ČEŠI DO ZAHRANIČÍ
Jihoafrická republika
‐ Vízum‐ Pokud cestují osoby za turistickým či obchodním účelem, nepotřebují do 90ti dní pobytu
vízum, ale stačí pouze cestovní doklad
Nad 90 dnů pobytu je nutné vízum‐ žádost na zastupitelském úřadě Jihoafrické republiky (JAR) v Praze
‐ Přihlašovací povinnost není
‐ Při vstupu se vyplňuje dotazník o účelu pobytu
‐ Cestovní pas‐ platnost musí přesahovat alespoň 90 dnů konce zamýšlené doby pobytu
Musí obsahovat 2 volné stránky vedle sebe (vyznačení vstupního a výstupního razítka)
Od 24.11.2015 neuznávají cestovní pasy bez strojově čitelných dat
Bhútán
‐ Vždy nutné Vízum‐ Víza jsou zpracovány prostřednictvím on‐line systému přímo licencovaným

‐
‐
‐

‐

bhútánským operátorem tour (Bhutan Tourism Corporation Ltd.), nebo prostřednictvím zahraniční
cestovní kanceláře, zastupitelské úřady Bhútánu víza nepřijímají
Cestovní pas ČR s platností přesahující dobu pobytu v Bhútánu.
nutnost registrace veškerých elektronických přístrojů (videokamery, videa, osobní počítače atd.) hned po příletu a
jejich následná kontrola při odjezdu ze země
V Bhútánu existuje povinná výměna valut (netýká se dětí do 5 let). Děti 6‐12 let musí uhradit cca 100 USD na noc,
studenti řádného denního studia mladší 25 let 150 USD, ostatní 250 USD na osobu a noc. Částka se hradí formou
poplatku, který zahrnuje poskytnutí ubytování, stravy třikrát denně, dopravu po Bhútánu, průvodce a kulturní
program. Poplatek se hradí předem.

http://www.mfa.gov.bt/visa

<‐ vízum, požadavky???

Kazachstán
‐ Vždy je potřeba vízum ‐> Druhy víz
O vízo je možné požádat na konzulární oddělení Velvyslanectví Republiky Kazachstán v Praze
 formulář zde
‐ Potřeba platný cestovní pas pro vstup do země‐ musí přesahovat nejméně o 6 měsíců plánovanou
dobu pobytu
‐ u turistického víza je potřeba předložit potvrzení o ubytování, kopii cestovního pojištění a rezervaci
letenky (vše na celou dobu pobytu a musí spolu korespondovat).

Tchaj‐wan
‐ Vízum není potřeba, pokud délka pobytu nepřesáhne 90 dní (někde bylo 30dní, ale mzsv má 90)
‐ Více než 90 dní  nutné požádat o vízum na vízovém oddělení Tchajpejské hospodářské a kulturní
kanceláře v Praze.
‐ Cestovní pas platný nejméně 6 měsíců od vstupu do země
‐ Při pasové hraniční kontrole je nutné předložit zpáteční letenku do ČR s potvrzeným termínem odletu
(seat reservation), nebo letenku do jiného státu s potvrzeným termínem odletu

Bělorusko
‐ Cestovní pas
‐ Nutné vízum (žádost na Velvyslanectví Republiky Bělarus v Praze) ‐> Druhy víz + informace k vyřízení
‐ Nutné cestovní zdravotní pojištění‐ přikládá se k žádosti o vízum + kontrola při vstupu do země
‐ potřeba vyplnit migrační kartu ‐ jejíž formulář přidá zastupitelský úřad k vydanému vízu nebo jej
získáte na hranici. ???

‐
‐
‐
‐
‐

Nutná registrace při pobytu více jak 5ti dní‐ Registrovat se k pobytu je třeba u pobočky Migrační služby
(tzv. OVIR) dle místa pobytu
Nutná finanční hotovost odpovídající cca 10 euro na osobu a den
Mohli by chtít doklad o rezervaci hotelu
Maximální doba pobytu na všechny druhy víz je 90dnů/rok
cestující, kteří cestují do Běloruska nebo Kazachstánu s přestupem v Rusku, povinni vyřídit si tranzitní
vízum

Srbsko
‐ cestovní pas nebo občanský průkaz při pobytu do 90 dní (bez víza)
 Ale !! ?? V případě pobytu
za účelem studia je nutno požádat o vízum srbské velvyslanectví v Praze.
‐
přihlašovací povinnost (do 24 hodin) ‐ cizinec musí přihlásit pobyt na oddělení policie (vydána tzv. bílá
karta). Při pobytu zařizuje majitel nemovitosti, hotel apod; nejlépe zařídit dopředu
Rusko
‐ Cestovní pas ‐ Cestovní doklad platný minimálně 6 měsíců po ukončení pobytu
‐ Vždy Vízum (Žádost o vízum možné získat na velvyslanectví Ruské Federace v Praze, na konzulátech v
Brně a Karlových Varech)
‐ doklad o cestovním pojištění na území RF.
‐ Nutná registrace (přihlašovací povinnost)
‐ Migrační karta
‐ nutná platná zpáteční letenka, Nutnost dokladu prostředků na celou dobu pobytu v RF
‐ Nutné pozvání
‐

s platností od 1. 8. 2013 je u žádostí o pracovní a studentská víza nutné doložit negativní test na HIV

Brazílie
‐ Pobyt menší než 90 dnů s cestovním pasem (musí platit 6 měsíců po ukončení pobytu)
‐ Nad 90 dní nutné vízum‐ oddělení velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze
‐
Nutná registrace (přihlašovací povinnost)
‐ Při dopravě letadlem potřeba zpáteční letenka
Kanada
‐ Do 6 měsíců pobytu nutný pouze platný cestovní pas vybavený datovou stránkou se strojově čitelnou
zónou
‐ V případě úmyslu studovat v Kanadě déle než 6 měsíců je třeba požádat u zastupitelského úřadu
Kanady o “studijní povolení”.
Studijní vízum (pokud je pobyt déle než 6 měsíců) je možné podávat na Velvyslanectví Kanady ve
Vídni, nebo  ZDE
Požadavky pro získání víza: vyplněný formulář, pas, potvrzení o studiu, doklady o finančním zabezpečení, doklad o
zaplacení poplatku za projednání žádosti, výpis z rejstříku trestů

‐
‐
‐
USA
‐
‐
‐
‐

Nutná registrace v systému ESTA
Doporučuje se: cestovní pojištění, zpáteční letenka, potvrzení o ubytování, finančních prostředcích,
potvrzení o pozvání
přihlašovací povinnost NENÍ

Cestovní doklad
Bezvízový styk do 90 dní pobytu‐ nutná registrace v rámci programu ESTA  registrace+ podrobnosti,
Déle jak 90 dnů nutné vízum ‐ jehož typ odpovídá skutečnému účelu pobytu
Formulář pro vizum DS‐160
Pohovor na ambasádě  sjednání pohovoru ZDE

‐
‐

Doporučuje se: výpis z bankovního účtu, letenka, zvací dopis, potvrzení o studiu
Všichni návštěvníci, kteří cestují do USA na platná víza, mají povinnost vyplnit imigrační formulář (I‐
94), který předloží vyplněný imigračnímu úředníkovi v USA. Všichni cestující směřující do USA bez
ohledu na to, zda jedou na registraci ESTA nebo na vízum, musejí vyplnit formulář Celní deklarace (CBP
form 6059B). Oba formuláře obdrží během cesty od palubního personálu.

Izrael
‐ Nutný cestovní pas
‐
‐
‐
‐

Vízum nutné nad 3 měsíce pobytu ( B/2)‐ Velvyslanectví státu Izrael
Pro turisty není vyžadována přihlašovací povinnost.
Při vstupní pasové kontrole proběhne možná bezpečnostní pohovor
Doporučeno prokázat finanční protředky, účel návštěvy, ubytování …

CIZINCI DO ČR
‐
‐

Vízum je vždy nutné u: Běloruska, Bhútán, Kazachstán, Rusko, JAR
Vízum není nutné: Izrael, Brazílie, Kanada, Tchaj‐wan, Srbsko, USA

Občané třetích zemí bez vízové povinnosti
‐ Do 90 dní pobytu nemusí být vízum
‐ Povinnost ohlašovací odboru cizinecké policie
‐ Je dobré mít cestovní zdravotní pojištění
Občané třetích zemí s vízovou povinností
‐ mohou pobývat na území ČR bez víza po dobu nepřesahující 90 dnů v každých 180 dnech za podmínky,
že jsou držiteli platného cestovního dokladu a dokladu o povolení k pobytu (dlouhodobému nebo
trvalému) vydaného jiným schengenským státem, nebo dlouhodobého víza typu D vydaného jiným
schengenským státem.
‐ V ostatních případech mohou občané třetích zemí pobývat na území ČR pouze na
základě krátkodobého víza C, které držitele opravňuje k pobytu na území Schengenu po dobu
vyznačenou ve vízu, nejvýše však 90 dnů v každých180 dnech.
Náležitosti k žádosti o udělení krátkodobého víza:
Za účelem studia:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

formulář žádosti o udělení schengenského víza
cestovní doklad
doklad uvádějící účel cesty
doklad o ubytování nebo důkaz dostatečných prostředků na ubytování (např.: nájemní smlouva,
doklad o ubytování na koleji atd.)
doklad prokazující existenci dostatečných finančních
informace, která umožní posoudit záměr opustit územíČR/schengenského prostoru před skončením
platnosti víza (např. rezervace jízdenky/letenky, doklad o finančních prostředcích, doklad o
zaměstnání, doklad o vlastnictví nemovitosti, doklad prokazující rodinné nebo pracovní vazby atd.)
doklad o cestovním zdravotním pojištění
poplatek za podání žádosti (viz sazebník).

Náležitosti žádostí dlouhodobého víza
Za účelem studia:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (typ víza D) podat pouze na zastupitelském úřadě České republiky
(ZÚ).
Nutný cestovní doklad
Doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území
Doklad o přijetí ke studiu
Doklad cestovního zdravotního pojištění
Prostředky k pobytu na území
Na vyžádání dále: výpis z rejstříku trestů, lékařskou zprávu
Všechny náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být v českém jazyce (náležitost v českém
jazyce nebo náležitost v cizím jazyce s ověřeným překladem do českého jazyka)

Ostatní druhy dlouhodobých víz s informacemi  ZDE

