
Souhlas zákonných zástupců v souvislosti se žádostí o vízum pro nezletilou osobu
Legal guardians' consent for a minor (under 18) to obtain visa

Převzetí veškerých finančních nákladů
Declaration of financial liability

Vyplňujte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM. / Please complete this form legibly and in CAPITAL LETTERS.

Údaje o osobě mladší 18 let, které se žádost o vízum týká (dále jen „nezletilá osoba“)
Minor (under 18) who is covered by the visa application (hereinafter „the minor“)

Údaje o všech zákonných zástupcích nezletilé osoby / All legal guardians of the minor

Zákonný zástupce I / First legal guardian

Vztah k nezletilé osobě (vyznačte jednu možnost): / Relation to the minor (tick the relevant box):

matka / mother otec / father soudem stanovený opatrovník /

guardian appointed by court

Zákonný zástupce II / Second legal guardian

Vztah k nezletilé osobě (vyznačte jednu možnost): / Relation to the minor (tick the relevant box):

matka / mother otec / father

Datum narození:

Date of birth (dd. mm. yyyy):

Příjmení: Jméno:

Jméno:

First/Given name(s):

Jméno:Příjmení: Datum narození:

First/Given name(s):Surname(s): Date of birth (dd. mm. yyyy):

Date of arrival as requested in the visa 

application (dd. mm. yyyy):

Date of departure as requested in the visa 

application (dd. mm. yyyy):
Passport number:

Surname(s): First/Given name(s):

Datum narození:

Date of birth (dd. mm. yyyy):

Příjmení:

Surname(s):
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Datum zamýšleného odjezdu:Datum zamýšleného příjezdu:Číslo cestovního dokladu:



Prohlášení všech zákonných zástupců nezletilé osoby.
Statements by all legal guardians of the minor.
Vyznačte níže všechna odpovídající prohlášení. / Tick all boxes below that apply.

V souladu s podmínkami tohoto víza, bude-li uděleno:

In accordance with the conditions of the visa, if it is granted:

souhlasím(e) s pobytem nezletilé osoby v zahraničí;

I/We give permit to the minor to stay abroad;

přebírám(e) veškeré finanční náklady související s pobytem nezletilé osoby v zahraničí.

I/We pledge to cover all financial costs related to the stay of the minor abroad.

Místo podpisu: Datum podpisu: Místo podpisu: Datum podpisu: 

Signed in: Date (dd.mm.yyyy): Signed in: Date (dd.mm.yyyy):

Podpis zákonného zástupce I Podpis zákonného zástupce II

Signature of the First legal guardian Signature of the Second legal guardian

sign 

here 

sign 

here 

Úřední ověření podpisů: / Space for notarization(s) of signatures:

I/We give consent to the Consulate General of the Czech Republic in Los Angeles to accept a visa 

application for the minor.

Dávám(e) souhlas k podání žádosti o vízum pro nezletilou osobu prostřednictvím Generálního 

konzulátu České republiky v Los Angeles.

Prohlašujeme a osvědčujeme, že jsme 

společnými zákonnými zástupci dítěte.

Prohlašuji a osvědčuji, že jsem jediným 

zákonným zástupcem dítěte.
I declare that I am the sole legal guardian of 

the minor.

We declare that we are joint legal guardians 

of the minor.
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PLEASE NOTE: This form must be submitted together with a plain photocopy of official documents that

confirm names, dates of birth and identity of all legal guardians, e.g. birth certificate of the minor, data

pages of passports or driving licenses of minor's parents (proof of joint guardianship); death certificate of

the deceased parent, court decisions (proof of sole guardianship).


