NÁHRADNÍ PROHLÁŠENÍ

CZE

Tento formulář vyplní pouze osoby, které neměly možnost použít elektronickou registraci cestujících v odkazu
https://www.einreiseanmeldung.de.
Každá osoba vyplní vždy jeden formulář. U nezletilých nebo opatrovaných osob vyplní a podepíše osoba vykonávající rodičovskou péči
nebo opatrovník.
Vyplňte formulář velkými tiskacími písmeny. Pro mezeru mezi slovy ponechte jedno políčko volné.
Kompletně vyplněný dotazník prosím předejte na vyžádání přepravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou přeshraničního provozu.
Uvedení nepravdivých údajů lze stíhat jako přestupek a uložit peněžitou pokutu až do výše 25 000 EUR.

CESTOVNÍ INFORMACE 1. Název přepravní společnosti

2. Číslo linky

3. Popř. číslo sedadla

4. Datum příjezdu (RRRR/MM/DD)
2

0

5. Místo odletu/odjezdu (uveďte prosím město a zemi)

6. Přes (uveďte pouze v případě přestupu)

OSOBNÍ ÚDAJE: 7. Příjmení

8. Jméno (jména)

10. STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

11. Datum narození (RRRR/MM/DD)

9. Pohlaví
ženské
mužské
divers/třetí

□
□
□

TELEFONNÍ ČÍSLO/ČÍSLA, pod kterým/i jste v případě potřeby k zastižení, včetně předvolby země a města:
12. Mobil
13. Práce

14. Soukromé
15. E-mail
BYDLIŠTĚ / ADRESA MÍSTA POBYTU V NĚMECKU:
16. Název hotelu (pokud to souhlasí)

17. Ulice a číslo domu (Mezi ulicí a číslem domu nechte prosím jedno políčko prázdné)

19. Město

18. Číslo bytu

20. Spolková země

21. PSČ

ADRESA DALŠÍCH PLÁNOVANÝCH MÍST POBYTU V NÁSLEDUJÍCÍCH 10 DNECH:
22. Název hotelu (pokud to souhlasí)

23. Ulice a číslo domu (Mezi ulicí a číslem domu nechte prosím jedno políčko prázdné)

25. Město

24. Číslo bytu

26. Spolková země

27. PSČ

PODPIS, jímž se potvrzuje správnost údajů:

Kompletně vyplněné náhradní prohlášení musí být odevzdáno




u přepravce při přímém vstupu do země z rizikových oblastí v rámci Schengenského prostoru,
u spolkové policie v rámci vstupní kontroly do země při přímém vstupu z rizikových oblastí mimo Schengenský prostor,
nezávisle na tom, zda jste využili služeb přepravce, u spolkové policie na vyžádání při plnění jejích povinností pohraniční
policie, pokud jste toto prohlášení již u přepravce neodevzdali.

Ve všech ostatních případech zašlete prosím toto náhradní prohlášení neprodleně po vstupu do země na následující adresu:
Deutsche Post E-POST Solutions GmbH
Aussteigekarte
69990 Mannheim

