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ŽÁDOST O PŘIZNÁNÍ PRÁVNÍHO POSTAVENÍ DLOUHODOBĚ POBÝVAJÍCÍHO REZIDENTA
V EVROPSKÉM SPOLEČENSTVÍ NA ÚZEMÍ
/ APPLICATION FOR EC LONG-TERM RESIDENT STATUS IN THE CZECH REPUBLIC

1. PŘÍJMENÍ / SURNAME

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

3. VŠECHNA DŘÍVĚJŠÍ PŘÍJMENÍ / ALL PREVIOUS SURNAMES

4. JMÉNO (A) / FIRST NAME(S)
5. POHLAVÍ / SEX

MUŽ / MALE

ŽENA / FEMALE

6. DATUM NAROZENÍ (DDMMRRRR) / DATE OF BIRTH (DDMMYYYY)
7. MÍSTO NAROZENÍ / PLACE OF BIRTH
8. STÁTNÍ OBČANSTVÍ (kód) / NATIONALITY (code)*
9. POBYT NA ÚZEMÍ OD / STAY IN THE CZECH REPUBLIC FROM
10. ÚČEL POBYTU NA ÚZEMÍ / PURPOSE OF STAY IN THE CZECH REPUBLIC
11. ADRESA MÍSTA POBYTU NA ÚZEMÍ / RESIDENCE ADDRESS IN THE CZECH REPUBLIC
ULICE / STREET
MĚSTO / TOWN

Č. / No.
PSČ / POST CODE

12. ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ, JE-LI ODLIŠNÁ OD MÍSTA POBYTU /
DELIVERY ADDRESS IF DIFFERENT FROM RESIDENCE ADDRESS
ULICE / STREET
MĚSTO / TOWN

Č. / No.
PSČ / POST CODE

13. ČÍSLO CESTOVNÍHO DOKLADU / TRAVEL DOCUMENT NUMBER
STÁT (kód) / COUNTRY (code)*
14. PLATNOST CESTOVNÍHO DOKLADU / TRAVEL DOCUMENT VALID UNTIL
15. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE / ADDITIONAL INFORMATION
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16.
POUČENÍ PRO ŽADATELE / INSTRUCTIONS FOR APPLICANTS
1. Údaje v žádosti musí být vyplněny strojem nebo hůlkovým písmem v českém jazyce. V případě nedostatku
místa v příslušných rubrikách uveďte údaje na zvláštní přílohu.
2. Práva a povinnosti cizinců, spojená s pobytem na území ČR jsou upravená zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Řízení je upraveno
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
3. Osobní údaje cizince jsou zpracovávány službou cizinecké a pohraniční policie pro účely řízení dle zákona
č. 326/1999 Sb., a ve stanovených případech Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 159 odst. 1 a 2 zákona
č. 326/1999 Sb. lze osobní údaje cizince poskytnout cizinci samotnému a dále tomu, kdo je potřebuje k plnění
úkolů stanovených zákonem. Cizinec je oprávněn, pokud zjistí nebo se domnívá, že orgán služby cizinecké
a pohraniční policie nebo Ministerstvo vnitra zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem č. 101/2000
Sb., požadovat od tohoto orgánu vysvětlení případně odstranění vzniklého stavu (zejména provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů). V případě, že nebude tomuto požadavku vyhověno, má cizinec právo
obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dle § 21 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. je cizinec
oprávněn obrátit se v uvedené věci na Úřad pro ochranu osobních údajů i přímo.

1. The answers in this application form must be typed or written in block letters in Czech. If there is not enough
space for any answer, please enclose an additional sheet of paper.
2. The rights and duties of aliens residing in the Czech Republic are defined in Act No. 326/1999 regulating the
residence of aliens in the Czech Republic and amending certain related acts as amended. The proceedings are
deemed to be initiated on the date of delivery of the application to the competent authority. The proceeding are
regulated by the Code of Administrative Procedure (Act No. 500/2004).
3. Personal data of aliens are processed by the Alien and Border Police for the purposes of proceedings in terms of
Act No. 326/1999 and, in specified cases, by the Ministry of the Interior in compliance with Act No. 101/2000
regulating the protection of personal data as amended. According to Section 159, paragraphs 1
and 2 of Act No. 326/1999, an alien´s personal data may be released to the alien himself/herself and to
authorities that require them for the purpose of tasks set by law. If the alien finds or believes that the processing
of his/her personal data by the Alien and Border Police or by the Ministry of the Interior is inconsistent with Act
No. 101/2000, he/she is entitled to request the processing authority to explain or to rectify the situation (in
particular to correct, add or destroy personal data). If the processing authority fails to comply with such reguest,
the alien is entitled to seek the assistance of the Personal Data Protection Office. The alien may directly contact
the Personal Data Protection Office with reference to Section 21, paragraph 4 of Act No. 101/2000.

Svým podpisem potvrzuji úplnost a pravdivost uvedených údajů /
I declare that I have answered all questions in this application fully and truthfully

Místo / Place ....................... Dne / Date ............................ Podpis / Signature ...............................
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17.
K žádosti přikládám: / I enclose the following documents:
1. Doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území
Document proving the availability of funds for permanent residence in the Czech republic
18.
Žádost přijal a podle dokladů ověřil: /
Application received and documentation checked by:
Místo / Place ............................ Dne / Date ..............................

.............................................
Razítko a podpis /
Stamp and Signature

19.
Průkaz o povolení k pobytu pro cizince předal / Resident Alien Card issued by:

Místo / Place ......................... Dne / Date ...........................

..........................................................
Razítko a podpis vydávajícího /
Stamp and Signature of issuing Authority

20.
Převzetí Průkazu o povolení k pobytu č.: ....................................... pro cizince /
Resident Alien Card No. received by

Místo / Place .......................... Dne / Date .........................

21.
Úřední záznamy / For office use only:

......................................................
Podpis / Signature

