Stav: březen 2019

Udělení víza za účelem sloučení rodiny s občanem EU žijícím v Německu
podle práva volného pohybu EU
Dovolujeme si Vás upozornit, že žádost musí na velvyslanectví podat žadatel osobně. Záležitosti týkající se žádosti o
vízum je možné projednávat pouze přímo s žadatelem.
Žádosti o vízum lze podávat na velvyslanectví pouze od pondělí do pátku v době od 8:30 do 12:00 hod. v předem
dohodnutém termínu. Sjednání termínu je možné provést online na adrese www.prag.diplo.de.
Ustanovení směrnice 2004/38/ES se podle německého práva nevztahují na nesezdané partnery!
Řiďte se prosím pokyny k jednotlivým bodům a předložte vždy originál a dvě kopie následujících dokumentů.
Cizojazyčné dokumenty je třeba předložit s ověřeným překladem do německého jazyka.
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2 žádosti

Kompletně a čitelně vyplněné, vlastnoručně podepsané.
Formuláře této žádosti jsou k dispozici na velvyslanectví nebo na internetové adrese
www.prag.diplo.de.
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Platný cestovní pas
žadatele
+ 2 kopie všech
relevantních stran

V pasu musí být nejméně dvě prázdné stránky. Okopírujte prosím laminovanou
stranu s údaji a všechny strany, které obsahují víza.
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Povolení k pobytu
+ 2 kopie

Potvrzení o udělení povolení k pobytu v České republice. Okopírujte prosím přední
a zadní stranu.
Důležité upozornění: Pokud má žadatel „pobytovou kartu rodinného příslušníka
občana Unie“ vydanou Českou republikou v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice
o právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat
na území členských států (2004/38/ES), není pro vstup do Německa vízum
zapotřebí. Žadatel se v takovém případě může obrátit přímo na německý cizinecký
úřad v místě budoucího bydliště.
Vízové řízení rovněž není nutné v případě státních příslušníků některých států.
Bližší informace naleznete v příloze II tohoto nařízení, dostupné zde.
Velvyslanectví může přijmout žádosti pouze od osob, které mají obvyklé bydliště
v České republice. V případě pochybností si může velvyslanectví vyžádat
předložení dalších dokumentů, např. nájemní smlouvy, pracovní smlouvy, potvrzení
o studiu apod.
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2 fotografie

Aktuální (barevné) biometrické fotografie pasového formátu, ne starší než 6 měsíců.
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Doklad potvrzující
rodinný vztah
k občanovi EU žijícímu
v Německu
+ 2 kopie

Např. oddací nebo rodný list, smlouva o registrovaném partnerství, uznání
otcovství, rozsudek o osvojení apod. Zahraniční dokumenty musí byt opatřeny
ověřením pravosti (apostila resp. legalizace). Zpravidla to však neplatí pro veřejné
listiny vystavené v jiném členském státu EU. Zahraniční rozsudky musí být
v případě potřeby v Německu předem uznány.
Pokud je zamýšlen vstup na území Německa za účelem uzavření sňatku
a následného sloučení rodiny, je zapotřebí předložit dopis příslušného matričního
úřadu, z něhož bude kromě termínu sňatku patrné, že jsou splněny všechny
zákonné předpoklady pro jeho uzavření.

Další informace:
www.prag.diplo.de

Adresa:
Vlašská 19
118 01 Praha 1 (Malá
Strana)

Poštovní adresa:
P. O. box 88
118 01 Praha 1

Nejbližší zastávky MHD:
Metro linka A: Malostranská
Tramvaj č. 12, 15, 20, 22:
Malostranské náměstí, Hellichova

Malostranské
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Od občana EU žijícího
v Německu:
+ 2 kopie



kopie zahraničního cestovního pasu a německého povolení k pobytu občana EU
žijícího v Německu



v případě přistěhování za občanem EU, který není výdělečně činný:
doložení dostatku finančních prostředků (např. pracovní smlouva, potvrzení
o příjmech, potvrzení o majetku apod.) a dostatečného zdravotního pojištění na
dobu po vstupu do Německa

V případě nezletilých
žadatelů:
+ 2 kopie



je navíc zapotřebí předložit potvrzení týkající se práva péče o dítě a souhlas
všech zákonných zástupců.

V případě přistěhování
příbuzných ve vzestupné linii občana EU:
+ 2 kopie



(např. plnoletí rodiče nebo prarodiče) je zapotřebí doložit, že v Německu žijící
občan EU za tyto osoby hradil a nadále hradí výživné.

V případě přistěhování
rodičů za nezletilými
občany EU:
+ 2 kopie



je kromě potvrzení toho, kdo o danou osobu pečuje, zapotřebí doložit, že rodič,
který se přistěhuje, disponuje dostatečnými finančními prostředky, aby nezatížil
německý veřejný rozpočet.
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2 prohlášení o poučení
podle § 54 odst. 2 č. 8
ve spojení s § 53
německého zákona
o pobytu cizinců

Podepsané a datované prohlášení o pravdivosti a úplnosti informací podle § 54
zákona o pobytu cizinců. Toto prohlášení je k dispozici také na stránkách
www.prag.diplo.de.
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Poplatek za vízum

Udělení víza pro sloučení rodiny s občanem EU je zdarma.

Důležité poznámky:


Každá žádost o vízum je posuzována samostatně. Dokumenty, které je potřeba předložit, se proto
mohou v jednotlivých případech lišit. Během vízového řízení se tedy může kdykoliv stát, že budou
vyžádány další dokumenty.



Zpracování úplné žádosti o vízum trvá zpravidla 2–4 týdny.



Velvyslanectví bude žadatele vždy neprodleně informovat o jakémkoliv vývoji ve vízovém řízení.
Dotazy ohledně stavu zpracování jsou tedy zbytečné.



Bezprostředně po obdržení víza si prosím ověřte, zda jsou všechny údaje na vlepeném vízu správné.
Za opravy na základě pozdější reklamace ručí zásadně žadatel.

Další informace:
www.prag.diplo.de

Adresa:
Vlašská 19
118 01 Praha 1 (Malá
Strana)

Poštovní adresa:
P. O. box 88
118 01 Praha 1

Nejbližší zastávky MHD:
Metro linka A: Malostranská
Tramvaj č. 12, 15, 20, 22:
Malostranské náměstí, Hellichova

Malostranské

