
 

 

VSTUPNÍ FORMALITY DO NÁMI NABÍZENÝCH DESTINACÍ 

 

BULHARSKO  

Občané Evropské Unie můžou do Bulharska vycestovat na základě cestovního pasu nebo průkazu 

totožnosti (občanský průkaz). Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, 

nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho 

občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.  

Občané dalších zemí (i když mají trvalý pobyt v některém ze států EU) si musí podmínky pro vstup do této 

země zkontrolovat na Velvyslanectví Bulharské republiky:  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/bulharsko/kontaktni_cizi_urad/index.html  

EGYPT  

Pro vstup do země je vyžadován platný cestovní pas s dobou platnosti nejméně šest měsíců po návratu 

z krajiny. S Egyptem máme vízový vztah. Vízum je možné zakoupit přímo u CK nebo individuálně na letišti 

v Egyptě.  

Občané dalších zemí (i když mají trvalý pobyt v některém ze států EU) si musí podmínky pro vstup do této 

země zkontrolovat na Velvyslanectví Egyptské arabské republiky:  

https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/egypt/kontaktni_cizi_urad/index.html 

INDIE 

Pro vstup do Indie je vyžadován cestovní pas s minimální dobou platnosti aspoň 6 měsíců po návratu 

z krajiny a v pasu musí být volné alespoň dvě stránky.   

Všichni občané ČR potřebují ke vstupu do Indie, k tranzitu a k vycestování z Indie platné indické vízum - 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/indie/cestovani/visa.html  

O víza lze zažádat elektronicky nejdříve 120 dní nebo nejpozději 4 dny před plánovaným příjezdem do 

krajiny. O tuto službu je možné zažádat přímo u CK za poplatek nebo si lze víza zařídit individuálně. 

Občané jiných zemí si můžou zkontrolovat vízovou povinnost na Velvyslanectví Indie:  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/indie/kontaktni_cizi_urad/index.html 
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IZRAEL  

Pro vstup do Izraele je vyžadován cestovní pas s minimální dobou platnosti alespoň 6 měsíců po návratu 

z krajiny a v pase by nemělo být razítko Sýrie, Libanonu či Íránu. Občané České republiky mají s Izraelem 

bezvízový styk, občané jiných zemí si můžou zkontrolovat vízovou povinnost na Velvyslanectví Izraele:  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/izrael/kontaktni_cizi_urad/index.html 

KYPR – Kyperská republika  

Občané Evropské Unie můžou do Kyperské republiky vycestovat na základě cestovního pasu nebo průkazu 

totožnosti (občanský průkaz). Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, 

nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho 

občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.  

Občané dalších zemí (i když mají trvalý pobyt v některém ze států EU) si musí podmínky pro vstup do této 

země zkontrolovat na Velvyslanectví Kyperské republiky:  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/cizi_urady_pro_cr/kypr_velvysla

nectvi_kyperske_republiky.html  

MAROKO 

Pro vstup do Maroka je potřeba cestovní pas s minimální dobou platnosti alespoň 3 měsíce po návratu z 

krajiny. Občané České republiky mají s Marockým královstvím bezvízový styk, občané jiných zemí si můžou 

zkontrolovat vízovou povinnost na Velvyslanectví Marockého království: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/maroko/kontaktni_cizi_urad/-mzv-publish-cz-

o_ministerstvu-adresar_diplomatickych_misi-cizi_urady_pro_cr-maroko_velvyslanectvi_marockeho.html  

PORTUGALSKO  

Pro vstup do krajin schengenského prostoru není nutný cestovní pas, vycestovat je možné i na základě 

občanského průkazu.   

Občané dalších zemí (i když mají trvalý pobyt v některém ze států EU) si musí podmínky pro vstup do této 

země zkontrolovat na Velvyslanectví Portugalské republiky: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/cizi_urady_pro_cr/portugalsko

_velvyslanectvi_portugalske.html 
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SEVERNÍ KYPR (turecká část) 

Pro vstup na Severní Kypr je nutný cestovní pas s minimální dobou platnosti alespoň 6 měsíců po návratu 

z krajiny. Občané České republiky a Slovenské republiky mají se Severním Kyprem bezvízový styk, občané 

jiných zemí si můžou zkontrolovat vízovou povinnost na Velvyslanectví Turecké republiky: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/cizi_urady_pro_cr/turecko_velv

yslanectvi_turecke_republiky.html 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  

Pro vstup do SAE vyžadován cestovní pas s minimální dobou platnosti aspoň 6 měsíců po návratu z krajiny 

a v pasu nesmí být razítko Izraele. Občané České republiky mají s SAE bezvízový styk, občané jiných zemí si 

můžou zkontrolovat vízovou povinnost na Velvyslanectví SAE:  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/spojene_arabske_emiraty/kontaktni_cizi_u

rad/index.html 

SRÍ LANKA 

Každý návštěvník se musí prokázat pasem (s platností minimálně 180 dnů v den příjezdu), předložit 

zpáteční letenku i doložit dostatečné finanční prostředky na dobu pobytu. Srí Lanka od 1. ledna 2012 

zpoplatňuje krátkodobý pobyt cizinců (do 30 dnů). Každý zájemce o pobyt na ostrově se musí před 

příjezdem na Srí Lanku elektronicky registrovat na www.eta.gov.lk (ETA=Electronic Travel Authorization) a 

zaplatit vízum – možné sjednat přímo v CK nebo individuálně. Platba prostřednictvím ETA je možná i po 

příletu na letišti. V systému ETA vyplní požadované osobní údaje, číslo pasu, jeho platnost a 

předpokládané datum příjezdu a odjezdu. Na jím zadané kontaktní údaje pak dorazí vyrozumění o přijaté 

platbě a souhlas se vstupem na území Srí Lanky, který platí 3 měsíce.  

Občané dalších zemí (i když mají trvalý pobyt v některém ze států EU) si musí podmínky pro vstup do této 

země zkontrolovat na Velvyslanectví Srílanské demokratické socialistické republiky ve Vídní:  

https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/sri_lanka/kontaktni_cizi_urad/index.html  

TURECKO  

Pro vstup do Turecka je nutný cestovní pas s minimální dobou platnosti aspoň 6 měsíců po návratu z 

krajiny.  

Občané České republiky a Slovenské republiky mají s Tureckem bezvízový styk, občané jiných zemí si 

můžou zkontrolovat vízovou povinnost na Velvyslanectví Turecké republiky: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/cizi_urady_pro_cr/turecko_velv

yslanectvi_turecke_republiky.html 
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