
Číslo žádosti / Application numberČíslo žádosti / Application numberČíslo žádosti / Application numberČíslo žádosti / Application number

ŘSCP č. 1/2010ŘSCP č. 1/2010ŘSCP č. 1/2010ŘSCP č. 1/2010

Příjmení / Surname(s) (Family name(s))Příjmení / Surname(s) (Family name(s))Příjmení / Surname(s) (Family name(s))Příjmení / Surname(s) (Family name(s))                                

Místo narození / Place of birthMísto narození / Place of birthMísto narození / Place of birthMísto narození / Place of birth

Státní občanství při narození (kód) / Original nationality (nationality at birth) (code)Státní občanství při narození (kód) / Original nationality (nationality at birth) (code)Státní občanství při narození (kód) / Original nationality (nationality at birth) (code)Státní občanství při narození (kód) / Original nationality (nationality at birth) (code)

Pohlaví / SexPohlaví / SexPohlaví / SexPohlaví / Sex

Ostatní jména (dříve užívané(á) příjmení) / Surname(s) at birth  (earlier family name(s))Ostatní jména (dříve užívané(á) příjmení) / Surname(s) at birth  (earlier family name(s))Ostatní jména (dříve užívané(á) příjmení) / Surname(s) at birth  (earlier family name(s))Ostatní jména (dříve užívané(á) příjmení) / Surname(s) at birth  (earlier family name(s))

8.8.8.8.

5.5.5.5.

6.6.6.6.

7.7.7.7.

1.1.1.1.

2.2.2.2.

3.3.3.3.

4.4.4.4. Datum narození (ddmmrrrr) / Date of birth (ddmmyyyy)Datum narození (ddmmrrrr) / Date of birth (ddmmyyyy)Datum narození (ddmmrrrr) / Date of birth (ddmmyyyy)Datum narození (ddmmrrrr) / Date of birth (ddmmyyyy)

Křestní jméno(a) / First name(s) (given name(s))Křestní jméno(a) / First name(s) (given name(s))Křestní jméno(a) / First name(s) (given name(s))Křestní jméno(a) / First name(s) (given name(s))

Současné státní občanství (kód) / Current nationality(ies) (code))Současné státní občanství (kód) / Current nationality(ies) (code))Současné státní občanství (kód) / Current nationality(ies) (code))Současné státní občanství (kód) / Current nationality(ies) (code))

Stát narození (kód) / Country of birth (code)

Pro úřední účelyPro úřední účelyPro úřední účelyPro úřední účely

For Official Use OnlyFor Official Use OnlyFor Official Use OnlyFor Official Use Only

Zpracováno kým:Zpracováno kým:Zpracováno kým:Zpracováno kým:

Datum podání:Datum podání:Datum podání:Datum podání:

Žádost o udělení dlouhodobého vízaŽádost o udělení dlouhodobého vízaŽádost o udělení dlouhodobého vízaŽádost o udělení dlouhodobého víza

Application for longApplication for longApplication for longApplication for long----stay visastay visastay visastay visa
Tento formulář je zdarmaTento formulář je zdarmaTento formulář je zdarmaTento formulář je zdarma

This application form is free of chargeThis application form is free of chargeThis application form is free of chargeThis application form is free of charge

Razítko úřadu / Stamp of Embassy or Consulate

FOTOFOTOFOTOFOTO
PHOTOPHOTOPHOTOPHOTO

3,5 x 4,5 cm3,5 x 4,5 cm3,5 x 4,5 cm3,5 x 4,5 cm

Pohlaví / SexPohlaví / SexPohlaví / SexPohlaví / Sex
Muž / Male Žena / Female

Rodinný stav / Marital statusRodinný stav / Marital statusRodinný stav / Marital statusRodinný stav / Marital status

Svobodný(á) / Single Ženatý-vdaná / Married Jiný / Other

Žijící odděleně / Separated Rozvedený (á) / Divorced

Ovdovělý(á) / Widow(er) Registrovaný (á) / Registered

Příjmení otce/ Father's surnamePříjmení otce/ Father's surnamePříjmení otce/ Father's surnamePříjmení otce/ Father's surname

Jméno otce / Father's name

Příjmení matky/ Mother's surnamePříjmení matky/ Mother's surnamePříjmení matky/ Mother's surnamePříjmení matky/ Mother's surname

Jméno matky / Mother's name

Druh cestovního  dokladu / Type of travel documentDruh cestovního  dokladu / Type of travel documentDruh cestovního  dokladu / Type of travel documentDruh cestovního  dokladu / Type of travel document
Běžný cestovní pas / Ordinary passport

Diplomatický pas / Diplomatic passport

Služební pas / Service passport

Zvláštní pas / Special passport

Cestovní doklad (Ženevská konvence 1951) / Travel document (1951 Convention)

Cestovní doklad (Ženevská konvence 1954) / Travel document (1954 Convention)

Jiný cestovní doklad (prosím uveďte) / Other travel document (please specify)

Číslo cestovního dokladu / Number of travel documentČíslo cestovního dokladu / Number of travel documentČíslo cestovního dokladu / Number of travel documentČíslo cestovního dokladu / Number of travel document 14.14.14.14.

11.11.11.11.

8.8.8.8.

9.9.9.9.

10.10.10.10.

Námořnická knížka / Seaman's passport

Cizinecký pas / Alien's passport

12.12.12.12.

13.13.13.13. Vydal (kód) / Issued by Vydal (kód) / Issued by Vydal (kód) / Issued by Vydal (kód) / Issued by 

(code)(code)(code)(code)

Pro úřední účelyPro úřední účelyPro úřední účelyPro úřední účely

For Official Use OnlyFor Official Use OnlyFor Official Use OnlyFor Official Use Only

Strana/Page 1Strana/Page 1

Zpracováno kým:Zpracováno kým:Zpracováno kým:Zpracováno kým:

Doplňující Doplňující Doplňující Doplňující 
dokumenty:dokumenty:dokumenty:dokumenty:

Datum podání:Datum podání:Datum podání:Datum podání:

Platný pas

Prostředky k pobytu

Vizum:Vizum:

Žádost o udělení dlouhodobého vízaŽádost o udělení dlouhodobého vízaŽádost o udělení dlouhodobého vízaŽádost o udělení dlouhodobého víza

Application for longApplication for longApplication for longApplication for long----stay visastay visastay visastay visa
Tento formulář je zdarmaTento formulář je zdarmaTento formulář je zdarmaTento formulář je zdarma

This application form is free of chargeThis application form is free of chargeThis application form is free of chargeThis application form is free of charge

18.18.

Razítko úřadu / Stamp of Embassy or Consulate

Doklad o ubytování

Doklad o trestní 
zachovalosti 
domovského státu (§
174 zákona 
č.326/1999 Sb.)

FOTOFOTOFOTOFOTO
PHOTOPHOTOPHOTOPHOTO

3,5 x 4,5 cm3,5 x 4,5 cm3,5 x 4,5 cm3,5 x 4,5 cm

Pozvání

Dopravní 
prostředky

Zdravotní pojištění

Další:

Lékařská zpráva (§ 31 
odst. 5 písm. b) 
zákona č. 326/1999 

Doklad potvrzující 
účel pobytu

Datum vystavení (ddmmrrrr) / Date of issue (ddmmyyyy)Datum vystavení (ddmmrrrr) / Date of issue (ddmmyyyy)Datum vystavení (ddmmrrrr) / Date of issue (ddmmyyyy)Datum vystavení (ddmmrrrr) / Date of issue (ddmmyyyy)

PPPPllllaaaattttnnnnýýýý    ddddoooo    ((((ddddddddmmmmmmmmrrrrrrrrrrrrrrrr))))    ////    VVVVaaaalllliiiidddd    uuuunnnnttttiiiillll    ((((ddddddddmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyy))))

15.15.15.15.

11116666....

(code)(code)(code)(code)

Pro úřední účelyPro úřední účelyPro úřední účelyPro úřední účely

For Official Use OnlyFor Official Use OnlyFor Official Use OnlyFor Official Use Only
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Zpracováno kým:Zpracováno kým:Zpracováno kým:Zpracováno kým:

Doplňující Doplňující Doplňující Doplňující 
dokumenty:dokumenty:dokumenty:dokumenty:

Datum podání:Datum podání:Datum podání:Datum podání:

Platný pas

Prostředky k pobytu

Vizum:Vizum:

Žádost o udělení dlouhodobého vízaŽádost o udělení dlouhodobého vízaŽádost o udělení dlouhodobého vízaŽádost o udělení dlouhodobého víza

Application for longApplication for longApplication for longApplication for long----stay visastay visastay visastay visa
Tento formulář je zdarmaTento formulář je zdarmaTento formulář je zdarmaTento formulář je zdarma

This application form is free of chargeThis application form is free of chargeThis application form is free of chargeThis application form is free of charge

18.18.

Razítko úřadu / Stamp of Embassy or Consulate

SSSSttttrrrraaaannnnaaaa    ////    PPPPaaaaggggeeee    1111            

Doklad o ubytování

Doklad o trestní 
zachovalosti 
domovského státu (§
174 zákona 
č.326/1999 Sb.)

FOTOFOTOFOTOFOTO
PHOTOPHOTOPHOTOPHOTO

3,5 x 4,5 cm3,5 x 4,5 cm3,5 x 4,5 cm3,5 x 4,5 cm

Pozvání

Dopravní 
prostředky

Zdravotní pojištění

Další:

Lékařská zpráva (§ 31 
odst. 5 písm. b) 
zákona č. 326/1999 

Doklad potvrzující 
účel pobytu


