
         Neoficiální překlad 

 

 

Závazný a informativní formulář pro vstup do Turecka 

 

Osobní informace 
Příjmení 

Jméno  

Národnost 

Datum narození 

Číslo pasu 

Číslo vízové žádosti 

Datum příjezdu do naší země 

 

• Vízum zajišťuje právo vstupu do Turecka pouze nad dobu platnosti víza. 
• Vízum nezajišťuje absolutní právo na vstup do Turecka. 
• Ti, kteří nemají pas nebo náhradní pasové doklady s platností minimálně 60 dní od 

ukončení platnosti víza nebudou vpuštěni do Turecka.  
• Délka pobytu v Turecku na vízum nemůže překročit 90 dní v každých 180 dnech.  
• Pokud je podezření, že cizinci přijíždějící na hranici jsou mezi těmi, kterým bude 

odmítnut vstup do Turecka, je provedena celková kontrola kontrolními orgány 

odpovědnými za vstupní procedury.  
• Osoba, která přichází na hranice za účelem vstupu do země nebo tranzitu přes zemi, 

které není umožněn vstup do země nebo tranzit zemí, protože on/ona nesplňují 

požadavky dané legislativou, je považována za nepřípustného cestujícího. 

• Rozhodnutí o deportaci je přijato vůči cizincům, kteří nemají právo vstupu do naší 

země, za účelem jejich opuštění země. (Prosím, věnujte pozornost pravidlům 
pobytu v naší zemi, aby toto rozhodnutí nebylo přijato vůči vám). 

• Vízum nezaručuje právo pracovat. Pokud chcete pracovat v naší zemi, musíte 

požádat o pracovní vízum u zastoupení Turecké republiky v zemi, které jste občanem 

nebo kde právně sídlíte a tato žádost musí být schválena příslušným oddělením.  

• Turistické vízum je platné pro turistické cesty do naší země. 

• Žádosti o povolení k pobytu cizinců, kteří zažádali o povolení k pobytu pro 

turistické účely vstupem do naší země na vízum, nebudou akceptovány (s výjimkou 

těch, kteří poskytnou dostatečné a pravidelné příjmy pro cestování a kteří zažádají o 

sjednocení rodiny). 

 

Přečetl/a jsem a pochopil/a jsem informace uvedené výše. Prohlašuji, že všechny informace 

jsem poskytl/a přesně a úplně a zavazuji se opustit zemi před vypršení platnosti víza.  

 

       Jméno a příjmení 

 

       Podpis 


