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PoZv^NÍ / IETTER oF INVITATION
Převzetí veškerých finančních nákladů souvisejících s pobytem
Assumption of all financial costs connected with the stay
Převzetí finančních nákladů souvisejících Pouze s ub1'továním
Assumption of financial costs connected with accommodation oný

n
n

Česká republika
Czech Republic

c2F-0000000
, :;l

Zv oucí fy zická osoba ( u právnických
l.{atural person issuing the invitation
Příjmení/Surnarne

osob statutární orgán)
(statutory body in case of corporations)

Zvouci právnická osoba/ Corporation issuing the invitation
Název
Name

SídIo
Registered Seat

Lrlice
Street

1Č
CorpoÍate ID number

tttltttttlt
cp f-f-TT.]NolIIII

Jméno
First name(s)

Datum naroZení
Date of blrth

Místo narození
Place of birth

Statrrí piis]uŠnost *)

Nátionality

Koncor'ka RČ
Suífix code brtlr certjficate nunbet [T]-]=l Polrlaví ") fl

DokLad tollŽnosti čls.

Idcntit) docuncnt No
Te]' č'

Phone No

Adresa místa pob1'tu v ČR / Place of residence in the CR

Místo
'Iolvn

Ulice
Street

do
until

m-[ fitt]-t-t-l
ZYE' do České republiky na dobu:
Invites to the Czech Republic for:
Zvaná osoba / Invited person
Příjmení/Surnarr-re

lméno
First nane(s)

l)atum narození
Date of birth

Místo narození
Place of birth

Statni pirsluinost ')
NationalitY

f__r--f-_.l dnů odI ,lot. frorn

Piíbuzenský l.ztah
tamily, reiationshlp

r'r-f_-l Čislo ccttor ni|ro dokladu
I I ] lrarel docrrnrerr n.rmbcr tt

Adresa místa pobytrr na území domovského státu/Place of residence in the home country

f_T_-f_l N1ísto
I Lown

tt

Spolucestující děti do l 5 let, jsouJi zapsány v cestovním dokladu cizince / Accompanying childern under l5 years of age if recorded in the alien's travel document
*) Datum narození

Date of birth
Pohlaví
Sex

n
n
n
Adresa ub1tování zvané osoby v ČR /Accomodation address of invited person in the CR

Stat bl'Ci]isté -)
Coilnlr\'ot residence

Ulice
Street

Cp
No

]méno a pr'íjnení / First name(s) and surnane

Ubrtovatel
Accommoáation províder

Místo
'lbwn

UIice
Street tltltt Čp. rT-r-nNo.llll

Naicmce T_-l vaiitel n Ubltor aci zriizeni T-lRťnler ] | Uriner I Accurhmodrtion lácllil\ |

le
*

Vltisk pro cizineckou policii
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I Zv-oucí osoba se Zavazuje_uhra<lit podle zákona č. 326l 1999 Sb., o pob;ltu cizinců n a úzerni Česke republiky a o zméně některých ztíkonů,
ve znění.pozdějších předpisů' náklady spojené- s obživou cizince po dobu po\tu na území až do r,7cestoriáni z územi; riáklády spojené
s ubytol'ánímcizince po dobu pob1'tu na itzemí až do rrycestování z izenlí; nák1ady spojené s poskrtnutírn zdravotní péče po do6u pob1tu
na území, až do r'acestování z uzemí, případně též s převozern nemocného nebo osiatkťi zemřeléhoi nzíklady spojené jpob1tenr za1išiěného
cizince na írzemí a jeho \ycestováním z izení.

According to Act No 326l1999 Col]', on the Residence of Álierrs ín the 'felritory of the Czech Republic' the person issuing the invitation
undertakes td cover the costs connectetl rvith the alien's subsistence througlrout hió/her stay in the 'Ilrritory o''til tl''. tirne th"e alien departs
from the Teritory; furůer the costs connected with tl-re alien's accomnrodation throughout lris/her stay in the 'ltrritory until tl-re timě the
alien departs from the Territory; and the costs conne-cted-with the_provision ofhealthcaie to the alien throughout his/her itay in the Territory
until the tirne the alien.departs the Territory; ancl' if applicab1e, also rvith the transport tlf the alien if he/sňe fal]s ill or with the transport oT
remains ofthe cleceased alien; and the costs connected with the alier-r's stay in case he/she is detained in the Territor,v and his/her subsiquent
departure from the Territory.

! Zvoucí osoba se zavazuje uhradit Í'inanční náklacly související pouze s ubytovzurím po c1obu pobytu cizince na území až clo .jeho vycestování.
The person issuing the invitation undertakes to cover the costs connected only with the accommodat.ion throughout his/her stay in the
Territory till lris/her departure Ílom the Territclry.

Policii České republikyjsem byl(a) poučen(a) o:
o době platnosti závazku'
O povinnosti uhradit majetkor.ou a tlenajetkovou újnru, která vznikne státu nedodrŽenín'r závazků uvedených v pozvání or,ěřenér-n policií,
o vyrnáhání úhrad1. výše uvedených nákladii r.zniklých státu při nespltrění sl'ých závazků v souvislosti s pob'vtem a vycestováním

cizince, nebo pouze s ubytovánínl'
o právu na informace dle článku 37 oclst. 1 Nařízení llvropskéhcr parlamentu a Rady (ES) č' 76712008 o Mzovén informačnínr systému

a o výrněně údajťr o krátkodobých r.ízech mezi členskými státy',

. povinnosti v případě odstoupeni od tohoto z'áyazktt neprodleně o této skutečrrosti informovat ťrtvar policie' který pozváni ověři]' od
závazkl ne1ze odstoupit v průběl'ru pobytu cizince na ťtzemí.

I have been instructed by the Police of the Czech Republic in followirrg items:
o Obligation validity period,
o The obligation to compensate for a financial and non-financial dan.rage thc state sustains in the event of failure to meet the obligations

contained in the jetter oí invitation certified by the police,
a Recovery ofthe above-m-entioned costs aťisen to the state in the event that I breach my obligations in connection with the alien's stay arrcl

departure, or only with his/her accomrnodatior.r,
o The right of information pursuant to Articie 37 (1) of Regulation (EC) No. 76712008 of the European Parliamerrt and tl-re Council con

cerning the Visa Inforrnation Systerr-r (V1S) ancl the exchange oť data betlveen Member States on short-stay visas'
o A duty to notify the police departmen tlrat certitled the letter of inr'itatíon of my rt itl-rdraival from the obligation; it is not possible to with

drai'r'therefrom durirrg the alier-r's stay irr the T'erritory.
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ověřovací doložka policie / Police certiÍication clause
ověřuji ťtdaje o zvoucí osobě dle doklaciu č.i l hereby certif'V the dirta oť the persott issuing the

invitation according to the document No. ................

.......... il poilpis / and signature

]\lísto/ Place....
: rrzítko

Datum / Date : strnlP j
OEC / PIN (Personll Identilir'ution NLrrnber )

Putlpi: / Sig nutule ....................

Místo pro potvrzetrí
uhrazení sprál'ního poplatku

Administration fee paid

Poučení pro držitele pozváni ' zvanou osobu / Instruction for invitation holder - invited person
DrŽite] tohoto pozvání je por.inen /'Ihe holcler of-this letter of invitation is obliged:
. na vyžádání jej předložit při Ystuplt na území Ceské repub]iky orgánůrn policie

to present it to police authorities-on request on entÍy into th'e territory ofthe Czech Republic
' dodrŽor'at při pob1tu na území Ceské reprrb1iky právní řtid Ceské republiky

to respect the legal order ofthe Czech Republic during his/lrer stay in tl-re territory ofthe Czech Republic

Poučení pro lyplnění formuláře / Instruction for filling in the form
. tiskopis r1plňujte ]atinkou na psacím stroji či hůlkovým písmem, ne četr'enou barvou

fill in the form by Rornan a1phabet on a typewÍiter or irr block letters' not in red
. pro rryplnění údajů _ státni příslušnost, pohlar'í' stát byd1iště a účel cestv - pouŽijte kódovník

use code signs for following data nationality,,sex, home country anci purpose of visit
. toto pozvání s1ouŽí pro žádost o udéleni viza Ceske republiky

this letter of invitation serves as a sr.rpporting document to the application for visa of the Czecl"r Republic

otisk přechodového razítka příjezd
Entry stamp

Místo pro úřední záznamy útvarů SCP
Official records of Alien Police Service

Zvoucí os<lba/The persrrn issuing the irrvitatiorr
Prohlašuji, žc všechn1' údaje v tiskopistr jsern uvec|l(a) sprár'ně a úplně a tento Z1tvazek
přljíníun s veškerou odpověclností. svobodnč a dobrol'olně a jsenl si plně vědom(a)
právních důsledkťr v případě jeho nesplnční. Tínlto dávírn souhlas se zpracovárrím rných
osobních údajťr' pořízením kopie rnóho doklac1u totožnosti ajejím zaltlžením do spisu.

I hereby declare that all data in this form al'e true and complete and that I assume the
obligation upon my own rcsponsibility and according to my true and free wil and that
I arn fully arvare of legal consequences in case of my tbilure to meet the obligarion.
I hereby give my consent and authorize processing of my personal tlata. making a copy of
rny identity dooument, and filing theleof in the records.

Podpis / Sígnature

razítko
právnické

osob\
C orporate

seal

,tlilql;tl::,,i''r'



PoZv^NÍ / LETTER oF II.{VITATI
PÍevzetí veškerých finančních nákladů souvisejících s pobytem
Assumption of all financial costs connected with the stay
Převzetí finančních nákladů souvisejících porrze s ubytováním
Assumption of financial costs connected with accommodation oný

ON
n
u

osoba (u právnických osob statutární orgán)
issuing the invitation (statutory body in case of corporations)

Česká republika
Czech Republic

c280000000

Zvogcíýzickát
Natural person
Příjmení/Surname

osoba / Corporation issuing the invitation

tltttltltt
Sidlo

Registered Seat

Ulice
Street

1Č
Corporate ID number

]rrréno
First name(s)

Datunl narození
Date of birth

Místo narození
Place of birth

Státní piislusnost ')
Netionaliq'

lllllrl
I(oncovka RČ

Sulfir code birth ceLtiflcale number t-t-[Tl *!:l"E

Dok1ad totoŽnosti čis'
ld.nl]t\'i.l.umť|l No

1'€l' č'
Phonr No

Adresa mista pobýu v ČR / Place of residence in the CR
Misto
lbu'n

UIice
Street

ZYE do České republikT na dobu:
Invites to the Czech Republic for:
Zvaná osoba / Invited person
Příjmení/Surname

Čp fffT ]No.L1 I I l

rff-ldnů od| ,1"u. fronr

Přibuzenský iztah
Famiiv rclrtionsh

Jméno
First name(s)

Datrun narození
Date of birth

Místo narození
Place of birth

Statni pilslušnost ')
Nat ionr lirv

Adresa místa pob1tu na úzerní d

Stát byd]iŠte ')
Countrr o{ rcsidence

ulrce
Street

Ubltovatel
Accommoáation provlder

NIísto
Tbrvn

Ulice
Street

Číslo cestovního dok]adu
Triwel document number

/ Place of residence in the home country
Místo
lbwn

Uccl cesn ') f f- ]
lurpose ol r isit I l

lilrn
omovského státu

rrn
Cp.
No.

ubytování zvané osoby v ČR /Accomodation address oí invited person in the CR

Spolucestujíci děti do 1 5 let' jsouJi zapsány v cestovním dokladu cizince /Accompanying clrildern under l 5 years of age if recorded in the alien's travel document

Datum narozeni
Date of birth

Pohlaví*)
Sexnt
nt
nt
Adresa

Ri rrrTt

name(s) and surname

\rr]tisk pro Žadateie

Neiemce \laiitel T-l Ub\ Lovr.r zdiizenr f_l
Rťlller L] ( )\\ ner tJ Accorítnr,rdrLiurt laciliLl | | ffi
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I Zvoucí osoba se zavazuje uhradit podle zákona č. 326l 1999 Sb., o pobytu cizinců na území České repub1iky a o zméně nekterých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, nák1ady spojerré s obživou cizince po dobu pob1tu na ťtzemí aŽ do vycestováni z územi rráklac1y spojené
s ubytor.áním cizince po dobu pobytu na území aŽ do rrycestováni z uzeni; náklady spojene s poskytnutim zdravotní péČe pcl dobu pobvtu
na území, až do r1'cestování z' izemi, případně téŽ s převozem nenrocného nebo ostatkťr zemřelého; náklady spojené s pobytem za;iŠteneho
clzince na úzerrrí a jeho qrcestováním z izemi.

According to Act No 32611999 Coll., on the Residence of Aliens in the Territory of the Czech Republic, the person issuing the invitation
undertakes to cover the costs connected with the alien's subsistence throughout his/her stay in the Territory until the time the alien departs
frorn the Teritory; further the costs connectecl rvith the alien's accommodation throughout his/her stay in tbe Territory until the time the
alien departs from the Territory; ancl the costs connected with the provision ofhealthcare to the alien throughout his/hel stay in the Territory
until the time the alien departs the Territory; and, if applicable, also with the transport ofthe alien ifhe/she falls ill or with the transport of
remains ofthe deceased alien; and the costs connected with the alier"r's stalr i1 ..r. he/she is detained in the Territory and his/her subsequent
departure from the Territorv

! Zvoucí osotla se zavazuje uhradít finanční niiklady související porrze s ubyiováním po dobu pobytu cizince na území až do jeho vycestování.
The person issuing the invitation undertakes to cover the costs connected only rvith the accommodation throughout his/her stay in the
Territor'y til1 his/hel departure Íi'om the Territor1'.

Policií České republikyisem byl(a) poučen(a) o:

o době platnosti závazkl,
o povinnosti uhradit majetkovou a nemajetkovou újmu, která vznikne státu rredodrženírn závazků uvedených v pozr,ání ověřenérr-r policií,
o vymáhání úhrady výše uveder-rých náklaclů vzniklých státu při nesplnění sých zár.azků v souvislosti s pobytem a vycestováním

cizince' nebo pouze s ubytol,áním'
oprávu na inforntrce dle článku 37 oclst. 1 Nařízení Evropského parlamentrr a Rady (ES) č.76712008 o Vzor'érn informačním systému

a o výměně údajů o krátkodobých r'ízech mezi členskými státy,

O povir-rnosti v případě odstouperrí od tol'roto závazku rreprodleně o této skutečnosti informor'at útr.ar policie, který pozvání ověřil, od
závazkl nelze odstoupit v průběhu pob'Ytll cizince na území.

I have been instructed by tl-re Police of the Czech Republic in follorving items:
o Obligation validity period,
o The obligation to compensate for a financial and non-financial damage the state sustains in the event of failure to meet the obligations

contained in the letter of invitation certified by the police,
a Recovery ofthe abovementioned costs arisen to the state in the event that I breach my obligations in connection with the alien's stay and

departure, or only r'r'ith his/her accommodation,
o The right of iníormation pursuant to Article 37 (1) of Regulation (EC) No. 767 12008 of the European Parlianrerrt and the Council con-

cerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data betr'i'een Member States on short-stay visas,
. A duty to notify the police departmen that certifiecl the letter of invitation of rny withdrawal from the obligation; it is not possible to $'ith

draw therefrom during the alien's stay in the Territorl'.

Místo pro potvrzení
o uhrazení správního poplatku

Administration íee paid
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Poučení pro držitele pozýár.í - zvanou osobu / Instruction for invitation holder - invited person
DÍžítel tohoto pozvání je povinen / The holder of'this letter of inl'itation is obliged:
. na vyžádání jej předloŽit při vstupu na území Ceské republiky orgárrťrrn policie

to pre5ent it to police arrlhorities. on request on entr) into the terrilory .rl the Czeclt Republic
. dodrŽol'at pii pobytu na úzctni Ceske republik}'prar ní fád Ceslie republik1

to respect tl-re legal order ofthe Czech Republic during lris/her stay in the terÍitory oťthe Czecl-r Repub1ic

Poučení pro lyplnění formuláře / Instruction for filling in the form
. tiskopis \.Vplňujte latirrkou na psacírn stroji či hůlkovýrn písmem, ne červenou barr.ou

fill in the tbrm by Romarr alpl'rabet on a typewriter or ir-r block letters, not in red
. pro r'1.plrrěl"rí údajťr - státní příslušnost, pohlaví, stát bydliště a účel cesty použijte kódovník

use code signs for following data nationalit1,-sex, home country arrd purpose oívisit
. toto pozvání slouŽí pro Žádost o udelerrí r'iza Ceske republiky

this letter of invitatior'r serves as tr supporting document to tlre application Íbr visa of the Czech Republic

otisk přechodového razítka příjezd
Entry stamp

N{ísto pro úÍední záznamy útvarů SCP
Official records of Alien Police Senice

ii

Zvoucí osoba / The person issuing the invitatitln
Prohlašuji. Že všechny ťtdaje v tiskopisu jscrn uvedl(a) sprár'ně a úplně a tellto závazek
přijímám s veškerou odpovědností' svoboclně a dobror'o]rrě a jsem si plně vědom(a)
právních důsledků v případě jeho nesplnění. Tírnto dávánr souhlas se zpracovánírn rných
osobních údajťr. pořízením kopie rného dokladu totožnosti ajejím zaloŽením do spisu.

I hereby declare that all data in this forrn are tlue ancl complete and that I assume the
obligation upon my own responsibility and according to my tťue and Íiee wil and that
I am fully aware of legal consequences in case ol my failure to meet the obligation.
I hereby give my consent and authorize processing of rny personal data, making a copy of
my identity document. and filing thereof in the records.

Místo / Place

Doturn / Date

' o;.íl|'*.i osoby
Podpis / Signature l. ."i0":1t,"

ověřovací doložka policie / Police certification clause
ověřLrji údaje o zvoucí osobě clle dokladu č./ I hereby ceftify the data of the

invitation according to the document No. ................

.......... a podpis/and signature

Mirto / Plecc....

Dutum / Drle ................

oEČ / PlN (Per'sonal ldentilicatiurn \un]bt'|'l

Pu.lpir / S ig rt atu re .....................

.:::.:i=:.1-:t l


