Generální konzulát České republiky
v Los Angeles

10990 Wilshire Blvd, Suite 1100
Los Angeles, CA 90024
www.mzv.cz/losangeles

A prior appointment is necessary for all
in-person visitors to the Czech Consulate
General, in compliance with current health
protection measures.

Vstup klientů na generální konzulát ČR
v Los Angeles je z důvodů ochrany zdraví
podmíněn předchozím sjednáním
schůzky.

Postpone your visit if you are sick
with a fever or respiratory symptoms
or are currently under isolation or quarantine.

Odložte svou návštěvu, máte-li horečku,
příznaky onemocnění dýchacích cest,
anebo nařízenou izolaci či karanténu.

If you are arriving early, please wait
until the exact starting time of your
appointment.

Pokud přicházíte před stanoveným začátkem
schůzky, prosím vyčkejte s ohlášením
na čas, na který jste objednáni.

Please get ready the confirmation of your
appointment, received from the Consulate
General (printed on paper or displayed on
your mobile device).

Připravte si prosím potvrzení termínu
schůzky, došlé z generálního konzulátu
(vytištěné na papíře nebo zobrazené
na obrazovce mobilního zařízení).

If you have a confirmed appointment,
please press the doorbell 
at the exact time of the appointment.

Máte-li potvrzený termín schůzky,
prosím stiskněte tlačítko zvonku 
v čase, na který jste objednáni.

You will be attended if you wear a clean
clothface covering that securely covers both
your nose and mouth.

Návštěvníci konzulátu musejí používat
prostředky, které brání šíření kapének
(respirátor, rouška, ústenka).

Only confirmed customers are allowed to enter
the premises of the Consulate.
Any accompanying party without their
own appointment may not enter.

Do prostor konzulátu vstupují pouze osoby,
jimž byl potvrzen termín schůzky.
Doprovázejícím osobám není vstup
umožněn.

Maintain a distance of at least 6 ft
from other visitors during your appointment.

V průběhu návštěvy dodržujte odstup
alespoň 1,85 metru od ostatních klientů.

If you are arriving more than 15 minutes
late, you need to have your appointment
re-scheduled.

Pokud jste se dostavili později než
15 minut po času, na který jste objednáni,
je nutné přeobjednání na nový termín.

If you do not have a confirmed appointment, or if you need to re-schedule it, send
an e-mail to losangeles@embassy.mzv.cz.

Nemáte-li potvrzený termín schůzky,
anebo pokud se přeobjednáváte, zašlete
e-mail na losangeles@embassy.mzv.cz.

Include your full name, purpose of visit*
and a preferred (plus a second preferred) date
for the appointment. Our public hours are
9 a.m. to 12 noon Monday-Thursday.

Uveďte své jméno a příjmení, typ podání*
a preferovaný (a případný náhradní) termín
návštěvy od pondělí do čtvrtka v čase
od 9.00 a 12.00 h.

Please visit us in person only after you have
obtained an e-mail with a confirmation of our
appointment. An appointment cannot
be arranged here over the intercom phone.

Pro osobní návštěvu vyčkejte písemného
potvrzení termínu, které zašleme na vaši
e-mailovou adresu. Termín schůzky přes
domácí telefon zde nelze sjednat.

* notarization of signature, passport

* ověření pravosti podpisů, cestovní pas (podání

applications and pick-ups, Czech vital records,
Czech citizenship, visa, Czech apostille, etc.

žádosti i vyzvednutí), matriční události, agenda
státního občanství ČR, víza, česká apostila aj.

