ŘjcP č'1/2010
Razítko riŤadu/ Stamp of Embassy or Consulate

Žáďost o uděIenídIouhodobéhovíza
Teato forauláž j e z daru a

Application for long-stay visa
This application fora is Íree of charge
Pro riierin{ ričely
ForOfEcialUse

Only

Darumoodání:

4. Datum narození (ddmmrrrr) / Date of birth (ddnnyyyy)
5. Místo narození / Place of birth

Zpracovánokfm:
t..r.

r v.rr..t.

t !..t

Stát narození (kÓd) / Country of birth (code)
6.

státní občanství pŤi narození (kÓd) / originalnationďity

(nationďiťy at birth) (coile)

r.....

Á...l.t

t.

l t..

!"""i;
i
izenaliemale

!

if'y/ orher
Dl amri

ne <

Prostiedky k pobytu

Doklad o ubytoviírť
Dok]ad o trestní
zachovalosti
domovskéhostátu ($
I74 zákona
č.326/1999
sb.)
LékaŤslcí
zpráva ($ 31
odst.5 písm.b)
zákona č.326/1999
Pozvání
T)nnremí
nrncriprllnr

Zdravotní pojištění
Doklad porwzujíď
ličpl nnhrnr

uatsl:

1 5 . Danrm vystavení (ildmmrrrr) / Date of issue (ddmmyyyy)
16. Platnf do (dd--.rrr)

/ Valid until (ddmmyyyy)
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17. }estližese zdržujetev jiné než d.omovskézemi, uveďte oprávnění k náwanr pro zemi bydliště.

Pro riieání riče1y

lf you reside ín a country other than your colrnttryof origin, have you permission to return to t'hat

.:9.*oÚry?
i . . . . . : N/" N o

ForofEciďUse

only

/ Yes (number)
!''...i*" (číslo)
Doba platností (ddmmrrrt) lVďid'ity date (d.dmmyyyy)

20. Zam!561",,ate1(vzděIávacíinstinrce) na rízemíČeskérepubliky
Employer after the Czech Republic entrry
: i i ! i : i i ! ! ii
:iii
I ii
! i

t

ii'

l-;

|

!

!

!

|

21.Místotrvďého(d1orrhodobého)pobynrvcizině/P1aceofresid.ence(1ong.term)stayabroad'

Previous stay in Czech Republic longer than 3 months

Address for stay on ttre territory of the Czech Republic

24. Adresa Pťodoručovínína rizemí Českérepubliky, j.-Ii odlišuá od místapobynr
Postal add.ressif different from the address of stay on the territory of the Czech Republic

25. PŤedpokládanádoba pobynr / Visa is requested'for

:: . . . . . .ir ' . . . . .:. : . . . . .lani/davs
'
:

26.

/ Counrry(code)
r$Já!.í.he.:.il
Á......
\...........
..... ..... .....
í : :. !
:.....:......!.....:

Strana/ Page 2

28. Úlel pobynr / Purpose of stay
1--"':

l

.Zdravotnídťrvody/ Medicď reasons

tnáníl Emplo1rment
i.,.,......,i'"-u'
i iKu]tura / Culturď
!-*'-'i

lNávštěva rodiny / Famiiy

i

t.---!
i
iPozvání / lnvitation
:'-'-"!

i

d6g1y
Pro r1Ťedn{
manažer / Executive manager -

:'........:vÝko*Ý
v právnickéosoběvzniklé podJezákona č'513/1991
ríčast
participation in the compaay arisiag under the Act 5i3/1991

/ sPorts
i,,.,.,,..,itn"*

(politická)návštěva/ officiď (political)

oo"'fu
i'..'.......i

iPodnikání / Business

For OfEcial Use Only

:Sťud.lum i Study

:

/ other
i.....,..,,,io*"d

29. Danrm zamfšleného pfijezdu (ddmnrrn) / Date of arrivď (ddmmyy5ry)
30. Datum zamfšlenéhoodjezdu (ddnmrrn) / Date of deparnrre (ddmmy5'y)

l.--":..-"í^.".i*."i.^"i-.-:'*-.i-..:

:i:;i::ii
i...'.''J..'...."..á..'..'''...i'-.'..'.',i......--.í''..'..'..,;'.'.-''...i'.'...'..'.;

33. ZvouciprávnicJ<á nebo fyzicka osoba / Inviting Iegalor nanrralPerson
Jméno a piíjmení osoby / Name and surname of the
Název / Na-e

íslo / Number
Město / Town

lzÍP

Stát (kÓd) / State (cod'e)

i*".i..-'i-*":
i.....-.á..-'...;..".......:

FAX i FAX

E-mailová adresa/ E-mail address
34. Zpusob zajištění rihrady náklxdg spojenfch

s pobytem

\{enngl of fundi:rg the stay
iŽadatel sám / Myself

l

i

.

iZvoucí tyzická osoba(y)/ Host person(s)

-nhiná.i

:.....*..:

právnickáosoba/ Host company
i".".'.."!z**r
Uveďte odpovídajícídoklady / Present corresPonding documentation
35. Finančď prostŤedkyk živobytípo dobu pobynr / Means of support during your stay
i

lFinančníhotovost / Cash

!

lPlatební karry / Credit cards

.

iŠ.t.y(cestovní)/ Traveller's cheques

!

iostatní / other

ostatní (Specifrkuj

i

i. doklad o ubytován| / other (specify,

certifi cate of accommodation)

i Cestovnía/nebo zdravotní pojištěnr/ Travej anďor heďth ínsurance
platné do (ddmmrrrr) / valid until (ddmmyyyy)
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p19

}gání

For OfEcialUse

ig}y
ODlv

(kÓd)/ Spouse'snationaliťy(code)
manžel]qr
Státníobčansrví

37. Děti (pro každ'ouosobu Dusí bjt podrínasamostatná žádost)
Children (Applications must be submitted.separately for each PassPort)
l

Piíirnpní / Srrrname

'' ''
' r
i '

ostatníiména/ other names

"
Tméno / First name
Místo narození / Place of birth

. . ..

t::::::!l:

Datum narození (ddmmrrrr) / Date of birrh (ddmmyyyy)

ostatní iména
Trnénn/ tr''irstnarne
Místo narozeď
Datum narozeď

(ddmmnrr)

/ Date of birth (ddmmyyyy)
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1. Údaje v žádosti musí být vyplaěny strojem nebo hůlkowým písmem v českémjazyce. V případě nedostatku místa v piíslušných řubřildch
uveďte údaie tra zvláštní piílohu.
2' Práva a povinnosti cizillcu, spoienés pob}tem na úzerníČRjsou upraverrá zákonem č'326/1999 Sb., o pobytu cizincú na ízemí České
republiky a o změně někteých zákonů, ve zněrí PozdějšíchPtedpisu'
3' osobní údajepIo účelyřízerrípodle zákona č.32ó11999sb., jsou zPracovávárry službou cizinecké policie, a ve stanoverrých případech
MinisteŤstvem vnitŤa v souládu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,ve znění pozděiších předPisů.
4. v souvislo.sti s žádostío tlloulrodobé vízum jsem povinen na požádán.ístrpět sejEllltí ďisků prstu a pořízeDí obrazového zrízn-ernu.
5. zavazuji se opustit územíČeskérepubliky před skončerrímdoby povoleného pobytu na územíČeskérepubliky.
Pou'há skutečnost,žemi bylo
6. Byljsem informován o skutečnosti, žeuděleíí úza je jed jednou z podrtrídekvstupu na územíČeskérepub\.
pobynr
na územíČeské
vstupu
a
podmínek
uesptnění
pokud
z
důvodů
pŤávo
na
nráhradu
škody,
že
mám
neznamená,
uiláeno vízurn,
tepubliky stanovených zákonem č.326/1999 Sb', mi bude vstup na územíCeskérepubli}y odepřen.
7. Byl jsem iďormován, žejsem povinen do 3 placol'Dich dIú ode <lnevstupu na úzerní olrlásit na policii Ceské IePubliky místo Pobytu na
územi Českérepubliky.
8' Prohlašuji, žejsem všechny ýše uvedené údajeposkytl(a) podle svéhonejlepšíhovědomí a svědomí a žejsou správné a úplné'
1. Details in the APPlicatiotr must be compl€ted irl block lďtets il the Czech language. If more space is needed, speciý tlre details in a special
enclosure.
2. fughts and dutieJ of ďiens connected with their stay on the territory of the czeci Republíc are governed by Áct no. 326/1999 Coll.'
regrrlating Residerrce ofÁlliens in the Territory ofthe Czech Republic and on changešof some aďs, as amended.
3. Personal details for ůe purpose oí proceedings pursuant to Act no' 326/1999 Coll. are processed by the foreign police seřÝice and by Ministry
of Interior in specified cases Pulsužrntto Act no. 1o1/2ooo coll. reMting personal data protection as amended.
4. In relation to tlle Application foŤa long-term visa, I am obliged to suffer fingerprinting and taking ofvisual ima8e on teque6t.
5' I hereby undertake to leave t}re Czech Rqrublic before the tetmination oí Ey permitted stay on the t€rritory of the Czech Republic.
ó. I have been informed about ůe fact that glantin8 a visa is only one oftte conditioÍs for enteliDg the czech Republic. The meŤefact that I
have bem granteil a visa does not meall that 1 arn errtitled m damagesin case that I am prevented Íiom entering the Czech Republic based on
my failure to rneet conditions for entry anil stay in the Czech Republic specífied in Áct no. 326/199 CoIl.
7. I have beeu informed that I am ob\ed ro Ťepolt the place ofstay in the Czech Republic to the czech Police V/itlrin 3 business days íollowing
Ely entry.
8. I hereby ÍepŤesentthat I have provided au the above specified details accotdií8 to my true and free will and thar they are complete and
conect,

Místo a datum:
Place and date:

Podpis žadatele( u nezletilfch podpis zákonnéhozástupce):
Applicant's SignatuÍe (for minors, signature of custodian/guardian):

Místo pro nalepeníkontrolní částivízovéhoštítku

;;;;il;";i-;ililLil;;;"*
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