
Vážená Paní Chojnacka,

jako nastávající manžel žadatelky (snoubenec dle občanského zákoníku je právní poměr) a syn 
zvoucí osoby mám na Vás prosbu. Nesouhlasím se zamítnutou žádostí schengenský víz vydanou 
anonymní osobou. A mám k tomuto zamítnutí následující 3 připomínky:  

 

1) Kde se mohu obrátit na stížnost a odvolání se proti postupu Velvyslanectví České republiky 
Hánoj.

2) Dále kdo byl kompetentní osobou při posudku této podané žádosti ?

3) Podané dokumenty jste vyhodnotili jako nespolehlivé, tato informace obecného charakteru 
nevypovidá nic, co by nás mohlo ovlivnit a poučit k lepšímu opakovanému podání v čase 
budoucím. Co je tím myšleno ? 

 

Stížnost a odvolání chci podávat z toho důvodu, že jsem velmi nespokojen s kvalitou dostupných 
informací na webových stránkách ministerstva zahraničí a také proti dostupným informací od Vaší 
osoby které jste naznačovala osobně. Komunikace probíhala mezi mnou a Vámi téměř půl roku a 
krok po kroku jsem se držel Vašich rad a doporučení. Pokud se držíme všech stanov a Vaše 
zamítnutí zpochybňuje kvalitu námi dodaných podkladů, pak musí být něde něco špatně.  

Zamítnutí žádosti je mylné neb má Snoubenka (nastávající manželka - právní stav), jak píšete 
nemá ambice se vracet do své země.  Pokud je to má nastávající manželka (a to má právní status), 
naše ambice mohou být lecjaké a ambasáda by to měla posuzovat více odborně, protože 
snoubenectví lze vyložit jako rozhodnutí k uzavření smlouvy o manželství, což má v možnostech 
dále žádat o rodinné sloučení. Bohužel Česká ambasáda funguje velmi omezeně a nenabízí víza 
například jako ambasáda Francouzská - víza za účelem sňatku, leč v našich ambicích bylo pořádat 
svatbu dle českého práva s českou tradicí a naší rodinou o čemž jsme Vás ale několikrát informovali 
(Můj otec také) - není zohledněno.  

Jako daňový poplatník a občan své země se chci domoci práva a zkvalitněnní služeb pro své 
spoluobčany v zemi Vietnam, kde jsou podmínky tristní, nehumánní bez respektu k lidským 
právům a potřebám, služby omezené, neexistuje žádný zastupitelský úřad pro významnější 
lokalitu jako je Ho či minovo město (zde je nejsilnější česká expat komunita ve vietnamu) a úřad 
Českého velvyslanectví se tváří spíše jako nedobytná tvrz nežli jako veřejný prostor pro Českého 
občana, který by měl sloužit lidu - protože si jej platí. Honorární konzulát není místem, kde jsou 
dostupné potřebné služby občanům ČR.  

Dále v roce 2019 (v době digitalizace) existují stále historické prvky jako "živá fronta", navíc 
tato živá fronta má svou v podsatě velmi popularizovanou negativní historii (zdroj média, česko-
vietnamská společnost a individuální reference na sociálních sítích) a to v době digitalizace 
vnímám jako ostudu a špatnou reprezentaci naší země. Pokud má naše ambasáda omezené hodiny, 



neměla by lidi vybírat namátkově, protože živá fronta není nikým a ničím organizována a také není 
jasné, kde se živá fronta koná, jak nám bylo sděleno několika účastníky, ambasáda si otevírá různé 
vstupy náhodně.  

Nechápu vízovou problematiku pokud naše země a EU nemá sympatie k pracujícímu lidu a 
sympatizuje více s ekonomickými migranty dle povinných kvót a nařízení EU. Ale toto by se mě - 
jako občana ČR nemělo dotýkat.  

Dále podotýkám že velvyslanectví zmařilo můj finanční náklad k žádosti o víza a ten činí: 52 
000 Kč a to neodborným posudkem žádosti.  

Dopředu děkuji za zodpovězení prvních 3 otázek, protože se budu obracet s dotazem na 
ministerstvo zarhaničí.  

S pozdravem,

Jakub Dostál


