
SAMPLE – NEXT PAGE HAS EMPTY FIELDS 

DOKLAD (POTVRZENÍ) O ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ  

podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

Já, ubytovatel (jméno a příjmení): Mr Landlord’s name 

datum narození: Birthday / rodne cislo of Mr Landlord 

číslo dokladu totožnosti (např. občanského průkazu): Number of ID / obcanka 

adresa hlášeného trvalého pobytu: Mr Landlord’s permanent address 

  

potvrzuji, že poskytnu ubytování na území České republiky 

 na dobu od *) From Date do To Date nebo 

 na dobu bez omezení*) Unlimited  
  

na adrese: 

č. bytu  

ulice + č.p. 

PSČ + obec 

Mr Foreigner’s residence address in Czech Republic  

(number of apartment, street, ZIP code, City, Part of City) 

  

vztah k nemovitosti, např. vlastník, spoluvlastník, nájemce, 

podnájemce: *)  
vlastnik = owner 

 

 
 

cizinci:  

jméno a příjmení: Mr Foreigner’s given name and name 

datum narození: Mr F’s birthday státní příslušnost: Mr F’s nationality 

cestovní doklad: Travel document  No of Tr. Doc  

 

POUČENÍ: 

Bude-li v tomto dokladu o zajištění ubytování uveden nepravdivě požadovaný údaj, může to mít za 

následek nevyhovění žádosti, o které se vede řízení podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 

na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

V Prague dne date 

 

 

Vlastnoruční podpis poskytovatele ubytování: Landlord’s signature 
(v případě trvalého pobytu nutno ověřit matrikou nebo 

státním notářem) 
*For long-term stay notarized signature* 

 

*) Nehodící se škrtněte. 

 

In case of more owners (husband / wife, družstvo), ALL owners need to sign this document. 

In case of company, the signing person must provide also a Power of Attorney proving the right to sign. 
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DOKLAD (POTVRZENÍ) O ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ  

podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

Já, ubytovatel (jméno a příjmení):  

datum narození:  

číslo dokladu totožnosti (např. občanského průkazu):  

adresa hlášeného trvalého pobytu:  

  

potvrzuji, že poskytnu ubytování na území České republiky 

 na dobu od *)  do  nebo 

 na dobu bez omezení*)  
  

na adrese: 

č. bytu  

ulice + č.p. 

PSČ + obec 

 

  

vztah k nemovitosti, např. vlastník, spoluvlastník, nájemce, 

podnájemce: *) 
 

 

 
 

cizinci:  

jméno a příjmení:  

datum narození:  státní příslušnost:  

cestovní doklad:     

 

POUČENÍ: 

Bude-li v tomto dokladu o zajištění ubytování uveden nepravdivě požadovaný údaj, může to mít za 

následek nevyhovění žádosti, o které se vede řízení podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 

na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

V  dne  

 

 

Vlastnoruční podpis poskytovatele ubytování:  
(v případě trvalého pobytu nutno ověřit matrikou nebo 

státním notářem) 
 

 

*) Nehodící se škrtněte. 

 

 

 

 


