
                               

Ne / No Ano (číslo) / Yes (number)

Doba platnosti (ddmmrrrr) / Validity date (ddmmyyyy)

Současné zaměstnání / Current occupationSoučasné zaměstnání / Current occupationSoučasné zaměstnání / Current occupationSoučasné zaměstnání / Current occupation

Zaměstnavatel (název vzdělávací instituce) / Employer (Name of school)Zaměstnavatel (název vzdělávací instituce) / Employer (Name of school)Zaměstnavatel (název vzdělávací instituce) / Employer (Name of school)Zaměstnavatel (název vzdělávací instituce) / Employer (Name of school)

Telefon zaměstnavatele (vzdělávací instituce) / Telephone number of employer

Zaměstnavatel (vzdělávací instituce) na území České republikyZaměstnavatel (vzdělávací instituce) na území České republikyZaměstnavatel (vzdělávací instituce) na území České republikyZaměstnavatel (vzdělávací instituce) na území České republiky

Employer after the Czech Republic entryEmployer after the Czech Republic entryEmployer after the Czech Republic entryEmployer after the Czech Republic entry

Místo trvalého(dlouhodobého) pobytu v cizině / Place of residence (long-term) stay abroadMísto trvalého(dlouhodobého) pobytu v cizině / Place of residence (long-term) stay abroadMísto trvalého(dlouhodobého) pobytu v cizině / Place of residence (long-term) stay abroadMísto trvalého(dlouhodobého) pobytu v cizině / Place of residence (long-term) stay abroad
Ulice / Street Číslo / Number

Město / Town

PSČ / ZIP Stát (kód) / State (code) Telefon / Telephone number

Předchozí pobyt na území České republiky delší než 3 měsíce Předchozí pobyt na území České republiky delší než 3 měsíce Předchozí pobyt na území České republiky delší než 3 měsíce Předchozí pobyt na území České republiky delší než 3 měsíce 

Previous stay in Czech Republic longer than 3 monthsPrevious stay in Czech Republic longer than 3 monthsPrevious stay in Czech Republic longer than 3 monthsPrevious stay in Czech Republic longer than 3 months
Ulice / Street Číslo / Number

21.21.21.21.

Jestliže se zdržujete v jiné než domovské zemi, uveďte oprávnění k návratu pro zemi bydliště.Jestliže se zdržujete v jiné než domovské zemi, uveďte oprávnění k návratu pro zemi bydliště.Jestliže se zdržujete v jiné než domovské zemi, uveďte oprávnění k návratu pro zemi bydliště.Jestliže se zdržujete v jiné než domovské zemi, uveďte oprávnění k návratu pro zemi bydliště.

If you reside in a country other than your country of origin, have you permission to return to that If you reside in a country other than your country of origin, have you permission to return to that If you reside in a country other than your country of origin, have you permission to return to that If you reside in a country other than your country of origin, have you permission to return to that 

country?country?country?country?

Adresa zaměstnavatele (vzdělávací instituce) / Address of employer (school)

17.17.17.17.

20.20.20.20.

22.22.22.22.

18.18.18.18.

19.19.19.19.

Druh víza:Druh víza:Druh víza:Druh víza:

DX

Platné od:Platné od:Platné od:Platné od:

Počet vstupů:Počet vstupů:Počet vstupů:Počet vstupů:

Více

Pro úřední účelyPro úřední účelyPro úřední účelyPro úřední účely

For Official Use OnlyFor Official Use OnlyFor Official Use OnlyFor Official Use Only

Ulice / Street Číslo / Number

Město / Town PSČ / ZIP Stát (kód) / State (code)

Účel pobytu / Purpose of stay

Adresa místa pobytu na území České republikyAdresa místa pobytu na území České republikyAdresa místa pobytu na území České republikyAdresa místa pobytu na území České republiky

Address for stay on the territory of the Czech RepublicAddress for stay on the territory of the Czech RepublicAddress for stay on the territory of the Czech RepublicAddress for stay on the territory of the Czech Republic
Ulice / Street Číslo / Number

Město / Town PSČ / ZIP Stát (kód) / State (code)

Adresa pro doručování na území České republiky, je-li odlišná od místa pobytuAdresa pro doručování na území České republiky, je-li odlišná od místa pobytuAdresa pro doručování na území České republiky, je-li odlišná od místa pobytuAdresa pro doručování na území České republiky, je-li odlišná od místa pobytu
Postal address if different from the address of stay on the territory of the Czech RepublicPostal address if different from the address of stay on the territory of the Czech RepublicPostal address if different from the address of stay on the territory of the Czech RepublicPostal address if different from the address of stay on the territory of the Czech Republic
Ulice / Street Číslo / Number

Město / Town PSČ / ZIP Stát (kód) / State (code)

Předpokládaná doba pobytu / Visa is requested forPředpokládaná doba pobytu / Visa is requested forPředpokládaná doba pobytu / Visa is requested forPředpokládaná doba pobytu / Visa is requested for dní / days

Předchozí víza (udělená Českou republikou v posledních třech letech) a jejich platnost Předchozí víza (udělená Českou republikou v posledních třech letech) a jejich platnost Předchozí víza (udělená Českou republikou v posledních třech letech) a jejich platnost Předchozí víza (udělená Českou republikou v posledních třech letech) a jejich platnost 

Other visas (issued during the past three years) and their period of validityOther visas (issued during the past three years) and their period of validityOther visas (issued during the past three years) and their period of validityOther visas (issued during the past three years) and their period of validity

Předchozí pobyty v dalších  schengenských státech / Previous stay in Schengen statesPředchozí pobyty v dalších  schengenských státech / Previous stay in Schengen statesPředchozí pobyty v dalších  schengenských státech / Previous stay in Schengen statesPředchozí pobyty v dalších  schengenských státech / Previous stay in Schengen states

Od (ddmmrrrr) / From (ddmmyyyy) Do (ddmmrrrr) / Till (ddmmyyyy)Stát (kód) / Country (code)

23.23.23.23.

27.27.27.27.

26.26.26.26.

24.24.24.24.

25.25.25.25.

Druh víza:Druh víza:Druh víza:Druh víza:

DX

Platné od:Platné od:Platné od:Platné od:

Do:Do:Do:Do:

Platné pro:Platné pro:Platné pro:Platné pro:

Počet vstupů:Počet vstupů:Počet vstupů:Počet vstupů:

Více

Pro úřední účelyPro úřední účelyPro úřední účelyPro úřední účely

For Official Use OnlyFor Official Use OnlyFor Official Use OnlyFor Official Use Only

*28.*28.*28.*28.*28.*28.*28.*28.

Druh víza:Druh víza:Druh víza:Druh víza:

DX

Platné od:Platné od:Platné od:Platné od:

Do:Do:Do:Do:

Platné pro:Platné pro:Platné pro:Platné pro:

SSSSttttrrrraaaannnnaaaa    ////    PPPPaaaaggggeeee    2222            

Počet vstupů:Počet vstupů:Počet vstupů:Počet vstupů:

Více

Pro úřední účelyPro úřední účelyPro úřední účelyPro úřední účely

For Official Use OnlyFor Official Use OnlyFor Official Use OnlyFor Official Use Only

*28.*28.*28.*28.*28.*28.*28.*28.


