
Převzetí veškerých finančních nákladů
Declaration of financial liability

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

Údaje o osobě starší 18 let, podávající žádost o vízum (dále jen „žadatel“)
Visa applicant (over 18) (hereinafter „the applicant“)

Údaje o osobě přebírající finanční náklady za žadatele / Sponsor of the applicant

Vztah k žadateli (vyznačte všechny odpovídající varianty): / Relation to the applicant (tick all relevant boxes):

manžel/ka / spouse rodič / parent spolucestující / fellow traveller

jiné, upřesněte / other, specify

Prohlášení / Sponsor's statement

Místo podpisu: Datum podpisu: Podpis

Signed in: Date (dd.mm.yyyy): Signature of the sponsor

Date of departure as requested in the visa 

application (dd. mm. yyyy):

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

Č
ás

t 
A

 / 
P

ar
t 

A

Datum zamýšleného odjezdu:Datum zamýšleného příjezdu:Číslo cestovního dokladu:

Jméno:Příjmení: Datum narození:

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

Passport number:

Datum narození:

Date of birth (dd. mm. yyyy):

Příjmení: Jméno:

sign 

here 

Date of arrival as requested in the visa 

application (dd. mm. yyyy):

- for Schengen visa applications: bank statements for a checking or savings account (no credit card

account) covering the last 3 months; sponsor's name must be clearly visible.
- for other visa applications: latest bank statement for a checking or savings account (no credit card

account) or a bank reference letter; sponsor's name must be clearly visible.

Č
ás

t 
B

 / 
P
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t 

B

V souladu s podmínkami víza, bude-li žadateli uděleno, přebírám veškeré finanční náklady 

související s pobytem žadatele v zahraničí.
In accordance with the conditions of the visa, if it is granted to the applicant, I pledge to cover all financial 

costs related to the stay of the applicant abroad.

PLEASE NOTE: This form must be submitted together with (I) a plain photocopy of a valid ID that confirms

name, date of birth and identity of the sponsor (e.g. data page of passport or driving license), and with (II) 

a proof of sponsor's sufficient financial funds:



Space for notarization of sponsor's signature (ONLY if applicant travels without the sponsor listed in Part B)

Pro potřeby úřadu (For official use only):

Prohlášení přijal (jméno, funkce): Dne Otisk razítka



LOSA

Osoba přebírající finanční náklady za žadatele cestuje společně se žadatelem a její žádost o vízum 

byla podána na GK Los Angeles pod číslem:

podpis

Č
ás

t 
C

 / 
P
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t 

C

Úřední ověření podpisu (v případě, že žadatel cestuje bez doprovodu osoby uvedené           

v Části B)

Osoba přebírající finanční náklady za žadatele se dostavila společně se žadatelem a prohlášení 

podepsala před konzulárním úředníkem, který její totožnost ověřil podle:


