VZOR VYPLNĚNÍ – Customs Declaration

1.

Každá osoba musí vyplnit tento formulář (pokud cestujete
společně s nejbližšími rodinnými příslušníky, tento
formulář stačí vyplnit jen jednou za celou rodinu)

2.
3.

PRŮVODCE
Jak vyplnit formuláře v letadle

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

•

celní prohlášení (modrý formulář) – vyplňuje se
pouze jeden formulář za celou rodinu

•

neimigrační víza (bílý formulář) – Tento formulář
vyplňují cestující, kteří cestují na platná víza
udělená na americké ambasádě (studijní pobyty,
pobyty delší než 90 dnů atd.). Pokud cestujete
jako turisté s délkou pobytu maximálně do 90
dnů, máte biometrický pas a registrovali se v
systému ESTA, tak tento formulář nevyplňujete.

12.

srpen 2010

13.

14.

15.

Zde vyplňte Vaše jméno:
Family Name – příjmení, First (Given) – křestní jméno,
Middle – prostřední jméno (pokud máte)
Datum narození ve formátu den/měsíc/rok
Day – den, Month – měsíc, Year – rok
Počet rodinných příslušníků, kteří cestují společně s
tím, kdo formulář vyplňuje.
Adresa, pobytu v USA. Pokud cestujete, tak vyplňte
adresu, kde budete ubytování první noc.
Název země, která vám vydala cestovní doklad.
Číslo pasu
Země trvalého pobytu
Země, které jste navštívili cestou do USA.
POZOR – sem uveďte i přestupy na letišti mimo území
ČR, takže pokud jste například přestupovali v
Londýně, napište do kolonky UNITED KINGDOM.
V případě přestupu v Německu, tak GERMANY, pokud
odlétáte z Paříže, tak FRANCE apod.
Číslo letu, kterým jste do USA přiletěli – toto číslo je
uvedené na letence
Pokud jste turista, tak zaškrtněte NO. V případě, že je
hlavním důvodem Vaší cesty obchod, zaškrtněte YES.
Zaškrtněte YES, jestli s sebou vezete:
(a) ovoce, rostliny, jídlo, hmyz
(b) maso, zvířata, výrobky ze zvířat či zvěře
(c) zárodky nemocí, buněčné kultury, hady
(d) zemědělskou půdu, popřípadě jste v nedávné
době navštívili farmu, ranč či pastvu
Pokud jste nedávno přišel do styku s dobytkem, tak
zaškrtněte YES.
Pokud si s sebou vezete peníze nebo cennosti ve vyšší
hodnotě než 10 000 US dollarů nebo ekvivalent jiné
měny, tak zaškrtněte YES.
Pokud vezete komerční materiál (články na prodej,
vzorky zboží, zboží, které není pro osobní potřebu
atd.), tak zaškrtněte YES.
První kolonku vyplňují pouze občané USA. Druhou
kolonku vyplňují turisté. Jako turista sem ve většině
případů vypište nulu. Jinak uveďte hodnotu zboží,
které chcete v USA prodat.

V dolní části uveďte Váš podpis a datum den/měsíc/rok.
Zadní stranu formuláře nevyplňujete.

Přední strana formuláře

VZOR VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ‐ VISA WAIVER

Formulář vyplňujte velkými tiskacími písmeny bez háčků a
čárek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

17.

Příjmení
Jméno
Datum narození ve formátu den/měsíc/rok
Občanství
Pohlaví (male = muž / female = žena)
Datum vydání pasu
Datum ukončení platnosti pasu
Číslo pasu
Číslo letu, kterým letíte do USA (např. BA 0287)
Místo trvalého pobytu – země
Země, ve kterém jste nastoupili do letadla do USA.
Například, pokud letíte z Prahy a přestupujete ve
Frankfurtu, tak uveďte GERMANY.
Město vydání víza
Datum vydání víza (den/měsíc/rok)
Číslo a ulice pobytu v USA. Pokud cestujete, vyplňte
adresu, kde budete ubytování první noc.
Město a stát pobytu v USA.
Kontaktní telefon v USA (i české číslo s mezinárodním
předčíslím ‐ +420)
Emailová adresa

18.
19.
20.
21.

Příjmení
Jméno
Datum narození ve formátu den/měsíc/rok
Občanství

12.
13.
14.
15.
16.

Spodní červeně orámovanou část (na obrázku) Vám
imigrační úřední po pohovoru odtrhne a vloží do
cestovního pasu. Tento útržek nesmíte ztratit! Budete jej
při odletu z USA vracet!

VZOR VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ‐ VISA WAIVER
zadní strana
tuto stranu nevyplňujte

