Ve Francii se u lékaře (médecin traitant) platí předem, peníze se vám vrací 
zpětně. Jak? 

 Návštěva praktika stojí 23€, zaplatíte na místě (hotově, šekem, kartou) 

 Dostanete formulář „feuille de soins“, ten vyplníte a pošlete na CPAM 

 Ta vám pošle c.60% nákladů na účet a zároveň výpis 

 Výpis pošlete Mutuelle a ta vám pošle zbytek (podle vámi zvoleného krytí) 

 

Tip 1: Pro úplné pokrytí všech výloh (kromě zubní péče) je výhodné koupit si v Česku 
cestovní připojištění, nejlevnější je možné získat už od 300 Kč a rok jako službu k 
platební kartě. 

 

Tip 2: studenti mají možnost navštívit univerzitního lékaře, ten je zdarma a většinou po 
ruce. Problém může být delší čekací doba. 

 

Praktický lékař vám například vydá potvrzení o zdravotní způsobilosti k sportovní 

aktivitě. 

14 
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Jazykové školy v Paříži 

Obecné rady: 
•Kurzy francouzštiny nabízí skoro každá vysoká škola. Snažte se ale co nejvíc do jazyka ponořit – chodit do kina, na 
večírky, hádat se v bance atd.  
•V případě krátkodobého pobytu (Erasmus atd.) složte ještě před návratem do Česka jazykovou zkoušku DELF/DALF.  

Název Orient. cena Co? Kde? 

Institut Catholique de Paris – 

ILCF 

735+ €/sem. 

 

(4 h/týd.) 

• Poměrně levné kurzy a dobrá kvalita 

• Skupiny bývají spíše menší 

M4 Saint-Sulpice/ M12 

Rennes 

Cours de la civilisation et de 

la langue française 

800 € / sem. 

+ zápisné 

 

(6 h/týd.) 

• Levné a dobrá kvalita. 

•  Velká nabídka různých kurzů (literatura, 

obchodní jazyk, civilizace, fonetika).  

• Různé časy: dopo, odpo, večer 

• Skupiny bývají větší 

Latinská čtvrť okolo 

Sorbonny, Panthéonu a St-

Michel 

 

M10 Cluny-La Sorbonne, 

RER B Luxembourg 

Alliance française 800 € / sem. 

+ zápisné 

 

(4 h/týd.) 

 

• Kurzy týdenní, měsíční, semestrální 

roční, všechny úrovně a časy 

• Možnost začít kdykoli (vždy v pondělí) 

• Relativně drahé a větší skupiny 

• Přípravky na certifikáty DELF/DALF 

M12 Rennes 

Cours municipaux d’adultes – 

FLE 

Zdarma • Kurzy pořádané pařížskou radnicí jsou 

zdarma. 

• Oficiálně se lze zapsat jen v září 

Radnice jednotlivých 

arrondismentů 

http://www.cours-municipal-d-adultes-cma.cma-paris.org/formation/langue-francaise
http://www.cours-municipal-d-adultes-cma.cma-paris.org/formation/langue-francaise
http://www.cours-municipal-d-adultes-cma.cma-paris.org/formation/langue-francaise
http://www.cours-municipal-d-adultes-cma.cma-paris.org/formation/langue-francaise
http://www.cours-municipal-d-adultes-cma.cma-paris.org/formation/langue-francaise
http://www.cours-municipal-d-adultes-cma.cma-paris.org/formation/langue-francaise
http://www.cours-municipal-d-adultes-cma.cma-paris.org/formation/langue-francaise
http://www.ccfs-sorbonne.fr/
http://www.ccfs-sorbonne.fr/
http://www.alliancefr.org/
http://www.alliancefr.org/
http://www.cours-municipal-d-adultes-cma.cma-paris.org/formation/langue-francaise
http://www.cours-municipal-d-adultes-cma.cma-paris.org/formation/langue-francaise
http://www.cours-municipal-d-adultes-cma.cma-paris.org/formation/langue-francaise
http://www.cours-municipal-d-adultes-cma.cma-paris.org/formation/langue-francaise
http://www.cours-municipal-d-adultes-cma.cma-paris.org/formation/langue-francaise
http://www.cours-municipal-d-adultes-cma.cma-paris.org/formation/langue-francaise


16 

Jak se učit francouzštinu jinak 
 Najděte si tandem 

 Využijte nabídky jazykových kurzů pro studenty Erasmu, které nabízí vaše 
škola 

 CIUP: Cité universitaire internationale de Paris: konverzační skupiny 
http://ww.ciup.fr 

 acc&ss (CIUP, Marne-la-Vallée, Créteil,…) - kurzy francouzštiny zdarma 
(hlavně pro PhD studenty a výzkumníky a jejich příbuzné) 

 CIJP: Club International des jeunes à Paris: různá kulturní setkání a hlavně 
ateliér anglicko-francouzské a německo-francouzské konverzace, divadlo... 
10 Eur/rok http://www.club-international.org 

 Asociace Euro-Fil: kurzy výslovnosti. www.euro-fil.com 

 Equipes d’accueil et d’amitié pour les étudiantes et étudiants 
étrangers: pomoc při studiu, praktika jazyka, setkávání a kontakt s 
francouzskou rodinou. 20€ roční příspěvek. equipe.accueil.free.fr 

 Sledujte televize, poslouchejte rádio (Radio Prague: http://www.radio.cz/fr/) 

 

 

http://ww.ciup.fr/
http://ww.ciup.fr/
http://www.club-international.org/
http://www.club-international.org/
http://www.club-international.org/
http://www.club-international.org/
http://www.euro-fil.com/
http://www.euro-fil.com/
http://www.euro-fil.com/
http://www.radio.cz/fr/
http://www.radio.cz/fr/


Soukromé kurzy francouzštiny v Paříži 
 

Irena Czuchová - ucelený kurz výslovnosti (5 lekcí), gramatika, konverzace; vše 
po Skypu, 15 €  / 45 minut 

• info@irenaczuchova.cz 

• www.irenaczuchova.cz 

• http://www.irenaczuchova.cz/blog/ -  blog o francouzštině (např. fráze pro návštěvu 
kadeřnictví, návštěvu zubaře, apod.) 

 

 

Regine Suissa - 26 - 29 € / hodina 

• http://regine.suissa.fle.monsite-orange.fr/index.html 

 

 

Anna Jančová 
• gramatika, výslovnost, konverzace 

• jancova.an@gmail.com 
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mailto:info@irenaczuchova.cz
http://www.irenaczuchova.cz/
http://www.irenaczuchova.cz/blog/
http://www.irenaczuchova.cz/blog/
http://regine.suissa.fle.monsite-orange.fr/index.html
http://regine.suissa.fle.monsite-orange.fr/index.html
http://regine.suissa.fle.monsite-orange.fr/index.html
http://regine.suissa.fle.monsite-orange.fr/index.html
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Resto U v Paříži (CROUS de Paris) - jídlo: 3,15€ (studenti) 
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Kde nakupovat? 

 

 

 

 

 

Samoobsluhy 
 Monoprix (nejdražší), Carrefour, Intermarché , Super U (střední cenová kat. ), Auchan, Ed, 

Lidl (nejlevnější) 

 Pozor v neděli jsou všechny obchody zavřené až na výjimky – některé prodejny Franprix, 

SuperU, G20 zůstávají otevřené. 

  

Trhy 
 Každá čtvrť má svůj trh, seženete tam hlavně čerstvou zeleninu a ovoce za rozumné ceny  

 Stálé/zastřešené (otevřeno denně, nejčastěji se zavíracím dnem v pondělí) 

 Stánkové trhy (asi 2x týdně, dopoledne)  

 Tip: před koncem prodejní doby se zboží zlevňuje 

  Kompletní seznam trhu v Paříži i s přesnou prodejní dobou naleznete na: 

http://marches.equipements.paris.fr/ 
 

Oblečení  
Dvakrát ročně jsou po celé Francii Slevy – Soldes 

  zimní - od 8.ledna do 11. února 2014 

  letní- od 25. června do 29. července 2014 

 

Tip: v předvánočním čase se vyhněte nakupování 

 v Galerie Lafayette a na Grands Boulevards! 
 

 

http://marches.equipements.paris.fr/
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Cestování po Francii 

Jak levně cestovat po Francii 

 Pořiďte si slevovou kartu na vlak Carte 12-25. Stojí 50€ a vyplatí se už 
od tří cest 

 Sežeňte spolujízdu (covoiturage), existují specializované weby jako 
covoiturage.fr, blablacar.fr 

 Zařiďte si síťovou železniční jízdenku pro Francii (InterRail) 

 

Půjčte si elektromobil Autolib (záloha 150€) 

 Funguje v Paříži a okolních městech (po Ile-de-France) 

 Je možné si půjčit auto již od 18 let (narozdíl od většiny autopůjčoven) 

 Hodí se spíš na krátký přesun (půlhodina stojí přibližně 7€) 

 Kartu si můžete zařídit online na www.autolib.eu 
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Cesty mezi ČR a Francií 
Letecké spojení mezi Prahou a Francií je časté a relativně dostupné 

 Paříž je první destinace letiště Václava Havla, až10 letadel každým směrem denně 

 2 národní dopravci (ČSA, Air France) a 2 low cost (Smart Wings, EasyJet) 

 Let je v řádu zapsaný na 2h, reálně letadlo letí c1h10min 

 Ceny za zpáteční letenku se dá sehnat za 100 – 200€, výjimečně levněji (akce) 

 Všechny společnosti létají na Roissy – Charles de Gaulle (cesta RER B za 35min/9€, autobusem 
Roissybus za c40min/10€, pokud máte ImagineR/Carte Orange o víkendu zdarma) 

 Šikovný porovnávač cen: liligo.fr, srovnává ve Francii působící letenkové servery 
 

Přímé spojení také 2x týdně z Ostravy, případně z Katowic (BVA) 
 

Autobusy jsou levnější, ale pomalejší způsob dopravy: 
 Mezi ČR a Francií jezdí Eurolines a Student Agency, staví v několika francouzských městech 

 Cesta Praha – Paříž v autobuse trvá přibližně 15h, ceny začínají na 50€ zpáteční, navíc existují 
speciální akce 

 Velmi výhodné pro první cestu do Francie a poslední cestu zpět kvůli odvozu zavazadel 
 

Spolujízda je úsporný a relativně rychlý způsob dopravy z/do ČR 
 Trasa Praha – Paříž se dá stihnout z c.10 hodin 

 Nabídku a poptávku spolujízdy přes Petite Prague či specializované servery (české, francouzské) 
 

Vlakem – přes Mannheim (denní vlak) 
 Jedna cesta Paříž-Praha může být do 60 EUR 

 Koupit nezávisle Paříž -> Mannheim a Mannheim -> Praha (Německo má slevy do sousedních 
zemí), použít slevy (např. 25% s kartou RailPlus (ekvivalent BahnCard25) = česká In-Karta (stojí 
jen asi 900 Kč na 3 roky) 

 Další možnosti: přes Norimberk/Mnichov/Berlín/… 
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Studentské organizace pro zahraniční studenty 

 Erasmus à Paris: organizují hlavně večírky, erasmácke lodě a zájezdy 
 

 EIAP: échanges internationaux à Paris 

 

 Cité internationale universitaire à Paris: 10 000 mezinárodních 
studentů 

 

 Etudiant de Paris.fr 

 

 Paris-party: každý čtvrtek akce s účastí až 1000 zahraničních studentů. 
Vstup volný do 1 do rána. www.erasmus-party.com 

 

 Le Club Erasmus: mezinarodní setkaní, ateliéry, kulturní akce. 10 eur 
jednorazový poplatek www.paris-europe.eu 

 

http://www.erasmus-party.com/
http://www.erasmus-party.com/
http://www.erasmus-party.com/
http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/
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Česká komunita v Paříži 

 Petite Prague – užitečné fórum Čechů a Slováků pro registraci stačí poslat 
e-mail na petiteprague-subscribe@yahoogroupes.fr 

 České centrum http://paris.czechcentres.cz/  

 Promítání filmů 

 Výstavy 

 Koncerty 

 Česká škola bez hranic http://csbh.cz/pariz  

 Sokol http://www.sokolparis.org/  

 Česká katolická beseda http://kabes.free.fr/  

 Velvyslanectví ČR v Paříži http://www.mzv.cz/paris  

 Atd... 

mailto:petiteprague-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:petiteprague-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:petiteprague-subscribe@yahoogroupes.fr
http://paris.czechcentres.cz/
http://csbh.cz/pariz
http://www.sokolparis.org/
http://kabes.free.fr/
http://www.mzv.cz/paris


Obsah 

Základ: bydlení, bankovní účet, internet 

 

Zařídit si: mobil, doprava po Paříži, pojištění 

 

Zabydlet se: nakupování, cestování, zábava 

 

Zůstat: stipendia, hledání práce  

 

Závěr 
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Způsoby financování studijního pobytu 

 Minimum pro život studenta: 750 EUR/měsíc (teoretický požadavek, 
většinou jej nikdo nekontroluje) 

 

 O většinu stipendií je nutné žádat rok dopředu (minimálně však půl 
roku) 

 

 Podporu je jednodušší získat pro studenty 
magisterských/doktorských programů a studentů oborů s 
nedostatkem studentů 

 

 CampusBourses: databáze stipendií spravovaný CampusFrance 
(organizace lákající a pečující o zahraniční studenty ve Francii) 
www.campusfrance.org 
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Stipendia francouzské vlády pro nadané studenty 

 Snaha vytvářet „frankofonní elitu“ 

 

 Příklad: Bourse Eiffel určená nadaným zahraničním studentům, kteří 
si přejí studovat ve Francii magistra nebo část doktorského studia v 
oblasti ekonomie, managementu, práva, politologie a techniky 

 

 Kandidaturu posílá škola, která se zavazuje Vás přijmout v 
následujícím školním roce. 

 

 Pozor: uzávěrka různě (např. na Sciences Po v listopadu) – nutné 
řešit hodně dopředu 
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Stipendia francouzského Ministerstva zahraničních věcí 

Bourse de l’ambassade 

 Podporují především studenty oborů, které korespondují 
strategickým zájmům své země původu 

 

 Především pro doktorandy a post-doktorandy, jedná se o cotutelle 

 

 Výběr kandidátů na základě akademické excelence nikoli sociálních 
kritérií 

 

 Více info: kulturní odbor Francouzské ambasády v Praze 

 

 Žádosti se podávají v září/říjnu s ročním předstihem 
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Stipendia franc. ministerstva školství 
 

Stipendia na základě sociálních kritérií (bourse sur criteres sociaux) : CROUS 

 Žádat o ně mohou studenti pocházející z členského státu EU nebo EHS, kteří ve 

Francii  už alespoň rok studovali/pracovali 

 Je nutné vyplnit tzv. DSE (Dossier Social étudiant) a odevzdat jej nejpozději do 30. 

dubna pro získání stipendia na další rok. Žadatel musí doložit příjmy svých rodičů 

 

Výpočet lze simulovat na: http://www.cnous.fr/_vie_264.htm. 

 Záleží na příjmu rodiny, počtu dětí, počtu dětí – studentů 
o Příklad: Tříčlenná rodina, příjem rodiny 40 tis CZK/měs (2x20tis) = stipendim úrovně 3 

(échelon 3), 310€/měsíc 

o Hranice příjmu rodiny (1 dítě) aby studen dosáhl na první úroveň stipendia (160€/měs) je na 

úrovni 58tis/měsíc 

 

 Echelon 0 = nedostáváte peníze, ale nemusíte platit zápisné 

(frais de scolarité) 

 

 Příjemci stipendia „sur critères sociaux“ mají nárok na vyšší přídavky 

na bydlení (APL/CAF) 

(1): CROUS = Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires – regionální organizace 
spravující koleje, menzy, stipendia, atp 

http://www.cnous.fr/_vie_264.htm
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Administrativní otázky 

 Od vstupu ČR do EU nepotřebuje český student ve Francii žádat o 
pobytovou kartu (CARTE DE SÉJOUR) 
o Stačí u sebe mít platný doklad totožnosti 

 

 V roce 2011 vypršela omezení pracovního trhu, český student se 
tedy může ucházet o jakoukoliv práci, brigádu 

 

 Placení daní z příjmu 
o Podle mezistátní dohody o zamezení dvojitého zdanění mají studenti  platit daně v 

domovské zemi 
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Stáže (stage) 
Ve Francii velmi rozvinutá záležitost: 

 Mnoho vysokoškolských programů obsahuje stáž jako povinnou součást (stage de fin 
d‘études, année de césure) 

 Nabízeny firmami, neziskovými organizacemi (včetně profesních organizací), státní 
správou 

 Školní intranet, specializované webové stránky (www.kapstages.com) 

Convention de stage 

 Smlouva mezi studentem, školou a firmou upravující podmínky výkonu práce 

 Podmínkou je zápis ve standardním vysokoškolském programu (není možné skrz 
Erasmus).  

 Pozor: bez konvence nejste v průběhu pracovní doby pojištěni, a to ani zdravotně 

Odměny (indemnité de stage): 

 Stáž delší než 8 týdnů je ze zákona nutně placená  

 Zaměstnavatel neplatí odvody za tu část odměny, která se rovná 1/3 minimální mzdy 
(SMIC) = cca 410 € 

 Výše odměny záleží na odvětví, velikosti firmy, škole,… 

 Pozor: příjmy musíte uvést do daňového přiznání, a to i když nebudou dost vysoké na to, 
abyste z nich platili daně 

Na úspěšnou delší stáž (6 měsíců) často naváže nabídka na pracovní úvazek (CDD, CDI) 



Česká škola bez hranic Paříž - stáže pro 
studenty s humanitním zaměřením 

Součástí sítě ČŠBH ve světě: www.csbh.cz 
www.csbh.cz/pariz 

Výuka: 
 Předškolní 

 Školní: český jazyk a literatura, dějepis – zeměpis 
českých zemí, podle vlastního vzdělávacího programu 

 95% žáků: bilingvní nebo české rodiny 

Školní rok 2013/2014  
 uznání výuky v ČR.Možnost zajímavé praxe pro studenty  

Kontakt: csbh@csbh.cz  

 

http://www.csbh.cz/
http://www.csbh.czwww.csbh.cz/pariz
mailto:csbh@csbh.cz
mailto:csbh@csbh.cz
mailto:csbh@csbh.cz
mailto:csbh@csbh.cz


Stáže - další příležitosti  

• Stálá mise ČR při OECD 
 
 

• Velvyslanectví ČR v Paříži 

– ekonomický úsek 

– kulturní úsek 
 

• České centrum 
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Proč studovat ve Francii 

Kvalitní a dostupné vzdělání 

Francie je 3. světově nejvýznamnější zemí, co 

do počtu zahraničních studentů - 278 000 

představuje přes 12% celkového počtů studentů 

Nábor do prvního ročníku na univerzitách je 

málo selektivní, takže se nebojte nastoupit, I 

když si ještě nepřipadáte příliš kovaní 

Network a noví přátelé 
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Hledání brigády a zaměstnání 

Pro české studenty většinou péče o děti  

 Inzeráty chodí víceméně každý den skrze Petite Prague 

 Sorties d‘école, nounou… 

 Contrat CESU 

Možnost také v obchodě, v rychlém občerstvení, méně pak v 
restauracích 

 

Pracovní trh je cizincům – občanům Evropské unie otevřený  

A to jak administrativně, tak i z hlediska postoje zaměstnavatelů.  

 

Podmínkou je většinou plynulá znalost francouzštiny 

 

 

 

 



Obsah 

Základ: bydlení, bankovní účet, internet 

 

Zařídit si: mobil, doprava po Paříži, pojištění 

 

Zabydlet se: nakupování, cestování, zábava 

 

Zůstat: stipendia, hledání práce  

 

Závěr 
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Zůstaňte v kontaktu s ČSMPF 
Sledujte náš web: http://www.csmpf.com/ 

 Na webu je kalendář s našimi akcemi 

 Máme tam online poradnu s detailní sekcí ohledně bydlení, pojištění 

 

Přidejte si nás na Twiteru : @csmpf 

Přidejte si nás na Facebooku: http://www.facebook.com/csmpf 
 Každá  naše akce vám vyjede ve zprávách 

 

Staňte se aktivním členem! Jak se napříkad můžete zapojit? 
 …jako spolutvůrce: pořádání akcí, vedení blogu, design a údržba webovek 

 …jako člen: navštěvovat akce, sledovat web atd… 

 Navrhněte témata pro činnost asociace 

 

Pošlete nám kontakt na vaše kolegy z Erasmu, na vašeho 
koordinátora v ČR i ve Francii 

 Pomůžete nám pokrýt co nejvíc kolegů studentů ve Francii! 

 

Nevíte si rady? Máte problém (bydlení, škola, banka, atd.)? Napište nám či 
zavolejte, zkusíme se vám co nejlépe pomoci 

 E-mail: csmpf@csmpf.com 

 Mobil: +33 6 65.40.79.34 

http://www.csmpf.com/
http://www.facebook.com/csmpf
mailto:csmpf@csmpf.com


 6.2. – Česká hospoda (ČSMPF) 

 každý 1. čtvrtek v měsíci 
 

 8.2. – Sokol de Paris - Bal de Sokol de Paris 
 

 10. 2. – volejbal v Saint Mandés 

 každé pondělí od 20hod 

 

 Začátkem dubna – debata o čes. levici (ČSMPF) 
 

 21. 6. – český koncert při příležitosti Fête de la musique (ČSMPF) 

Souhrn nadcházejících akcí 2014 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 
A TĚŠÍME SE NASHLEDANOU! 
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