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PŘÍLETOVÁ KARTA AUSTRÁLIE - KOMENTÁŘ 
 
Tuto kartu dostanete od letové posádky na posledním letu do Austrálie, před samotným 
přistáním v Austrálii.  
 
Tuto kartu bude potřeba vyplnit (ideálně ještě v letadle), a poté předložit úředníkovi na 
imigrační kontrole.  
 

STRANA 1 příletové karty 

 
Incoming passenger card 
 
Family/surname:       příjmení 
Given names:        křestní jméno 
Passport number:       číslo pasu 
Flight number or name of ship:     číslo tohoto letu 
Intended address in Australia / state:    adresa pobytu v Austrálii1 
 
Do you intend to live in Australia for the next 12 months?:  doporučujeme „no“ 
Do you have tuberculosis?:      doporučujeme „no“ 
Do you have any criminal convictions?:    doporučujeme „no“ 
 
Are you bringing into Australia: 
 
1.   doporučujeme „no“ 
2.   doporučujeme „no“ 
3.   doporučujeme „no“ 
4.   doporučujeme „no“ 
5.  doporučujeme „no“ 
6.   doporučujeme „no“ 
7.   doporučujeme „no“ 
8.   doporučujeme „no“ 
9.   doporučujeme „no“ 
10.   doporučujeme „no“ 
11.   doporučujeme „no“ 
 
 
Pozn.: Pokud jste svá zavazadla sbalili zcela v souladu s předodletovými pokyny CK GO2, můžete postupovat podle pokynů výše. Pokud máte 
v plánu dovézt větší množství léků, alkohol nad bezcelní limit, sportovní vybavení, jakékoli potraviny, či pokud si nejste jisti ohledně určitých 
položek, kontaktujte CK GO2 pro další informace. Pokud tento dokument čtete až v letadle a nejste si jisti ohledně některých položek, 
nejlepší řešení je dotázat se personálu na karanténní kontrole.    

  

                                                           
1
 Pokud máte zajištěn hotel, zadejte název prvního hotelu v Austrálii. Pokud máte nocleh zajištěn u známých, 

zadejte jejich adresu. 
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Your signature:       podpis 
Day / Month / Year:       den/měsíc/rok 
 
============================ 
 

STRANA 2 příletové karty 

 
Your contact details in Australia:     kontaktní informace 
         během pobytu v AU 
Phone:         telefonní spojení  
E-mail:         e-mailová adresa 
OR:         nebo 
Address / State:       adresa + stát 
 
Emergency contact details:      nouzové kontakty 
         na osobu blízkou 
Name:         jméno 
E-mail + phone:       email a telefon 
OR:         nebo 
Mail address:        poštovní adresa 
 
In which country did you board this flight or ship?: země odkud aktuálně 

přilétáte 
What is your usual occupation?:     povolání 
Nationality as shown on passport:     národnost 
Date of birth: dd/mm/rrrr      datum narození 
 
A) Migrating permanently to Australia:    doporučujeme „no“ 
 
B) Visitor or temporary entrant:     doporučujeme „ano“ 
 
Your intended length of stay in Australia: rr / mm nebo dd  délka pobytu v AU 
Your country of residence:      země původu 
Your main reason for coming to Australia:    důvod návštěvy 
 

Doporučujeme zaškrtnout „holiday“. 
 
C) Resident returning to Australia:     doporučujeme „no“ 
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CK GO2 upozorňuje, že výše uvedené informace jsou určeny pouze jako doporučení a pomoc 
s vyplněním příletové karty. Klienti jsou vždy povinni odpovídat pravdivě, úplně a zcela 
v souladu s jejich aktuální situací. CK GO2 nenese žádnou zodpovědnost za chybně vyplněné 
údaje v příletové kartě, a také nenese žádnou zodpovědnost za rozhodnutí pracovníků 
oficiálních autorit na příletu do Austrálie. Na bezproblémový vstup do Austrálie není žádný 
nárok a klienti jsou povinni řídit se plně instrukcemi oficiálních autorit. 
 
Přejeme šťastnou cestu,  
 

za tým CK GO2 s.r.o. 
 

Petr Musílek 
 
 
 


