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Vízum Nový Zéland:  
 
Od 1. 1. 2003 mohou držitelé platných cestovních pasů České republiky cestovat na Nový Zéland opětovně bez víz 
na dobu maximálně 3 měsíců pobytu. Platnost pasu musí být o 3 měsíce delší než je doba pobytu na NZ. 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje na skutečnost, že existence bezvízové dohody není zárukou 
povolení vstupu na Nový Zéland. Čeští občané cestující v rámci bezvízového styku jsou při vstupu do země 
podrobeni hraniční kontrole a musejí splňovat následující požadavky: 
 

• být v dobrém zdravotním stavu a být trestně bezúhonní 
• mít cestovní pas platný ještě nejméně tři měsíce po dni odcestování z Nového Zélandu 
• doložit, že mají k dispozici takové množství finančních prostředků, které jsou dostatečné k uhrazení 

nákladů spojených s pobytem (minimálně NZ$ 1.000 na každý měsíc pobytu na Novém Zélandu). Za 
patřičný doklad se považuje jedna z následujících forem: hotovost, cestovní šeky, kreditní karta s výpisem 
z bankovního účtu nebo potvrzení o převodu peněz do některé novozélandské banky 

• předložit zaplacenou zpáteční letenku nebo letenku do země, do které jsou oprávněni vstoupit 
• cestovat za účelem turismu nebo krátkodobého studia, tzn., že účelem pobytu je rekreace, návštěva přátel či 

rodiny nebo studium (kurz v délce maximálně tří měsíců). 
 
 
Vízum Austrálie:  
 
K cestě do Austrálie musíte mít cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců od plánovaného data odjezdu, a platné 
australské vízum ve formě souhlasu s cestou zaslaného elektronickou poštou australskými imigračními úřady, 
případně samolepícího štítku v cestovním pasu. Výjimkou z vízové povinnosti je pouze tranzit přes australská 
letiště.  
 
O australská turistická víza lze žádat 1) prostřednictvím internetu; 2) prostřednictvím cestovní kanceláře v ČR; 3) 
prostřednictvím australského velvyslanectví ve Vídni. 
ad 1) Podání žádosti a udělení víza probíhají prostřednictvím internetu. Žadatel o vízum vyplní dotazník na 
internetové stránce australského Ministerstva imigrace a občanství (Department of Immigration and Citizenship, 
DIaC) www.immi.gov.au, zaplatí poplatek za podání žádosti (zadá do internetového dotazníku údaje své kreditní 
karty - od 1. 7. 2007 jsou občanům EU, tedy i občanům ČR, zrušeny poplatky za elektronická podání žádosti o 
australská turistická víza k pobytu do 3 měsíců, e676 tourist online application) a vyčká udělení souhlasu s cestou, 
který mu bude doručen e-mailem. Dne 21.8.2006 byl pro občany ČR aktivován systém automatického zpracování 
žádostí o turistická víza. Podle dosavadních zkušeností s tímto systémem dosahuje doba vyřízení žádosti o vízum 
(tj. doba do doručení elektronického víza e-mailem) přibližně jednoho dne. Ministerstvo imigrace v některých 
případech vyžaduje předložení dalších dokladů, což dobu vyřízení víza prodlužuje. Typickými příklady jsou: - 
žadatelé mladší 18 let (požadován notářsky ověřený rodný list, souhlas rodičů a kopie cestovního pasu či OP 
rodičů) - žadatelé starší 70 let (požadováno potvrzení od smluvního lékaře a pojištění léčebných výloh) - ženy na 
mateřské dovolené a nezaměstnaní (požadováno pozvání a bankovní výpisy). Informace o krátkodobých 
turistických vízech lze na stránkách www.immi.gov.au nalézt takto: Visas & Immigration > Visitors > Tourists > 
Visa Options > Tourist Visa (subclass 676) či přímo z následujícího odkazu: 
www.immi.gov.au/visitors/tourist/676/index.htm 
 
Elektronický formulář žádosti o vízum lze na stránkách www.immi.gov.au nalézt následujícím způsobem: Visas & 
Immigration > Applications & Forms > Online Applications > Tourists > Applicants - Outside Australia – Tourist 
(e676) > Start your application či přímo z následujícího odkazu: 
 
https://www.ecom.immi.gov.au/visas/app/uu?form=VSS 
 
Stav vyřizování žádosti o vízum lze ověřit online na následujícím odkazu: 
 
https://www.ecom.immi.gov.au/inquiry/query/query.do?action=eVisa 
 
V této souvislosti upozorňujeme, že systém Electronic Travel Authority (ETA), který je k dispozici na jiném 
odkazu stránky www.immi.gov.au, se nevztahuje na občany ČR. 
Pozn. - zrušení poplatků se týká pouze žádosti o krátkodobá víza s pobytem do 3 měsíců podaných elektronickou 
formou. Zaslaný email je třeba vytisknout a nosit neustále s sebou. 


