
Vízum a vízové služby 



Vízum 

= úřední povolení cizího státu ke vstupu, 

průjezdu nebo pobytu na jeho území 



Varianty vzájemných pravidel 

pro přechod hranic: 

• Bezvízový styk oboustranný 

• bezvízový styk jednostranný 

• oboustranný vízový styk 



Druhy víz: 

• krátkodobá: průjezdní, letištní, turistická, výjezdní, do 90 
dnů 

    dlouhodobá: nad 90 dnů, pracovní, diplomatická, zvláštní 
apod.  

• Příklady víz udělovaných USA:  Turistická a obchodní 
americká víza: Víza pro výměnné programy, Studijní a 
stážová víza, Letní "Work and Travel„, Pracovní víza, 
Diplomatická a služební víza, Víza pro smluvní investory, 
Novinářská víza, Víza pro členy posádek a tranzitní víza, 
Víza pro domácí zaměstnance, Víza pro církevní 
pracovníky, Víza pro vnitrofiremní přesun, Snoubenecká 
víza a Drop Box 

• http://www.youtube.com/watch?v=28-
QhkFHOZE&feature=related 

http://czech.prague.usembassy.gov/visa_tourist.html
http://czech.prague.usembassy.gov/visa_tourist.html
http://czech.prague.usembassy.gov/visa_exchange.html
http://czech.prague.usembassy.gov/visa_student.html
http://czech.prague.usembassy.gov/visa_student.html
http://www.aic.cz/cms/brochure-workntravel.pdf
http://czech.prague.usembassy.gov/visa_work.html
http://czech.prague.usembassy.gov/visa_diplomat.html
http://czech.prague.usembassy.gov/visa_treaty.html
http://czech.prague.usembassy.gov/visa_media.html
http://czech.prague.usembassy.gov/visa_crew.html
http://czech.prague.usembassy.gov/visa_domestic.html
http://czech.prague.usembassy.gov/visa_religious.html
http://czech.prague.usembassy.gov/visa_religious.html
http://czech.prague.usembassy.gov/visa_intra2.html
http://czech.prague.usembassy.gov/fiancees_visas.html
http://czech.prague.usembassy.gov/fiancees_visas.html
http://czech.prague.usembassy.gov/visa-dropbox.html


Cestování do USA 
• Občané České republiky, cestující do Spojených států za turistickým nebo 

obchodním účelem na méně než 90 dnů, mohou dnes již cestovat bez víz. 

• K vycestování bez víz se občané České republiky musí prokázat biometrickým 

pasem (e-pasem). Pokud ho nemáte, zažádejte si o jeho vystavení na příslušném 

pasovém oddělení. 

• Je nutné vyplnit žádost v Elektronickém systému cestovní registrace (ESTA) na 

webové stránce https://esta.cbp.dhs.gov.   Instruktážní video najdete na 

http://www.youtube.com/watch?v=28-QhkFHOZE&feature=related 

• Podmínkou využití ESTA je zakoupení zpáteční letenky, kterou prokážete, kdy 

Spojené státy opustíte. 

• Získané povolení ESTA je platné dva roky nebo po dobu platnosti vašeho pasu, 

pokud je tato platnost kratší než dva roky.   

• Jestliže máte stále platné vízum do USA, nemusíte již registraci ESTA vyplňovat a 

můžete cestovat na toto vízum. 

• Cestování bez víz se vztahuje pouze na krátkodobé návštěvy (do 90 dnů) za 

účelem turistiky či obchodních cesty. Pokud tedy chcete vycestovat v rámci 

studentského výměnného programu, na studentský nebo pracovní pobyt atp., je stále 

potřeba zažádat si o vízum na velvyslanectví USA.  

• Více informací o systému ESTA najdete na webových stránkách ministerstva vnitra 

ČR: http://www.mvcr.cz/zruseni-viz-do-usa.aspx 

http://www.csl.cz/cs/site/externi_linky/ext_esta_cbp_dhs_gov.htm
http://www.csl.cz/cs/site/externi_linky/ext_www_mvcr_cz.htm
http://www.csl.cz/cs/site/externi_linky/ext_www_mvcr_cz.htm
http://www.csl.cz/cs/site/externi_linky/ext_www_mvcr_cz.htm
http://www.csl.cz/cs/site/externi_linky/ext_www_mvcr_cz.htm
http://www.csl.cz/cs/site/externi_linky/ext_www_mvcr_cz.htm
http://www.csl.cz/cs/site/externi_linky/ext_www_mvcr_cz.htm
http://www.csl.cz/cs/site/externi_linky/ext_www_mvcr_cz.htm


Vydání potřebného víza: 

• Na zastupitelském úřadu daného státu v 

naší zemi (nebo sousední zemi) 

• V CK (v ceně zájezdu) nebo jako 

zprostředkovatelskou službu 

• Na hraničních přechodech a na letištích 



Pravidla pro pobyt cizinců na území 

ČR 

• Platný cestovní doklad (popř. vízum, doklad o 

zdravotním pojištění, doklad o zajištěném 

ubytování) 

• Přihlašovací povinnosti: 

   - návštěvníci ze zemí s vízovou 

     povinností do 48 hodin 

   - ostatní země do 30 dní 

   - občan EU do 90 dní 

• Funkce ubytovatele 
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