
Písemné poučení žadatele při slosovatelné registraci termínu pro podání žádosti o 

pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu České republiky v Hanoji 

 

Vážená paní/Vážený pane, 

Vaše registrace nezakládá nárok na stanovení termínu k osobnímu podání žádosti. Pokud počet 

registrací převýší počet přijímaných žádostí v příslušném časovém období, získají termín 

osobního podání žádosti pouze žadatelé, jejichž kontrolní kupóny budou vylosovány ze všech 

přijatých registrací. V případě, že Váš kontrolní kupón nebude vylosován, termín osobního 

podání žádosti Vám stanoven nebude a poplatek se nevrací. Proti výsledku slosování nelze 

podat žádný opravný prostředek. V případě, že Váš kontrolní kupón nebude vylosován, máte 

možnost se zaregistrovat za stejných podmínek pro další časové období v termínech, které 

budou zveřejněny na webové stránce a veřejné vývěsce velvyslanectví České republiky v Hanoji. 

O výsledku slosování nebudou registrovaní žadatelé přímo (telefonicky, emailem ani jinak) 

informováni. Informace, zda byl určitý kupón vylosován, a konkrétní termín osobního podání 

žádosti, budou zveřejněny pouze na webových stránkách ZÚ Hanoj (v sekci Slosovatelná 

registrace – výsledky). Pokud se vylosovaný uchazeč v takto zveřejněném termínu nedostaví, 

termín propadá. 

 

 

Tímto potvrzuji, že jsem s výše uvedenými podmínkami registrace srozuměn. 

 

 

Podpis žadatele/zákonného zástupce: …………………………………….. 

 

 

Jméno žadatele:   

 

Účel pobytu:  sloučení rodiny - rodinná vazba:  manžel – manželka 

  rodič – dítě 

 
 počet dětí mladších 15 let zahrnutých 

 do registrace rodiče/staršího sourozence:  

 

  studium dle § 64 zákona č. 326/1999 Sb. 

 

 

Tel. číslo žadatele:   

 

Email žadatele:   

 

 

 



Hướng dẫn dành cho đương đơn tham gia đăng ký lịch hẹn để nộp đơn xin giấy phép 

lưu trú tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội bằng phiếu bốc thăm 

 
 
 
Kính gửi Ông/ Bà, 
 
Việc đăng ký nhận phiếu bốc thăm không có nghĩa Ông / Bà được quyền nộp hồ sơ tại Đại sứ 
quán. Trong trường hợp số lượng người đăng ký vượt quá chỉ tiêu, những phiếu bốc thăm sẽ 
được chọn ngẫu nhiên và chỉ những phiếu được chọn sẽ được bố trí lịch hẹn để nộp hồ sơ. Nếu 
như phiếu bốc thăm của Ông/Bà không được chọn, Ông/ Bà sẽ không được bố trí lịch hẹn và 
lệ phí đăng ký nhận phiếu bốc thăm cũng sẽ không được hoàn lại. Ông/ Bà không có quyền 
khiếu nại về kết quả bốc thăm. Trong trường hợp, phiếu bốc thăm của Ông/Bà không được 
chọn, Ông/Bà có quyền đăng ký lại với điều kiện tương tự cho thời gian tiếp theo được công 
bố trên trang web và bảng thông tin của Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội. Đại sứ quán sẽ 
không thông báo cho đương đơn bằng điện thoại, email và các phương tiện khác về kết quả 
bốc thăm. Thông tin về kết quả bốc thăm và lịch hẹn để nộp hồ sơ chỉ có thể tra cứu trên trang 
web của Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội (trong mục: Slosovaltelská registrace / Rút thăm 
ngẫu nhiên lịch hẹn – výsledky/kết quả). Lịch hẹn đã được ấn định sẽ không thể thay đổi. Lịch 
hẹn coi như bị hủy nếu Ông/ Bà không thể đến đúng lịch hẹn.  
 
Tôi xin xác nhận đã hiểu rõ mọi điều kiện đăng ký lịch hẹn nêu trên.  
 

 

 

Chữ ký đương đơn / người đại diện : …………………………………….. 

 

Tên đương đơn:   

 

Mục đích lưu trú:  đoàn tụ gia đình – quan hệ với đương đơn:  vợ  –  chồng 

      bố / mẹ –  con  

 
 Số lượng trẻ em dưới 15 tuổi đăng ký 

 cùng bố mẹ/anh chị em:  

  du học theo Điều 64 Bộ luật số: 326/1999 Sb 

 

 

Số điện thoại của    

đương đơn: 

Email của đương    

đơn: 


