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JAK BÝT SPRÁVNÝM „BUDDÍKEM“ 

Ještě jednou Ti jménem naší organizace ESN VŠE Praha – Buddy System z. s. gratulujeme 

k získání Buddyho. Pevně věříme, že si spolu budete rozumět a semestr s „Tvým“ a dalšími 

zahraničními studenty se Ti bude líbit. 

Přečti si, prosím, pečlivě následující stránky, kde najdeš vše, co potřebuješ vědět ke svému 

buddíkování. Pokud by něco nebylo jasné, napiš prosím svému koordinátorovi. 

Otázky ohledně fungování Buddy Programu (registrace, přidělování studentů, data, získávání 

bodů, případné problémy s Tvým koordinátorem, nedostatek informací apod.) nám můžeš 

napsat na bp@buddysystem.cz. V  případě technických problémů v buddyIS piš na 

helpdesk@buddysystem.cz 

Kdyby měl tvůj buddy otázky ohledně předmětů a školy, obrať se na OZS. Kontaktovat OZS 

můžeš na mailu: exchange@vse.cz 

Pokud máš jakékoliv otázky na naši organizaci nebo nemáš jasno, jestli se týkají jen Buddy 

Programu, potom piš na info@buddysystem.cz. 

Jsme studentská organizace a jsme studenti stejně jako ty, proto se neboj nám tykat. Pro 

kontakt se školou ale zůstaň formální. 

 

CO DĚLAT TEĎ, NEŽ BUDDY PŘIJEDE DO ČESKÉ REPUBLIKY 

Kontaktuj svého Buddyho 

▪ představ se a nabídni pomoc 

▪ zjisti, kdy přijede a zapiš to do jeho profilu v BuddyIS 

mailto:bp@buddysystem.cz
mailto:helpdesk@buddysystem.cz
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▪ zeptej se, jestli nemá nějaké problémy s příjezdem 

▪ ujisti se, že víš, ve kterém studijním programu přijíždí 

(Exchange, CEMS, CESP, IB, IDS atd.) 

▪ zeptej se, co by chtěl dělat, až do Prahy dorazí 

▪ přidej se do FB skupiny, kde jsou všichni zahraniční studenti: Exchange/Erasmus at 

University of Economics, Prague 

▪ přidej se do FB skupiny pro všechny (české) local buddies – informace zde budou 

v angličtině z důvodu, že někteří buddíci, nemluví česky: I AM A LOCAL BUDDY 

Udržuj kontakt se svým koordinátorem 

Tvůj koordinátor je tu proto, aby ti pomohl s případnými problémy a nejasnostmi. Pokud 

odpověď nenajdeš v informacích, které jsme poslali, neváhej se na něj kdykoliv obrátit. Je také 

velmi důležité koordinátorovi odpovídat na jeho emaily! 

Zjisti, jestli Tvůj Buddy potřebuje a má vízum 

Pokud Buddy není občanem EU, popř. norským, islandským, švýcarským nebo 

lichtenštejnským, bude muset mít pro vstup do ČR vízum. Zjisti, jestli ho má anebo jestli je 

nějaký problém. Předej studentovi kontakt na Exchange Office – exchange@vse.cz. 

Pokud si student požádal o Povolení k dlouhodobému pobytu (Permanent residence permit), 
musí do 3 pracovních dnů po příjezdu dojít na OAMP si toto vyzvednout. 
 
Přečti si informace a zjisti, co bude třeba vyřídit po příjezdu tvého Buddyho. Jestli i potom 

budeš mít nějaké otázky, pošli je emailem na bp@buddysystem.cz. 

  

FAQ 
 

1. Můj Buddy chce přijet dříve než v oficiální termín nastěhování (6.9.2017) 

V případě, že zahraniční student přijede dříve, než je oficiální datum nastěhování se 

na kolej, je potřeba, aby si ubytování vyřešil sám. Měl by kontaktovat vedoucí koleje 

a informovat se o dřívějším ubytování a zároveň i o poplatcích s tím spojených. 

2. Můj Buddy přijede až během Orientation Weeku nebo později (11.9.-14.9.2017) 

Pokud tvůj Buddy nebude na prvním dni OW, měl by se zúčastnit alespoň toho, co 

stihne. Jestli nestihnete ani jeden den OW, vše vyřiďte první den po příjezdu. 

Registraci vyřiďte přímo u OZS v RB547. 

3. Můj Buddy nepřijede 

Kontaktuj svého koordinátora. 

4. Můj Buddy neodpovídá na emaily 

Kontaktuj svého koordinátora. 

5. Nemohu vyzvednout svého Buddyho 

Kontaktuj svého koordinátora. 

https://www.facebook.com/groups/195319100882011/
https://www.facebook.com/groups/195319100882011/
https://www.facebook.com/groups/119560258679735/
mailto:exchange@vse.cz
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-azylove-a-migracni-politiky.aspx
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VYZVEDNUTÍ BUDDYHO  

Poslední kontrola cca 3 dny před příjezdem 

▪ máš správné informace o příjezdu (den, čas, místo :-)) 

▪ víš, kde Buddy bude bydlet 

▪ v telefonu najdeš tato tři čísla: 

▪ Svého Buddyho, 

▪ Svého koordinátora, 

▪ Hlavního koordinátora. 

Udělejte si dostatek času 

Počítejte s tím, že Francouzi stávkují téměř celoročně, na Islandu vybuchují sopky a sněhu je 
všude alespoň metr…. Čas příjezdu se tak může posunout a vy na to musíte být připravení. 

Připravte si ceduli se jménem svého Buddyho. Udělejte si spolu hned na letišti 
nebo nádraží fotku 

Cedule šetří čas a budete mít pěknou fotku na památku. Fotka v mobilu úplně stačí…. 
V neposlední řade je to i pro naši kontrolu, že jste ho opravdu vyzvedli. Udělejte si s Buddym 
prosím min. 2 fotky. Jednu nahrajte jako profilovou fotku a druhou do slotu „You and your 
buddy“ v BuddyISu. Pokud máš na starosti více buddy, stačí fotka s jedním (systém 
neumožňuje vložit fotku ke každému buddymu) 

ANO, musíte vyzvednout svého Buddyho osobně (pokud nepřijede autem).  
Pokud Buddy opravdu nechce vyzvednout, pak je to v pořádku. Pokud je buddy z programu 
CESP AISF nebo CESP ISA – vyzvedávat je nemusíš a ani doprovázet do školy na OW (více 
info v emailu). V případě, že byste ze závažných důvodů Buddyho nemohli vyzvednout, sežeňte 
za sebe náhradu a okamžitě to oznamte koordinátorovi. Je vaší povinností za sebe najít 
náhradu! 

UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH 

Zahraniční studenti bývají ubytováni na kolejích na Jarově. Zahraniční student by měl sám 
vědět, která kolej mu byla přidělena. 

1. Příjezd na koleje 

Ubytování je možné kdykoliv během dne, vrátnice fungují nepřetržitě. Váš Buddy potřebuje 
pouze pas nebo jiný platný dokument s fotografií. 

Nastěhování je možné od 6.9. 2017. Ve výjimečných případech lze najít ubytování v dřívějším 
termínu za hotelové ceny. 

2. Placení 

Studenti programu CESP mají ubytování uhrazeno. Exchange studenti musí kolejné zaplatit na 
začátku semestru dle podmínek ve smlouvě.  

3. Internet 

Pokud je student přihlášen ze své domácí školy do sítě Eduroam, bude mu Wifi fungovat ihned. 
V ostatních případech až poté, co získá školní xname/username a nastaví heslo zde. 

4. Vystěhování 

O vašeho Buddyho se musíte postarat až do konce jeho semestru. Proto se prosím zeptejte, 

jestli nebude potřebovat pomoc při vystěhování anebo prodloužení ubytování o několik dní. 

https://eduroam.vse.cz/heslo/
https://eduroam.vse.cz/heslo/


 

ESN VŠE-BS 

nám. W. Churchilla 4 buddy.vse.cz info@buddysystem.cz tel: 224 098 548 

Praha 3 – 130 67 

 

 

4

 

 

 

POVINNOST SE REGISTROVAT 

1. Tvůj Buddy je ubytovaný na koleji: 

Dle Zákona o pobytu cizinců je povinen ubytovatel oznámit ubytování cizinců do 3 pracovních 

dnů po ubytování. Tuto povinnost musí splnit koleje. 

2. Tvůj Buddy má vlastní bydlení: 

Dle Zákona o pobytu cizinců je povinen ubytovatel oznámit ubytování cizinců do 3 pracovních 

dnů po ubytování. Tuto povinnost musí splnit ubytovatel/pronajímatel, se kterým tvůj Buddy 

uzavřel smlouvu o ubytování. 

Pokud student bydlí u soukromého ubytovatele, má povinnost ubytovatel studenta nahlásit. 

Nicméně v tomto případě doporučujeme na soukromého ubytovatele nespoléhat a dojít se na 

cizineckou policii zaregistrovat. 

Cizinecká policie: odbor Cizinecké policie, Oddělení pobytových agend:  

Adresa: Olšanská 2, 130 51 Praha 3  

Úřední hodiny zde: 

http://www.policie.cz/clanek/odbor-cizinecke-policie-540818.aspx 

Pokud bude mít tvůj Buddy jakékoliv otázky ohledně víz, odkažte ho na Exchange Office 

(OZS) na exchange@vse.cz. 

Infoschůzka 

Infoschůzka pro buddíky se koná těsně před příjezdem studentů. Dozvíte se tady vše ohledně 

buddíkování, vašich povinností, akcí během semestru pro vás a buddy a mnoho dalšího. 

V neposlední řadě si zde vyzvednete Welcome balíček, který pak předáte svému buddymu – 

jsou zde důležité materiály pro buddyho týkající se Buddy Systemu a akcí, které pořádáme. 

Infoschůzky proběhnou 4.9. a 6.9. v RB211 od 16:15. Vyber si prosím jen jeden termín. Pokud 

se nemůžeš dostavit ani na jednu infoschůzku, zapiš se prosím do tohoto seznamu, ve kterém 

jsou k dispozici náhradní časy, kdy je možné si balíček vyzvednout v kanceláři Buddy Systemu 

v RB548. 

ORIENTATION WEEK (OW) 

Orientation Week je určen zahraničním studentům. Program OW bude k dispozici online na 

stránce ozs.vse.cz. 

Povinností buddíka je doprovodit studenta na registrace. Registrace budou probíhat první den 

OW v místnosti uvedené v Harmonogramu Orientation Weeku. Harmonogram lze najít na 

webových stránkách školy. OW proběhne 11.9. -14.9. 2017. 

KUPON NA MHD 

Průkazku na MHD mají studenti CESP připravenu a dostanou ji při registraci. Stačí pouze zajít 

koupit časový kupon. 

http://www.policie.cz/clanek/odbor-cizinecke-policie-540818.aspx
http://www.policie.cz/clanek/odbor-cizinecke-policie-540818.aspx
http://www.policie.cz/clanek/odbor-cizinecke-policie-540818.aspx
http://www.policie.cz/clanek/odbor-cizinecke-policie-540818.aspx
http://www.policie.cz/clanek/odbor-cizinecke-policie-540818.aspx
http://www.policie.cz/clanek/odbor-cizinecke-policie-540818.aspx
http://www.policie.cz/clanek/odbor-cizinecke-policie-540818.aspx
http://www.policie.cz/clanek/odbor-cizinecke-policie-540818.aspx
http://www.policie.cz/clanek/odbor-cizinecke-policie-540818.aspx
http://www.policie.cz/clanek/odbor-cizinecke-policie-540818.aspx
http://www.policie.cz/clanek/odbor-cizinecke-policie-540818.aspx
http://www.policie.cz/clanek/odbor-cizinecke-policie-540818.aspx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mel_UydLRdC-08TxWvt_lMmp9Juse2JVH4r_nkH3lfY/edit?usp=sharing
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Exchange studenti budou mít na registracích připravený formulář, který spolu s potvrzením 

o studiu a fotografií donesete na předprodejní místo, kde je možné průkazky vystavit. Tam 

zakoupíte časový kupon. 

Informace o předprodejním místě najdete na stránkách DPP. Potvrzení o studiu bude ve 

Welcome balíčku, který dostanou zahraniční studenti od Exchange Office během OW. 

Pokud splníte vše, co je v následujícím task listu, máte za sebou povinnou část buddíkování. 

Pevně věříme, že ale zůstanete se svým Buddym v kontaktu i během semestru. 

Máte jedinečnou příležitost se zapojit do celkem uzavřené skupiny zahraničních studentů. 

Stavte se za nimi na kolejích, běžte na oběd do menzy…nebo chodíte běhat, plavat? Určitě se 

někdo rád přidá, stačí se zeptat, třeba na FB. 

Zahraniční studenti si vás budou nejlépe pamatovat, pokud se zapojíte během prvních dvou 

týdnů. 

Doufáme, že se vám semestr jako buddíkům bude líbit! 

Váš Buddy Program  

bp@buddysystem.cz 

CHECK LIST 

 Kontaktovat Buddyho, 

 Zapsat detaily příjezdu do BuddyIS 

 Vyzvednout v místě příjezdu a vyfotit se i s cedulí (platí jen 

pro Z-EXC a CESP) 

 Ubytovat Buddyho na koleji: 

o Vyplnit formulář pro cizineckou policii, 

o Podepsat smlouvu, 

 Zajít na cizineckou policii (jen pokud 

nebydlí na kolejích) 

 Vysvětlit, jak funguje MHD 

 První nákup 

 Doprovodit do školy: 

o Registrace do školy, 

o Buddy System, 

o ID karta, 

o Provést po škole, 

o Vysvětlit kopírování, tisk, … 

 Vyřídit průkazku na MHD 

 Průběžně zaškrtávat check-list v BuddyIS  

http://www.dpp.cz/jizdenky-prodejni-mista-v-metru/
http://www.dpp.cz/jizdenky-prodejni-mista-v-metru/
http://www.dpp.cz/jizdenky-prodejni-mista-v-metru/
http://www.dpp.cz/jizdenky-prodejni-mista-v-metru/

