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Ref. nr 3494/2013-SZEU/JAV 

Szanowny Panie! 

Z przyjemnością informuję, że w dniu 14 listopada 2013 r. rząd Kanady poinformował Republikę Czeską 
o zniesieniu ze skutkiem natychmiastowym obowiązku wizowego wobec obywateli Czech podróżujących 
do Kanady. Zgodnie z tym oświadczeniem obywatele Czech mogą wjeżdżać na terytorium Kanady i prze
bywać tam bez wizy przez okres do sześciu miesięcy. 

Niniejszym Republika Czeska przedkłada powiadomienie przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. f) rozporządzenia 
Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas 
przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu. Powiado
mienie to znajduje się w załączniku. 

Ponieważ Republika Czeska zawsze uznawała przywrócenie ruchu bezwizowego za sprawę delikatną, 
chciałbym podziękować za wsparcie i współpracę w tym zakresie. 

(zwrot grzecznościowy) 

Rafael Fernandez PITA 
Dyrektor generalny 
Dyrekcja Generalna D 
Sekretariat Generalny Rady 
Bruksela 

Powiadomienie wystosowane przez Republikę Czeską 

W myśl art. 1 ust. 4 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymienia
jącego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrz
nych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu – zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 851/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. – Republika Czeska niniejszym powiadamia, że z dniem 14 listopada 
2013 r. Kanada zniosła obowiązek wizowy wobec obywateli Republiki Czeskiej. 

Od dnia 14 listopada 2013 r. obywatele Republiki Czeskiej, będący posiadaczami czeskich paszportów, nie 
muszą posiadać wizy na pobyt w Kanadzie nieprzekraczający sześciu miesięcy. 

Kanada jednostronnie wprowadziła obowiązek wizowy wobec obywateli Republiki Czeskiej, będących 
posiadaczami czeskich paszportów, z dniem 14 lipca 2009 r. 

18 listopada 2013 r.
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( 1 ) Powiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 
15 marca 2001 r. (Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 2).
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