Číslo žádosti / Номер заявки

Žádost o udělení dlouhodobého víza

Foto (Фото)
(4,5 x 3,5 mm)

Zvláštní vízum pro občany pro Ukrajiny

Заява на довгострокову візу
Спеціальна віза для громадян України

Podací razítko (Штамп подання )

1. Příjmení (Прізвище)
2. Jméno (Ім‘я)
3. Ostatní jména (ІНШІ РІЗВИЩА)
4. Datum narození (Дата народження)

5. Místo narození (Місце народження )

6. Stát narození (Країна народження )

7. Současné státní občanství (Громадянство)
8. Cestovní pas (Паспорт)

MÁM/ ПРИСУТНІЙ

Číslo cestovního pasu (Номер паспорта)

NEMÁM/ ВІДСУТНІЙ
MUŽ / чол

9. Pohlaví (Стать)

ŽENA / жін

10. Rodinný stav (Сімейний стан)
SVOBODNÝ(Á) / Неодружений/а

ŽENATÝ(VDANÁ) / Жонатий/Заміжня

REGISTROVANÝ(Á) PARTNER(KA) / ЗАРЕ\СТРОВАНІЙ ПАРТНЕР / ПАРТНЕРКА

ROZVEDENÝ(Á) / РОЗЛУЧЕНА/НИЙ
VDOVEC(VDOVA) / ВДОВЕЦЬ (ВДОВА)

11. MANŽEL(KA) /ЧОЛОВІК (ДРУЖИНА) nebo (або) REGISTROVANÝ PARTNER(KA) / ЗАРЕ\СТРОВАНИЙ ПАРТНЕР/ КА
Příjmení (Прізвище)

Jméno (Ім‘я)

Datum narození

(Дата народження)

Státní občanství
(Громадянство)

Místo aktuálního pobytu

(Теперішнє місце проживання)

12. OTEC NEZLETILÉHO ŽADATELE / БАТЬКО НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЗАЯВНИКА
Příjmení (Прізвище)

Jméno (Ім‘я)

Datum narození

(Дата народження)

Státní občanství
(Громадянство)

Místo aktuálního pobytu

(Теперішнє місце проживання)

13. MATKA NEZLETILÉHO ŽADATELE / МАТИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЗАЯВНИКА
Příjmení (Прізвище)

Jméno (Ім‘я)

Datum narození

(Дата народження)

Státní občanství
(Громадянство)

Místo aktuálního pobytu

(Теперішнє місце проживання)

14. DĚTI ŽADATELE (pro každou osobu musí být podána samostatná žádost)
ДІТИ ЗАЯВНИКА (на кожну особу подається окрема заява)

Příjmení (Прізвище)

Jméno (Ім‘я)

Datum narození

(Дата народження)

Státní občanství
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(Громадянство)

Místo aktuálního pobytu

(Теперішнє місце проживання)

15. Místo trvalého (dlouhododbého) pobytu v cizině (Місце постійного (довгострокового) проживання в Україні)
Číslo (номер)

Ulice (вул)

PSČ (ЗІП код)

Město (місто)

Stát (країна)

16. Adresa místa pobytu na území České republiky (Адреса проживання в Чехії )
Ulice (вул)

Číslo (номер)

Město (місто)

PSČ (ЗІП код)

17. ÚČEL POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY (МЕТА ПРОЖИВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)

X

STRPĚNÍ POBYTU NA ÚZEMÍ

Tímto prohlašuji, že žádám o udělení dlouhodobého víza, protože se nemůžu z důvodu probíhajícího ozbrojeného konfliktu vrátit na
Ukrajinu.
Цим, я заявляю, що я подаю заяву на довгострокову візу, оскільки не можу повернутися в Україну через триваючий озброєний
конфлікт.

18. Způsob zajištění úhrady nákladů na zdravotní péči (zdravotního pojištění)
Спосіб забезпечення витрат на медичне обслуговування (медичне страхування)
ŽADATEL SÁM (Оплачує заявник)
JINÉ (Інше)

ZAMĚSTNAVATEL (i budoucí)
Роботодавець (також майбутній)

Я не маю фінансових ресурсів щоб купити медичне страхування
(NEMÁM FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ)

19. TELEFON (Телефон)
20. E-MAIL
Vyplňte latinkou (nikoliv azbukou či jiným písmem), strojem nebo hůlkovým písmem a v češtině. Заповніть латинськими літерами (ні в
якому випадку не заповнюйте азбукою або іншими літерами), машинописом або друкарськими літерати та чеською мовою.

7. Ministerstvo vnitra je správcem osobních údajů uvedených v tomto oznámení a jeho přílohách, tyto údaje shromažďuje v souladu se zákonem č. 500/2004
Sb. správní řád, a v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou podle pravidel uvedených v § 160 zákona č. 326/1999 Sb. Ve vztahu k uvedeným osobním údajům máte právo: a) na opravu
nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají; b) na doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají; c) na provedení výmazu osobních údajů,
pokud byly shromážděny protiprávně; d) na omezení zpracovávání údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR); e) na podání stížnosti dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Міністерство внутрішніх
справ Чеської Республіки є органом, який управляє особистими даними, вказаними в даному офіційному повідомленні і його додатках, ці дані міністерство збирає відповідно до закону
номер 500/2004 (Збірка законодавчих актів Чеської Республіки), Адміністративного кодексу, і відповідно до закону номер 326/1999 (Збірка законодавчих актів Чеської Республіки), „Про
перебування іноземців на території Чеської Республіки і про зміну деяких законів“. Персональні дані зберігаються в архіві протягом періоду, який встановлений відповідно до правил,
вказаних в параграфі (§) 160 закону номер 326/1999 (Збірка законодавчих актів Чеської Республіки). По відношенню до вказаних персональних даних Ви маєте право: а) на виправлення
неточних персональних даних, які Вас стосуються; b) на доповнення неповних персональних даних, які Вас стосуються; с) на здійснення видалення персональних даних, якщо вони
були зібрані протиправним чином; d) на обмеження обробки даних за умов, вказаних в статті 18 Генерального регламенту про охорону персональних даних (GDPR); e) на подачу
скарги наглядовому департаменту, яким є Департамент по охороні персональних даних, вулиця Підполковника Сохора (Pplk. Sochora) 27, 170 00 Прага 7.

Tímto prohlašuji, že všechny infomace uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.
Підписом стверджую повноту та достовірність інформацї, наданої в заяві.

.

Místo a datum:
Місце і дата:

..........................................
Podpis (Підпис)

.

Místo pro nalepení kontrolního štítku víza.

..........................................

podpis pracovníka vyznačujícího vízum

ULOŽIT (ЗБЕРЕГТИ)

TISKNOUT (РОЗДРУКУВАТИ)
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VYMAZAT (ВИДАЛИТИ)

