Jsem si vědom(a},ževízový pcp|atek se v případě zamítnutížádosti nevrací.
-ÍI uu$opuuporaw,-a' qTo B cqruae oTKŽ3a B noJĎ^IeHEH sI{gEI gl'{sossIfi c6op rre *o:spaI4aetcx'

Prohlášení, které je třeba podepsat v případě žádosti o uděIení víza pro více vstupů (viz pole č. 24):
Jsem si všdom(n) nutncsti uavřit na dobu svébo pnniho pobytu a rovněž la následujici pobyt5r la územi čleashý-ch síitůilostatečné cestovni
zdrsvotni pojištění.
flpnuenxercx, ecrlt 3anpamlmaercs Blrsa Ha MHoroxparnsrr'i sresg (cu. nynxr 24):
Í rzrrt|oprr,rupoaaH/a' vro Á'rrx nepaoro ir,roero npe6uaaH}IÍ u nocneÁyrcrqrx noceu1eaaň TeppI-rTopHI4 cTpaH-yrracTHrz6oB Tpe6yercx cooreetcTByloru:Ul
Me,4ItUuHCI(at

Jsemsivědom(a)nás|edujícískuteěnostiajscmsnisrozuměn(a;:sh

fatografio, připadně odebráni otisků prstů, jsou poYinné pro posouzení žádosti; mé osobuÍ údaje, ktiré obsahuje tato žádost, jakož i ófisky prstů
a fotograÍic budcu předány příslušným orgánům člens|rých států a těmito orgány pro účetyroihodnutí o mé žádosti zpracovány.

Tyto údaje' jakož i údaje fýkajítíse rozhodnutí o mé žádosti nebo rozhodnutí o prohlášení uděleného víza za nep|atné, jeho zrušeni nebo
prodloužení se v|oží do vízového informačního systému (VIS)', krle budou u|oženy pó aobu nejdélc 5 let' během nichi k nim
úudou mít přístup
vízové orgány a orgány provádějíeí kontroly víz na vnějších hranicích a v č|eni|cých státecň, arylové a přistěbova|ecké orgány v ilůshýcl
státech za účelemověření, zda.jsou sp|něny podmínky k povolení vstupu a pobytu na území členských států, za úče|em odhalcni osob, Lteré tyto
podmín|ry nesplňují nebo je přestaly splňovat, pasouzení žádosti o azy| a určení,kdo je k takovómu posouzeuí pffslušný. Za urči{řch podmínek
budou mít k těmto údajúmpřístup také uťčenéorgány č|enských stáan a Europo| zá účelemprťvence' odha|ování a rašetřováníieroistiekých

trestných činůada|šíchzávažných trcstných činů'orgány.-č|enského síitu' kteřé odpovidají za zpracovávání údajů: Ministeritvo
zahranišních věcí ČB, Lore{álské náměstí 5, 118 00 rrani liŘedite|ství s|užby eizinecké po|icie, o|šanská 2, P'o. Box 78, l30 51 Praha 3 a
Ministerstvo vnitra Čn, naa Što|ou 3, 170 34 Praha 7.

Je mi známo, že mám právo v jakémkoli č|enskémstátu získaÉinformaci o údajíchfýkajícíchse mé osoby, které by|y vloženy do VIS, a o

čIenskémstátu' který údaje předa|, a právo požadovat, aby údaje, jež se fýkají mé osoby a jsou nesprávné, byly opraveny, a aby údaje, kteró se
mne týkají a které by|y zpre€ovány protiprávně. by|y vymaziny. orgán, který moji žádost posuzuje' mě bude Bá mÓu *slovnou žádost
infořmovat, ja|eý'm způsobem mobu ÝT'konávat své přávo na kontro|u osobních údajů, které se mě fýkaji, a jek je mohu podle právních
předpisů dotčenébo č|enskéhostátu nechat opravit nebo ÝYmazat' včetně práva na podání opravných prostřcdků. Stížnosti ve věci ochrany
osobních údajůpřijímá vnitrostátní orgán doh|edu tohoto č|enskéhostátu: Úřad pro ochranu osobních údajů,uL Pplk Sochora 727/27,Prahz
7' 17Ú 00.

Prah|ašuji' že jsem všechny výše uvedené údaje poskyt|(a) pod|e svého nej|epšiho vědomí a svědomí a že jsou správné a úp|né'Jsem si vědom(a)
toho' že jskékoli nepravdivé prohlášení povede k zamítnutímó žáďosti nebo prohlášení již uděleného víze za nep|stnó a můževóst teli
k trestnímu stíháni pod|e právnícb předpisri č|enského státu' ve kt€rém se moje žááost lyřizrrje.

Zavazllii se, že opustím územíčlenských států předtim, než skončíplatnost víza,kteté mi by|o uděleno. Byl(a)jsem informován(a) o tom, že
samotné vízum jako takové je pouze jedním z předpok|adů ke vstupu na evropské území č|cns|cých států. Udě|enivíza samo o sobě neznamená,
že mám právo na náhradu škody, pokud nesplním přís|ušná ustanóveni čL 5;dsi 1 nařízcní p.st t. sezaooo (Schengenslcý hraniční koder),
a
- bude mi z toltoto důvodu odepřen vstrrp.
Splnění podmínek ke vstupu bude znovu posouzeno při vstupu na evropské území ůlens|cých států.

,Í rm$opuapoaarr/.a a

coraacerrl-rra c TeM' qTo npeÁocTaBJIeHHe MI{oK) Mol,D( JIIáqHsrx ÁaHHLrx, aoctpe6osarraLlx B l{acToílqeĚ aHKeTe'
tfurorpa$uposaxuě u' B c'ryryae ueo6xo5ulitocm' c}tíŤ|,e omeqaTrtoB naJILIieB
o6g:atellrruv gn" pu"."o'pe'tr 3aÍaBj]eHI.I' r1a Brr3y' Bce
'BJI'eTc'
JII4'.HšI9 ÁaHHšIe' oTHoc'lql4ecÍ Ko MHe H npeAocTaBJIeHH6Ie s sllaosoň aHI(eTe,
6yA}"r flepeÁaašI KoMneToHTHI'IM oprauaM focylapcTB-yqacTHq6oB
Illenregctoro co|IaIJ]eHI,IÍ ři 6yayr nuu o6pa5oTaHLI Án' np{H'THc peileuu' no Mo€My 3zMBjIeHHIo.

3ru gaurrue' XaX H ÁaHHHe o pelxeuu'' npHHl'ToM no MoeMy 3aJIB'eHn}o' HJII' o pe.uel{uř] a.Iryn}rpoBaT', oTMoHI'ITI' H]ru [pqAJ]I4TT' yxre BE{aHHyio
sNsy' 51,gw srcgeHbl I' coxpal{eHr,I B Btlsogoň rru{opuaqNoHuoii cueren,re (VIS)2 Ha ualtcraM&.Il,Hbtrž cpolť II'TÉneT r sror ,'epaog 6i'ay'lo.,yn'",
' .paHl.qax rrrerrreqcxoř goHrr
focyAapcTBeHHLIM yqpexleHH'M a c.iryx6au' B KoMneTeu{uro I(oTopLIx BxoAI,T npoI,I3BoAI-ITL npoBeprty BI'3 ga BHoIIIHI,X
fl B ee c.TpařIa"Y.yqacT!{ír{ax, a Ta(xe I,IMMI{rpaq}roHř{EIM crnixdaira x yl{pelrt'Aen!Í{M
y6eNaIqe. c qe']Éřo yÁocToBep6TEcs,
'7peAocTaeJ]'rolÍ{rtrl
co6.nroÁatorcx na rpe6oeaHu'n no 3a(oHHoMy er'es5v' npe$ltnaal{Io H IIpoxtpIBaHuIo Ha TepprtTopgt.I
cTpaH.}^{acTHI{KoB' a laKxe ÁJI' oI]o3HaHH' jII{q'
(oTopEIe He cooTBeTcTB)4oT EJIa cTajla He cooTBeTcBoBaTĎ 3THM rpedonaarrxu,
.{ní paccMoTpeHr'rx nponerrNň o npeAocTaBleHna 1'6eNarqa u
ol]peAeIeHl4' oTBeTcTBeHI]ocTÍl :a nogo6rroe paccMoTpeHue. Ha nexoroplrx ycnoBuÍx 4annr,Ie 6y4yr
AocryuHtl TaKxe onpeÁe:lenalrv cayx$ailt
|ocyÁapcTB-)^{acTl']lKoB I.I Erponorry Afls npeAoTBparqeHl,IÍ, pacKpÉrTr-I' u paccneÁoBanl,l' npaBonapyrÍenr.Iň'
c*x:annrx c Teppopr.r3MoM' !1 ÁpyťlTx
T'xKax npecrynneauň. I-oeygapcrsenHblM yqpeXEeEI]eM' oTBeToTBeHHBIM 3a o6pa6orry paHusx' rúrercx
[('.- )].
Mrre u:ge'{Eo' qro e rlo6ou rooyAapcTge.}4{aoTgu(e í I.IMeIo npaBo nolryqun yBeÁoNnel{lre o
ÁaHI{Lfx' Kacarclqlrycc MeBc q BBeÁeEHm * (VIS)' u o
focyÁapcTBe-yqacTHu(e' npeÁocTaBr,{BueM TaKHe AaHHI'leJ a Taxxe Tpe6oears ucnparlexHJl HeBepHbIX.EaHHI'IX' Kaca}olqgxc'
yÁaJIeHI,r'
MeH'" H

MoHx

'řItI!{ÉrxÁaHH6D(,o6pa6oralrulxnp0II4Bo3aI(oHHo-IIouoeuyoco6oiíy3anpocy}t{pe'Q1eHHe'o$opumrorqeeMoe3a'IB'IIeHue'coo6rl1rvueo
ocylii€cTBneHa' Moe|o npaBa Ha npoBepKy JIHqřiBIx AaHHbrx 060 MHe' a TaKxe Ha HcIrpaBjIeHI4e HnI.( yÁanenl'e
ÁaHHĎIx B 1lop'ÁXe, ycTa}ioBJ]eHHoM
HaqíoHeInbHM 3aKoHoAaTeJrbcTBoM cooTBsTcTB)mlqefo focyAápcTBa- onercrseHgoe Ha HaÁ3op yqpexgegae coo'IBo'IrTByrcrqefo rocygapcga.
\n{acrnxrca [contact details] paccMotpur xiarrodrr no sarqars rurrHlrx AaHHBrx.

'Í raaeprro,

I{To Bce AaEHEIe,
Ao6pocoBecTgo yK{ť}aHHEIe MHoIo B aHKeTe, {BJlÍIoTc' IIpaBIa5LH6IMl4 H IIoJIHLIMI-I' MHe n:ucuruo' cTo JtoxHsle AaHHLIe
MoryT cTaTb IIpHtlI4I{oň oTXilřl I'Jll-{ aHlIyJII.IpoBaHa' yxe aupaanoň Ba3BI, a TaKxe rroBjleqb 3a co6oň }ŤonoBHoe ltpecJle.4oBaHfie B cooTBeTcTB}ll.t c
3aKoHoAaTeILcTBoM Tofo foc}Áapctea-yaacruuta llleHfeHct<oro coI:rauIeHHJI, KoTopoe o{opvilxer uon BH3oByIo aHKeTy

Eor}r sEsa 6y4er sugarra,

c

BU3bL

o6ru}Toca noKI,IHyTb TepplrToplxo rocylapcTB-yqacrlrr.rxos IIIeHreHcKoro co|JIaIIIeHH' IIo llcTeqenna

cpo(a

EeúcTB.1,Ig

'fl unsopiunposarr/-a o rov" qTo

IiaJTaqI4e Ba3tl
]rufib oÁHltM l-is ycloauii' aeodxo5rivrx Ž!Ťr BsesÁa rra enponeňcxyro TeppuToplarc
'B]ueTc'
rocy.qapcTB.y9acTHl'Kos llleulegcKoto cofnalue]ta''
Cav $arr npeÁocTaBIIeHI'' BIa3I'I He .{aeT npaBa Ha rto:rJ.]eHr4e XoMneHcau}u1 B cny,Iae
!'eBĚlfloJrHel'a' urroo'rpeEoaaauň rrynxra 1 crarsa 5 Penauenm (EK) N!562l2006 flllenreacroro fioÁeItca o rpaHa{ax), Bc]]encTBÍje qe1o MHe MoryT
oTKa3aTE Bo BBesAe B cTpal{y- IIpu ates4e ua etponeřcxy'ro Teppl,rTopl.Irc rocyAapcTB-y.{acrrrr'xos LI]eHreHcXoro co1-JIaujeHI-I'
BHoBE iTpoBepÍeTc'
uawae neo6xoguMblx Ha To rrpcgnocÉmok'

NÍístoa datum
Mecro a Sara
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Podpis (u nez|eti|ých podpis lTkonavatele rodičovské odpovědnosti/zákonného zástupce, poručníka
nebo op&troynika)

|Iognr'rcr (glx aecoBeplllettaoJleTHux
npe.4craauror.a )
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