ýíslo žádosti / Application number

FOTO

ěSCPP þ.

ǼȖȚȖȋȘȈȜȐȧ
3,5 x 4,5 cm
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Razítko úĜadu

Žádost o udČlení schengenského víza
Tento formuláĜ je zdarma

ǯȈȧȊȓȍȕȐȍ Ȗ ȊȣȌȈȟȍ ȠȍȕȋȍȕșȒȖȑ ȊȐȏȣ
ǩȍșȗȓȈȚȕȈȧ ȈȕȒȍȚȈ

1. PĜíjmení / ǼȈȔȐȓȐȧ(-Ȑ)
2. Ostatní jména (pĤvodní pĜíjmení) / ǻȘȖȎȌȍȕȕȈȧ/-ȣȑ (ȗȘȍȎȕȧȧ/-Ȑȍ ȜȈȔȐȓȐȧ/-Ȑ)

Pro úĜední úþely
ǯȈȗȖȓȕȧȍȚșȧ
ǷȖșȖȓȤșȚȊȖȔ /
ǲȖȕșțȓȤșȚȊȖȔ

3. KĜestní jméno(a) / ǰȔȧ/ȐȔȍȕȈ Ȑ ȖȚȟȍșȚȊȖ
Datum podání:

4. Datum narození (ddmmrrrr) / ǬȈȚȈ ȘȖȎȌȍȕȐȧ (ȌȌȔȔȋȋȋȋ)
5. ýíslo obþanského prĤkazu / ǳȐȟȕȣȑ ȒȖȌ -ǵȖȔȍȘ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȋȖ ȖȉȡȍȋȘȈȎȌȈȕșȒȖȋȖ ȗȈșȗȖȘȚȈ
(ȜȈȒțȓȤȚȈȚȐȊȕȖ)
6. Místo narození / ǴȍșȚȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ

Zpracováno kým:

ZemČ narození (kód) / ǲoȌ cȚȘȈȕȣ ȘȖȎȌȍȕȐȧ
7.

Souþasná(é) státní pĜíslušnost(i) (kód) / ǫȘȈȎȌȈȕșȚȊȖ/-Ȉ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ

8. Státní pĜíslušnost pĤvodní (kód) / ǫȘȈȎȌȈȕșȚȊȖ ȗȖ ȘȖȎȌȍȕȐȦ (ȒȖȌ)
9. Pohlaví / ǷȖȓ
mužské / ȔțȎșȒȖȑ
ženské / ȎȍȕșȒȐȑ
10. Rodinný stav / ǫȘȈȎȌȈȕșȒȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ
svobodný(á) / ȝȖȓȖșȚ (ȕȍ ȏȈȔțȎȍȔ)
ženatý-vdaná / ȎȍȕȈȚ (ȏȈȔțȎȍȔ)
žijící oddČlenČ / ȘȈȏȖȉȡȍȕ(-Ȉ) ș șțȗȘțȋȖȑ(-Ȕ)
rozvedený (á) / ȘȈȏȊȍȌȍȕ(-Ȉ)
ovdovČlý(á) / ȊȌȖȊȍȞ(ȊȌȖȊȈ)
jiný / ȐȕȖȍ
11. Jméno a pĜíjmení otce / Ǽ.ǰ.Ƕ. ǶȚȞȈ

DoplĖující
dokumenty:

Platný pas

Finanþní prostĜedky

12. Jméno a pĜíjmení matky / Ǽ.ǰ.Ƕ. ǴȈȚȍȘȐ

Pozvání

13. Druh cestovního pasu nebo cestovního dokladu / ǲȈȚȍȋȖȘȐȧ ȗȈșȗȖȘȚȈ
Cestovní pas / ǵȈȞȐȖȕȈȓȤȕȣȑ ȏȈȋȘȈȕȐȟȕȣȑ
Diplomatický pas / ǬȐȗȓȖȔȈȚȐȟȍșȒȐȑ
Služební pas / ǹȓțȎȍȉȕȣȑ
Cestovní doklad (Ženevská konvence 1951) / ǷȘȖȍȏȌȕȣȍ ȌȖȒțȔȍȕȚȣ șȖȋȓ. ǲȖȕȊȍȕȞȐȐ 1951 ȋ.
Cizinecký pas / ǷȈșȗȖȘȚ ȐȕȖșȚȘȈȕȞȈ ș ȊȐȌȖȔ ȕȈ ȎȐȚȍȓȤșȚȊȖ
NámoĜnický pas / ǷȈșȗȖȘȚ ȔȖȘȧȒȈ
Jiný cestovní doklad (prosím uvećte) / ǰȕȖȑ ȗȘȖȍȏȌȕȖȑ ȌȖȒțȔȍȕȚ (țȒȈȏȈȚȤ ȒȈȒȖȑ)

Dopravní prostĜedky

Zdravotní pojištČní

Další:

15. Vystaven kým (kód) / ǲȍȔ
ȊȣȌȈȕ (ȒȖȌ)

14. ýíslo pasu / ǵȖȔȍȘ ȗȈșȗȖȘȚȈ

16. Datum vystavení (ddmmrrrr) / ǬȈȚȈ ȊȣȌȈȟȐ (ȌȌȔȔȋȋȋȋ)
17. Platný do (ddmmrrrr) / ǬȍȑșȚȊȐȚȍȓȍȕ ȌȖ (ȌȌȔȔȋȋȋȋ)
18. Jestliže se zdržujete v jiné než domovské zemi uvećte oprávnČní k návratu pro zemi bydlištČ.
Ǭȓȧ ȓȐȞ ș ȔȍșȚȖȗȘȍȉȣȊȈȕȐȍȔ Ȋȕȍ șȚȘȈȕȣ ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȧ: ǰȔȍȍȚșȧ ȓȐ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ ȕȈ
ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȍ Ȋ șȚȘȈȕț ȔȍșȚȖȗȘȍȉȣȊȈȕȐȧ?
Ne / ǵȍȚ

Vizum:
Odmítnuto
UdČleno

Ano (þíslo) / ǬȈ (ǻȒȈȏȈȚȤ No)

Doba platnosti (ddmmrrrr) / CȘȖȒ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȌȖȒțȔȍȕȚȈ (ȌȌȔȔȋȋȋȋ)

Strana/ǹȚȘȈȕȐȞȈ

1

*19. Souþasné povolání / ǷȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ
*20 . ZamČstnavatel (název školy) / ǵȈȏȊȈȕȐȍ ȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȧ (ȕȈȏȊȈȕȐȍ țȟȍȉȕȖȋȖ ȏȈȊȍȌȍȕȐȧ)
Adresa zamČstnavatele (školy) / AȌȘȍș ȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȧ (țȟȍȉȕȖȋȖ ȏȈȊȍȌȍȕȐȧ)

Pro úĜední úþely
ǯȈȗȖȓȕȧȍȚșȧ
ǷȖșȖȓȤșȚȊȖȔ /
ǲȖȕșțȓȤșȚȊȖȔ
Druh víza:
LTV

Telefon zamČstnavatele / TȍȓȍȜȖȕ

A
B

21. Hlavní cíl cesty / ǫȓȈȊȕȈȧ șȚȘȈȕȈ șȓȍȌȖȊȈȕȐȧ

C

22. Druh víza / ȒȈȚȍȋȖȘȐȧ ȊȐȏȣ
Letištní tranzit / ȚȘȈȕȏȐȚ-ȈȥȘȖȗȖȘȚ
Tranzit / ȚȘȈȕȏȐȚȕȈȧ

Krátkodobý pobyt / ȒȘȈȚȒȖșȘȖȟȕȈȧ
Dlouhodobý pobyt / ȌȖȓȋȖșȘȖȟȕȈȧ

23. Vízum / ȊȐȏȈ
Samostatné / ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȈȧ

Skupinové / ȋȘțȗȗȖȊȈȧ

D

24. Poþet požadovaných vstupĤ / ǪȐȏȈ ȏȈȗȘȈȠȐȊȈȍȚșȧ Ȍȓȧ
jednorázovČ / ȖȌȕȖȒȘȈȚȕȖȋȖ ȊȢeȏȌa
na dvČ cesty / ȌȊțȒȘȈȚȕȖȋȖ ȊȢeȏȌa
vícerázovČ / ȔȕȖȋȖȒȘȈȚȕȖȋȖ ȊȢȍȏȌȈ
25. Doba pobytu / ǹȘȖȒ ȗȘȍȉȣȊȈȕȐȧ Ȋ șȚȘȈȕȍ:
vízum je žádáno na / ǪȐȏȈ ȏȈȗȘȈȠȐȊȈȍȚșȧ ȕȈ

Poþet vstupĤ:
1
2
více

dní / Ȍȕȍȑ

26. PĜedchozí víza (udČlená v posledních tĜech letech) a jejich platnost
ǬȘțȋȐȍ ȊȐȏȣ (ȊȣȌȈȕȕȣȍ ȏȈ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȚȘȐ ȋȖȌȈ) Ȑ șȘȖȒ Ȑȝ ȌȍȑșȚȊȐȧ

Platné od:

27. V pĜípadČ tranzitu máte povolení k pĜicestování do cílového státu?
Ǫ șȓțȟȈȍ ȚȘȈȕȏȐȚȈ: ǰȔȍȍȚșȧ ȓȐ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ ȕȈ ȊȢȍȏȌ Ȋ șȚȘȈȕț ȒȖȕȍȟȕȖȋȖ șȓȍȌȖȊȈȕȐȧ?
Ano, platné do (ddmmrrrr) /
Ne / ǵȍȚ
ǬȈ, ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȌȖ
Vystaven kým / ǲȍȔ ȊȣȌȈȕȖ
*28. PĜedchozí pobyty v tomto a dalších schengenských státech / ǷȘȍȌȣȌțȡȐȍ ȗȖȍȏȌȒȐ ș ȗȖșȍȡȍȕȐȍȔ
ȌȈȕȕȖȋȖ ȐȓȐ ȌȘțȋȐȝ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ-țȟȈșȚȕȐȒȖȊ ȀȍȕȋȍȕșȒȖȋȖ șȖȋȓȈȠȍȕȐȧ
Stát (kód) / ȋȖșțȌȈȘșȚȊo (ȒȖȌ) Od (ddmmrrrr) / ǶȚ (ȌȌȔȔȋȋȋȋ)

C+D

Do:

Platné pro:

Do (ddmmrrrr) / ǬȖ (ȌȌȔȔȋȋȋȋ)

29. Úþel cesty / ǾȍȓȤ ȗȖȍȏȌȒȐ
ÚĜední / ǶȜȐȞȐȈȓȤȕȈȧ
Turistika / ǺțȘȐȏȔ
Zdravotní dĤvody / ǳȍȟȍȕȐȍ
Obchod / ǬȍȓȖȊȈȧ
Jiné dĤvody / ǰȕȈȧ
Kulturní, sportovní / ǲțȓȤȚțȘȕȈȧ, ǹȗȖȘȚȐȊȕȈȧ
NavštČva rodiny nebo pĜátel / ǷȖșȍȡȍȕȐȍ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ ȐȓȐ ȌȘțȏȍȑ
Jiné dĤvody (uvećte jaké) / ǰȕȈȧ (țȒȈȏȈȚȤ)

*30. Datum pĜíjezdu (ddmmrrrr) / ǬȈȚȈ ȊȢȍȏȌȈ (ȌȌȔȔȋȋȋȋ)
*31 . Datum odjezdu (ddmmrrrr) / ǬȈȚȈ ȊȣȍȏȌȈ (ȌȌȔȔȋȋȋȋ)
*32. Hranice prvního vstupu nebo trasa prĤjezdu / ǷȍȘȊȣȑ ȗțȕȒȚ ȗȍȘȍșȍȟȍȕȐȧ ȋȘȈȕȐȞȣ ȐȓȐ ȔȈȘȠȘțȚ
ȚȘȈȕȏȐȚȈ
*33. Dopravní prostĜedek / ǺȘȈȕșȗȖȘȚȕȖȍ șȘȍȌșȚȊȖ

* Otázky oznaþené * nemusí být zodpovČzeny þleny rodin obþanĤ EU (Evropská unie) nebo EHP (Evropský hospodáĜský prostor)
(manžel(ka), dítČ, þi ekonomicky závislí pĜíbuzní v pĜímé linii). Rodinní þlenové obþanĤ EU nebo EHP musí doložit dokumenty, které tuto
pĜíbuznost potvrdí.
*ɑɥɟɧɵ ɫɟɦɟɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɢɥɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ (ɫɭɩɪɭɝ/-ɚ, ɞɟɬɢ ɢɥɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɩɨ ɜɨɫɯɨɞɹɳɟɣ ɥɢɧɢɢ) ɧɟ ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɨɦɟɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɤɨɦ (*), ɚ
ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɬɚɤɨɟ ɪɨɞɫɬɜɨ.
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*34. Jméno a pĜíjmení zvoucí osoby, zvoucí firmy v Schengenských státech a kontaktní osoba ve firmČ.
V jiných pĜípadech uvećte název hotelu nebo adresu pĜechodného pobytu v Schengenských státech.
ǰȔȧ/ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȗȘȐȋȓȈȠȈȦȡȍȋȖ ȓȐȞȈ / țȟȘȍȎȌȍȕȐȧ Ȋ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ-țȟȈșȚȕȐȒȍ ȀȍȕȋȍȕșȒȖȋȖ șȖȋȓȈȠȍȕȐȧ Ȑ
ȒȖȕȚȈȒȚȕȖȋȖ ȓȐȞȈ ȗȘȐȋȓȈȠȈȦȡȍȑ șȚȖȘȖȕȣ; Ȋ șȓțȟȈȍ ȖȚșțȚșȚȊȐȧ ȚȈȒȖȊȖȑ - ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȋȖșȚȐȕȐȞȣ ȐȓȐ ȈȌȘȍș
ȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȗȘȍȉȣȊȈȕȐȧ ȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ-țȟȈșȚȕȐȒȖȊ ȀȍȕȋȍȕșȒȖȋȖ șȖȋȓȈȠȍȕȐȧ.

Pro úĜední úþely
ǯȈȗȖȓȕȧȍȚșȧ
ǷȖșȖȓȤșȚȊȖȔ /
ǲȖȕșțȓȤșȚȊȖȔ

Jméno a pĜíjmení osoby/ Ǽ.ǰ.Ƕ. ǵȈȏȊȈȕȐȍ ȓȐȞȈ
Název firmy (hotelu) / HaȏȊȈȕȐe țȟȘȍȎȌȍȕȐȧ (ȋȖșȚȐȕȐȞȣ)
Úplná adresa / ǷȖȓȕȣȑ ȈȌȘȍș
Telefon / ǺȍȓȍȜȖȕ

FAX / ǼȈȒș

E-mailová adresa / ǨȌȘȍș ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȖȑ ȗȖȟȚȣ
*35. Kdo pĜebírá Vaše cestovní a ubytovací náklady? / ǲȚȖ ȖȗȓȈȟȐȊȈȍȚ ȘȈșȝȖȌȣ ȏȈ ȗȘȖȍȏȌ Ȑ ȗȘȍȉȣȊȈȕȐȍ
ȏȈȧȊȐȚȍȓȧ ȏȈ ȘțȉȍȎȖȔ?
Zvoucí osoba(y) / ǷȘȐȋȓȈȠȈȦȡȍȍ (-ȍ)
Žadatel / ǯȈȧȊȐȚȍȓȤ
ȓȐȞȖ(-Ȉ)
Zvoucí firma / ǷȘȐȋȓȈȠȈȦȡȍȍ țȟȘȍȎȌȍȕȐȍ
Uvećte kdo a jak a pĜedložte odpovídající doklady / ȒȚȖ ȒȖȕȒȘȍȚȕȖ Ȑ ȒȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ; ȗȘȐȓȖȎȐȚȤ
șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ ȌȖȒțȔȍȕȚȣ
*36. Finanþní prostĜedky k živobytí po dobu pobytu / ǹȘȍȌșȚȊȈ Ȓ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȦ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȍȉȣȊȈȕȐȧ
ȏȈȧȊȐȚȍȓȧ ȏȈ ȘțȉȍȎȖȔ
Finanþní hotovost / ǵȈȓȐȟȕȣȍ ȌȍȕȤȋȐ

Šeky (cestovní) / ǬȖȘȖȎȕȣȍ ȟȍȒȐ

Platební karty / ǲȘȍȌȐȚȕȣȍ ȒȈȘȚȖȟȒȐ

Ubytování / OȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ ȎȐȓȤȨȔ

Ostatní / ǰȕȣȍ
Ostatní / ǰȕȣȍ
Cestovní a/nebo zdravotní pojištČní /
ǬȖȘȖȎȕȈȧ Ȑ/ȐȓȐ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȈȧ șȚȘȈȝȖȊȒȈ

Manžel (-ka) / C țȗȘțȋ(-Ȉ)

platné do (ddmmrrrr) /
ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȈȧ ȌȖ:
(ȌȌȔȔȋȋȋȋ)

37. PĜíjmení / ǼȈȔȐȓȐȧ șțȗȘțȋȐ(-Ȉ)
38. Rodné pĜíjmení / ǻȘȖȎȌȍȕȕȈȧ(-ȣȑ)
39. Jméno / ǰȔȧ/ȐȔȍȕȈ Ȑ ȖȚȟȍșȚȊȖ șțȗȘțȋȐ(-Ȉ)

40. Datum narození (ddmmrrrr) / ǬȈȚȈ ȘȖȎȌȍȕȐȧ șțȗȘțȋȐ(-Ȉ) (ȌȌȔȔȋȋȋȋ)
41. Místo narození / ǴȍșȚȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ șțȗȘțȋȐ(-Ȉ)
42. DČti

(pro každý cestovní pas musí být podána samostatná žádost)
ǬȍȚȐ (ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȖȚȌȍȓȤȕȖȍ ȏȈȧȊȓȍȕȐȍ ȕȈ ȒȈȎȌȣȑ ȏȈȋȘȈȕȗȈșȗȖȘȚ)

a. PĜíjmení / ǼȈȔȐȓȐȧ
Jméno / ǰȔȧ/ȐȔȍȕȈ Ȑ ȖȚȟȍșȚȊȖ

Datum narození (ddmmrrrr) / ǬȈȚȈ ȘȖȎȌȍȕȐȧ
(ȌȌȔȔȋȋȋȋ)

b. PĜíjmení / ǼȈȔȐȓȐȧ
Jméno / ǰȔȧ/ȐȔȍȕȈ Ȑ ȖȚȟȍșȚȊȖ

Datum narození (ddmmrrrr) / ǬȈȚȈ ȘȖȎȌȍȕȐȧ
(ȌȌȔȔȋȋȋȋ)

c. PĜíjmení / ǼȈȔȐȓȐȧ
Jméno / ǰȔȧ/ȐȔȍȕȈ Ȑ ȖȚȟȍșȚȊȖ

Datum narození (ddmmrrrr) / ǬȈȚȈ ȘȖȎȌȍȕȐȧ
(ȌȌȔȔȋȋȋȋ)
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43. Osobní údaje týkající se obþana EU nebo EHP (evropský hospodáĜský prostor), který Vás vyživuje. Tato otázka by mČla být
zodpovČzena pouze rodinnými pĜíslušníky obþanĤ EU nebo EHP.
ǳȐȟȕȣȍ ȌȈȕȕȣȍ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȋȘȈȎȌȈȕȐȕȍ - ȏȈȗȖȓȕȧȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ ȏȈȧȊȐȚȍȓȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȟȓȍȕȖȔ șȍȔȤȐ ȋȘȈȎȌȈȕȐȕȈ
Ȑȏ ǭȊȘȖȗȍȑșȒȖȋȖ ǹȖȦȏȈ ȐȓȐ ǭȊȘȖȗȍȑșȒȖȋȖ ȅȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȋȖ ǷȘȖșȚȘȈȕșȚȊȈ Ȑ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȗȖșȓȍȌȕȍȋȖ.
PĜíjmení / ǼȈȔȐȓȐȧ
Jméno / ǰȔȧ/ȐȔȍȕȈ
Datum narození (ddmmrrrr) / ǬȈȚȈ ȘȖȎȌȍȕȐȧ (ȌȌȔȔȋȋȋȋ)

Státní pĜíslušnost (kód) / ǫȘȈȎȌȈȕșȚȊȖ (ȒȖȌ)

ýíslo cestovního pasu / ǵȖȔȍȘ ȏȈȋȘȈȕȐȟȕȖȋȖ ȗȈșȗȖȘȚȈ
Rodinný pomČr obþana EU nebo EHP: / ǹȚȍȗȍȕȤ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȖȑ șȊȧȏȐ:
44.
44.

Jsem si vČdom a souhlasím s následujícím: jakékoliv mé osobní údaje uvedené v této žádosti o vízum budou poskytnuty pĜíslušným úĜadĤm
schengenských státĤ a jimi v pĜípadČ potĜeby použity za úþelem rozhodnutí o mé žádosi o vízum. Takovéto údaje mohou být vloženy do databází a
uschovány v databázích pĜístupných pĜíslušným úĜadĤm v rĤzných schengenských státech. Na mou výslovnou žádost mČ konzulární úĜad vyĜizující mou
žádost bude informovat o zpĤsobu, jakým mohu uplatnit své právo zkontrolovat své osobní údaje, nechat je pozmČnit þi vymazat, zejména pokud by byly
nepĜesné, v souladu se zákony uvedeného státu. Prohlašuji podle svého nejlepšího vČdomí, že všechny mnou uvedené údaje jsou správné a úplné. Jsem si
vČdom, že jakékoliv chybné údaje povedou k zamítnutí mé žádosti þi ke zrušení již udČleného víza a mohou mČ rovnČž vystavit trestnímu stíhání podle
zákonĤ toho schengenského státu, jenž žádost vyĜizuje. Zavazuji se opustit území schengenských státĤ po vypršení platnosti víza, bude-li mi udČleno. Byl
jsem informován o skuteþnosti, že udČlení víza je jen jednou z podmínek vstupu na evropské území schengenských státĤ. Pouhá skuteþnost že mi bylo
udČleno vízum, neznamená, že budu mít nárok na odškodnČní, pokud nesplním pĜíslušná ustanovení þlánku 5.1 Schengenské provádČcí úmluvy a bude mi
tudíž odmítnut vstup. Podmínky nutné pro vstup budou znovu pĜekontrolovány pĜi mém vstupu na evropské území schengenských státĤ.
ȇ ȗȘȖȐȕȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕ Ȑ șȖȋȓȈșȍȕ ș ȚȍȔ, ȟȚȖ ȔȖȐ ȓȐȟȕȣȍ ȌȈȕȕȣȍ, țȒȈȏȈȕȕȣȍ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȍȑ ȈȕȒȍȚȍ, ȉțȌțȚ ȗȍȘȍȌȈȕȣ ȒȖȔȗȍȚȍȕȚȕȣȔ ȖȘȋȈȕȈȔ
ȋȖșțȌȈȘșȚȊ-țȟȈșȚȕȐȒȖȊ ȀȍȕȋȍȕșȒȖȋȖ șȖȋȓȈȠȍȕȐȧ Ȑ Ȋ șȓțȟȈȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȖȉȘȈȉȖȚȈȕȣ ȐȔȐ Ȍȓȧ ȗȘȐȕȧȚȐȧ ȘȍȠȍȕȐȧ ȗȖ ȔȖȍȔț ȏȈȧȊȓȍȕȐȦ. ȅȚȐ
ȌȈȕȕȣȍ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȊȊȍȌȍȕȣ Ȑ șȖȝȘȈȕȍȕȣ Ȋ ȉȈȏȍ ȌȈȕȕȣȝ, Ȓ ȒȖȚȖȘȖȑ ȉțȌțȚ ȐȔȍȚȤ ȌȖșȚțȗ ȒȖȔȗȍȚȍȕȚȕȣȍ ȖȘȋȈȕȣ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ-țȟȈșȚȕȐȒȖȊ
ȀȍȕȋȍȕșȒȖȋȖ șȖȋȓȈȠȍȕȐȧ. ǷȖ ȔȖȍȔț ȏȈȗȘȖșț ȒȖȕșțȓȤșȒȖȍ țȟȘȍȎȌȍȕȐȍ, ȖȜȖȘȔȓȧȦȡȍȍ ȔȖȍ ȏȈȧȊȓȍȕȐȍ, șȖȖȉȡȐȚ Ȕȕȍ Ȗ șȗȖșȖȉȍ ȖșțȡȍșȚȊȓȍȕȐȧ
ȔȖȍȋȖ ȗȘȈȊȈ ȕȈ ȗȘȖȊȍȘȒț ȓȐȟȕȣȝ ȌȈȕȕȣȝ ȖȉȖ Ȕȕȍ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȕȈ ȐșȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȐȓȐ țȌȈȓȍȕȐȍ ȕȍȊȍȘȕȣȝ ȌȈȕȕȣȝ Ȋ ȗȖȘȧȌȒȍ, țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȖȔ
ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȣȔ ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤșȚȊȖȔ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȋȖ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ. ȇ ȏȈȊȍȘȧȦ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȌȈȕȕȣȍ, ȌȖȉȘȖșȖȊȍșȚȕȖ țȒȈȏȈȕȕȣȍ ȔȕȖȦ Ȋ ȈȕȒȍȚȍ, ȧȊȓȧȦȚșȧ
ȗȘȈȊȐȓȤȕȣȔȐ Ȑ ȗȖȓȕȣȔȐ. Ǵȕȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ȓȖȎȕȣȍ ȌȈȕȕȣȍ ȔȖȋțȚ șȚȈȚȤ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȖȚȒȈȏȈ ȐȓȐ ȈȕȕțȓȐȘȖȊȈȕȐȧ țȎȍ ȊȣȌȈȕȕȖȑ ȊȐȏȣ, Ȉ ȚȈȦȒȍ
ȗȖȊȓȍȟȤ ȏȈ șȖȉȖȑ țȋȖȓȖȊȕȖȍ ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȕȐȍ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤșȚȊȖȔ ȚȖȋȖ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ-țȟȈșȚȕȐȒȈ ȀȍȕȋȍȕșȒȖȋȖ șȖȋȓȈȠȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ
ȖȜȖȘȔȓȧȍȚ ȔȖȦ ȊȐȏȖȊțȦ ȈȕȒȍȚț. ȇ ȖȉȧȏțȦșȤ ȗȖȒȐȕțȚȤ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȦ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ-țȟȈșȚȕȐȒȖȊ ȀȍȕȋȍȕșȒȖȋȖ șȖȋȓȈȠȍȕȐȧ ȗȖ ȐșȚȍȟȍȕȐȐ șȘȖȒȈ
ȌȍȑșȚȊȐȧ ȊȐȏȣ. ȇ ȗȘȖȐȕȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȕȈȓȐȟȐȍ ȊȐȏȣ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȓȐȠȤ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ țșȓȖȊȐȑ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȝ Ȍȓȧ ȊȢȍȏȌȈ ȕȈ ȍȊȘȖȗȍȑșȒțȦ
ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȦ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ-țȟȈșȚȕȐȒȖȊ ȀȍȕȋȍȕșȒȖȋȖ șȖȋȓȈȠȍȕȐȧ. ǹȈȔ ȜȈȒȚ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȊȐȏȣ ȕȍ ȌȈȍȚ ȗȘȈȊȈ ȕȈ ȗȖȓțȟȍȕȐȍ ȒȖȔȗȍȕșȈȞȐȐ Ȋ șȓțȟȈȍ
ȕȍȊȣȗȖȓȕȍȕȐȧ ȔȕȖȦ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȑ ȗțȕȒȚȈ 1 șȚȈȚȤȐ 5 ǲȖȕȊȍȕȞȐȐ Ȗ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȐ ȀȍȕȋȍȕșȒȖȋȖ șȖȋȓȈȠȍȕȐȧ, ȊșȓȍȌșȚȊȐȍ ȟȍȋȖ Ȕȕȍ ȔȖȋțȚ ȖȚȒȈȏȈȚȤ ȊȖ
ȊȢȍȏȌȍ Ȋ șȚȘȈȕț. ǷȘȐ ȊȢȍȏȌȍ ȕȈ ȍȊȘȖȗȍȑșȒțȦ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȦ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ-țȟȈșȚȕȐȒȖȊ ȀȍȕȋȍȕșȒȖȋȖ șȖȋȓȈȠȍȕȐȧ ȊȕȖȊȤ ȗȘȖȊȍȘȧȍȚșȧ ȕȈȓȐȟȐȍ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȝ ȕȈ ȚȖ ȗȘȍȌȗȖșȣȓȖȒ.

45. Domovská adresa žadatele / ǬȖȔȈȠȕȐȑ ȈȌȘȍș ȏȈȧȊȐȚȍȓȧ
46. Telefonní þíslo / ǺȍȓȍȜȖȕ
47. Místo / ǴȍșȚȖ

Datum (ddmmrrrr) / DȈȚȈ (ȌȌȔȔȋȋȋȋ)

48. Podpis žadatele ( u nezletilých podpis zákonného zástupce)::
ǷȖȌȗȐșȤ ȏȈȧȊȐȚȍȓȧ (Ȍȓȧ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȖȓȍȚȕȐȝ - ȗȖȌȗȐșȤ ȏȈȒȖȕȕȖȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ):

Подпись ставить здесь ________________
Místo pro nalepení kontrolní þásti vízového štítku

…………………………………………………………….
Podpis pracovníka vydávajícího vízum
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