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V Praze dne 9.3.2017
 
 
PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR 
 
Srí Lanka 
 
Cestovní pas 
Platnost minimálně 6 měsíců v den příjezdu na Srí Lanku. 
  
Vízum 
3 možnosti, jak získat turistické vízum (pro pobyty do 30 dnů): 
• Po příletu na letišti v Colombu (přepážka Visa Upon Arrival) za 40

USD/os. 

• Mohou si vyřídit sami klienti na www.eta.gov.lk za 35 USD/os. (platí se 
platební/kreditní kartou, stačí cca týden před odletem) 

• Zajistí ho Nirvana Travel za 1.100 Kč/os. (nutno poslat sken informační 
stránky cestovního pasu) 

  

Očkování 
Všechny osoby starší jednoho roku, které na Srí Lanku přijíždějí z oblastí 
endemického výskytu žluté zimnice, jsou povinny předložit potvrzení o 
očkování proti této nemoci. Vakcinaci je nutné absolvovat přinejmenším 10 
dní před odjezdem. 
Pro vstup do země není potřeba žádné další povinné očkování. Doporučuje
se očkování proti hepatitidě A, k nákaze dochází skrz infikované potraviny a 
vodu. 
  
Malajsie 
  
Cestovní pas 
Platnost minimálně 6 měsíců v den příjezdu do Malajsie. 
 
Vízum 
Vstup do země na méně než 90 dní není zpoplatněn. 
 
Očkování 
Všechny osoby starší jednoho roku, které do Malajsie přijíždějí z oblastí 
endemického výskytu žluté zimnice, jsou povinny předložit potvrzení o 
očkování proti této nemoci. Vakcinaci je nutné absolvovat přinejmenším 10 
dní před odjezdem. 
Pro vstup do země není potřeba žádné další povinné očkování. Doporučuje 
se očkování proti hepatitidě A, k nákaze dochází skrz infikované potraviny a 
vodu. Největší riziko malárie je na ostrově Borneo. 
  
Vietnam 
  
Cestovní pas 
Platnost minimálně 6 měsíců v den příjezdu do Vietnamu. 
  
Vízum 
3 možnosti, jak získat turistické jednovstupové vízum: 
• Elektronické vízum – od 1.2.2017 cestující může sám přes webové 

stránky www.immigration.gov.vn zažádat předem o elektronická víza, 
poplatek 25 USD/os. (platba kartou), nutno vložit online sken infostránky 
pasu a sken fotografie pasového formátu, vyřízení trvá cca 3 pracovní 
dny 

• Předem na Velvyslanectví VSR v Praze: 
o Osobní návštěvou výše uvedeného Velvyslanectví (Rašínovo nábřeží 

72, Praha 2, tel.: 224 922 074, provozní dny Po, St a Pá 9.30-12 h 
podání žádostí a 16-17 h výdej udělených víz) za 2.000 Kč/os. 

o Zajistí ho pro vás Nirvana Travel za 2.900 Kč/os. 
Na zajištění víz v tomto případě nutno počítat alespoň týden! K vyřízení 



 

 

víz nutno vyplnit formulář (viz http://www.vietnamembassy-
czech.org/en/nr070521170031/nr070521170514/ns090529155515), 
nalepit na něho fotografii pasového formátu a odevzdat spolu 
s cestovním pasem na Velvyslanectví, resp. zaslat jako cenné psaní do 
CK. 

• Vízové razítko po příletu 
V tomto případě mít nutno s sebou tzv. „letter visa approval“, který pro 
vás zajistí CK za 750 Kč/os. Po přílet do Saigonu, Hanoje či Da Nangu 
odevzdáte tento dokument ještě před pasovou kontrolou spolu 
s vyplněným formulářem (stejný jako při zajištění viz předem – viz výše), 
2 fotografiemi pasového formátu a poplatkem za udělení vízového 
razítka do cestovního pasu 25 USD/os. na přepážce „landing visa“/“visa 
upon arrival“.  

 
Očkování 
Všechny osoby starší jednoho roku, které do Vietnamu přijíždějí z oblastí 
endemického výskytu žluté zimnice, jsou povinny předložit potvrzení o 
očkování proti této nemoci. Vakcinaci je nutné absolvovat přinejmenším 10 
dní před odjezdem. 
Pro vstup do země není potřeba žádné další povinné očkování. Doporučuje 
se očkování proti hepatitidě A, k nákaze dochází skrz infikované potraviny a 
vodu. 
 
Kambodža 
 
Cestovní pas 
Platnost cestovního pasu musí přesahovat platnost víza minimálně o 6 
měsíců. Nutno mít v pase volnou alespoň 1 celou stránku pro vízové razítko. 
 
Vízum 
3 možnosti, jak získat turistické vízum (pro pobyty do 30 dnů): 
• Po příletu na letišti v Phnom Penh či Siem Reap či na pozemních 

hraničních přechodech Poipet, Had-Lek či Moc Bai-Bavet za 30 USD/os.
(pouze hotovostní platba), nutno mít s sebou 2 fotografie pasového 
formátu 

• Mohou si vyřídit sami klienti předem na http://www.evisa.gov.kh/ za 37
USD/os. (platí se platební/kreditní kartou, stačí cca týden před odletem)  

• Zajistí předem CK Nirvana Travel za 1.100 Kč/os. 
 
Očkování 
Všechny osoby, které do Kambodži přijíždějí z oblastí endemického výskytu
žluté zimnice, jsou povinny předložit potvrzení o očkování proti této nemoci. 
Vakcinaci je nutné absolvovat přinejmenším 10 dní před odjezdem. 
Pro vstup do země není potřeba žádné další povinné očkování. Doporučuje 
se očkování proti hepatitidě A, k nákaze dochází skrz infikované potraviny a 
vodu. Riziko malárie existuje po celé zemi, kromě Phnom Penh a okolí jezera 
Tonle Sap. 
 
Laos 
 
Cestovní pas 
Platnost cestovního pasu musí být alespoň 6 měsíců. Nutno mít v pase volné 
alespoň 2 celé stránky pro účel udělení víz. 
 
Vízum 
Turistické vízum pro pobyty do 30 dnů lze obdržet po příletu na letišti 
v Luang Prabang, Vientiane či Pakse i na pozemních přechodech 
s Thajskem, Vietnamem či Čínou. Poplatek činí 30 USD/os., nutno mít 
s sebou 2 fotografie pasového formátu, formulář se vyplňuje na místě. 
Proces „visa on arrival“ trvá cca 10-40 min. 
 
Očkování 
Všechny osoby, které do Laosu přijíždějí z oblastí endemického výskytu
žluté zimnice (výchozí či tranzitní země v Africe a Americe) jsou povinny 
předložit potvrzení o očkování proti této nemoci.  
Pro vstup do země není potřeba žádné další povinné očkování. Doporučuje 



 

 

se očkování proti hepatitidě A, k nákaze dochází skrz infikované potraviny a 
vodu, a proti břišnímu typu při plánování cesty mimo městské oblasti 
s výskytem břišního tyfu. Riziko malárie existuje po celé zemi s výjimkou 
města Vientiane. 
 
Myanmar 
 
Cestovní pas 
Platnost cestovního pasu musí být alespoň 6 měsíců při podání žádosti o 
vízum a musí přesahovat platnost uděleného víza alespoň o 3 měsíce.  
 
Vízum 
Několik možností, jak získat turistické vízum (pro pobyty do 28 dnů): 
• Mohou si vyřídit sami klienti předem na http://evisa.moip.gov.mm/ za 50

USD/os. (platí se platební/kreditní kartou, vyřízení do 5 pracovních dnů)  

• Zajistí víza online viz výše předem CK Nirvana Travel za 1.500 Kč/os. 
(nutno dodat sken infostránky pasu, naskenovanou barevnou pasovou 
fotografii ve formátu jpg, povolání) 

• Na Velvyslanectví Myanmaru v Berlíně (Embassy of the Republic of the 
Union of Myanmar, Thielallee 19, 14195 Berlin) - na uvedenou adresu 
zašlete (doporučujeme jako cenné psaní s potvrzením o převzetí) cca 
měsíc před odletem cestovní pas, 2 fotografie pasového formátu 
nalepené na 2 vyplněných formulářích (k dispozici u CK), obálku 
s nadepsanou zpáteční adresou a poštovné 10 Eur. Obálka s cestovními 
pasy a vízovými razítky v nich přijde zpět za cca 2-3 týdny. Poplatek za 
udělení víz činí 25 Eur/os., lze ho uhradit bank. převodem (číslo účtu k 
dispozici u CK) či přidat v hotovosti do obálky.  

• Na Velvyslanectví Myanmaru v Bangkoku (132, North Sathorn 
Road, Bangkok 10500) - vyřízení trvá 1 pracovní den. Doporučujeme 
dostavit se hned na začátek prac. doby v 8.30 h. Poplatek v tomto 
případě činí 800 THB/os., nutno předložit 3 fotografie pasového formátu. 

 
Očkování 
Všechny osoby, které do Myanmaru přijíždějí z oblastí endemického výskytu
žluté zimnice (výchozí či tranzitní země v Africe a Americe) jsou povinny 
předložit potvrzení o očkování proti této nemoci.  
Pro vstup do země není potřeba žádné další povinné očkování. Doporučuje 
se očkování proti hepatitidě A, k nákaze dochází skrz infikované potraviny a 
vodu, a proti břišnímu typu při plánování cesty mimo městské oblasti 
s výskytem břišního tyfu. Riziko malárie existuje po celé zemi s výjimkou 
měst Rangún a Mandalay, v nadmořské výšce do 1000 m. 
 
Indonésie 
 
Cestovní pas 
Platnost minimálně 6 měsíců v den příjezdu do Indonésie. Potřeba mít 
alespoň 2 prázdné stránky v pase. 
 
Vízum 
ČR byla zařazena od června 2015 mezi země, jejíž občané nepotřebují vízum 
do Indonésie. Platí pro turistické pobyty do 30 dnů a letiště Soekarno-Hatta 
v Jakartě, Ngurah Rai na Bali, Kuala Namu v Medanu (Sumatra), Juanda v 
Surabaji a Hang Nadim v Batamu (Bintan).  
Pro vstup do Indonésie např. přes letiště na Lomboku či v Yogyakartě jsou 
však stále víza potřeba! 3 možnosti, jak získat turistické vízum (pro pobyty do 
30 dnů): 
• Po příletu na letišti v Indonésii se uděluje 30 denní turistické vízum za 35 

USD/os. 

• Osobní návštěvou na Indonéské ambasádě (Nad Buďánkami II 1944/7, 
Praha 5–Smíchov, tel: 257 214 388, provozní dny Po-Čt 8.30-12.00 h pro 
podání žádostí, 13.00-15.00 h vyzvednutí hotových víz) za 900 Kč/os. 

• Zajistí ho Nirvana Travel za 1.100 Kč/os.  
Vyřízení trvá minimálně 3 pracovní dny. Nutné dodat pas, vyplněný formulář 



 

 

viz http://www.kemlu.go.id/prague/Documents/VISA-FORM.pdf spolu 
s přiloženou fotografií a kopií zpáteční letenky z Indonésie. 
  
Očkování 
Všechny osoby, které do Indonésie přijíždějí z oblastí endemického výskytu
žluté zimnice, jsou povinny předložit potvrzení o očkování proti této nemoci. 
Vakcinaci je nutné absolvovat přinejmenším 10 dní před odjezdem. 
Pro vstup do země není potřeba žádné další povinné očkování. Doporučuje 
se očkování proti hepatitidě A, k nákaze dochází skrz infikované potraviny a 
vodu. Největší riziko malárie je na ostrově Borneo. 
 
Hong Kong 
 
Cestovní pas 
Pro vstup na území Hong Kongu je vyžadován cestovní pas platný 
minimálně 6 měsíců od vstupu do země. 
  
Vízum 
Platí bezvízový styk pro dobu pobytu do 90 dnů. 
 
Očkování 
Po osobách, které do Hong Kongu přijíždějí z oblastí endemického výskytu 
žluté zimnice, je vyžadováno potvrzení o očkování proti této nemoci. Při 
příletu z Evropy (nebo po více než 6 dnech od opuštění endemické oblasti) 
toto očkování není potřebné. 
Pro vstup do země není potřeba žádné další povinné očkování. Doporučuje 
se očkování proti hepatitidě A, k nákaze dochází skrz infikované potraviny a 
vodu. 
 
Jižní Korea 
 
Cestovní pas 
Pro vstup na území Jižní Koreje je vyžadován platný cestovní pas. 
  
Vízum 
Platí bezvízový styk pro dobu pobytu do 90 dnů. 
 
Očkování 
Pro vstup do země není potřeba žádné povinné očkování. Doporučuje se 
očkování proti hepatitidě A, k nákaze dochází skrz infikované potraviny a 
vodu. 
  
Maledivy 
 
Cestovní pas 
Platný cestovní pas minimálně 6 měsíců v den příjezdu na Maledivy. 
  
Vízum 
Pobyt na Maledivách do 30 dnů je bezplatný. 
 
Očkování 
Všechny osoby, které na Maledivy přijíždějí z oblastí endemického výskytu
žluté zimnice, jsou povinny předložit potvrzení o očkování proti této nemoci. 
Vakcinaci je nutné absolvovat přinejmenším 10 dní před odjezdem. 
Pro vstup do země není potřeba žádné další povinné očkování. Doporučuje 
se očkování proti hepatitidě A, k nákaze dochází skrz infikované potraviny a 
vodu. 
 
Spojené arabské emiráty 
 
Cestovní pas 
Platný cestovní pas minimálně 6 měsíců ode dne vstupu do území SAE. 
  
Vízum 
Od 22.3.2014 byla zrušena vízová povinnost pro občany ČR. Po příletu je 
zdarma uděleno do pasu tzv. „visa upon arrival“, tj. razítko opravňující 
držitele k pobytu v délce max. 30 dnů. 
 
Očkování 
Po osobách, které do SAE přijíždějí z oblastí endemického výskytu žluté 



 

 

zimnice, může být vyžadováno potvrzení o očkování proti této nemoci. Při 
příletu z Evropy (nebo po více než 6 dnech od opuštění endemické oblasti) 
toto očkování není potřebné. 
Pro vstup do země není potřeba žádné další povinné očkování. Doporučuje 
se očkování proti hepatitidě A, k nákaze dochází skrz infikované potraviny a 
vodu. 
  
Réunion 
 
Cestovní pas 
Občané ČR mohou vstupovat na Réunion s platným cestovním pasem nebo 
s platným občanským průkazem. 
  
Vízum 
Není potřeba. 
 
Očkování 
Osoby, které na Réunion přijíždějí z oblastí endemického výskytu žluté 
zimnice, jsou povinny předložit potvrzení o očkování proti této nemoci. Při 
příletu z Evropy (nebo po více než 6 dnech od opuštění endemické oblasti) 
toto očkování není potřebné. 
Pro vstup do země není potřeba žádné další povinné očkování. Doporučuje 
se očkování proti hepatitidě A, k nákaze dochází skrz infikované potraviny a 
vodu. 
 
Dominikánská republika 
  
Cestovní pas 
Platnost pasu cestujícího při vstupu do země musí být minimálně 6 měsíců. 
 
Vízum 
Čeští občané nepotřebují víza ke vstupu na dobu pobytu nepřesahující 60 
dnů. Nutno pouze zakoupit turistickou kartu (Tarjeta de Turismo) v ceně 10 
USD/os., a to buď na Generálním konzulátu Dominikánské republiky v Praze 
(Nad Strakovkou 2291/9, Praha 6, tel.: 241 409 939) nebo na letišti po příletu. 
 

Očkování 
Pro vstup do země není potřeba žádné povinné očkování. Malárie se 
vyskytuje na celém území Dominikánské republiky, výjimkami jsou města 
Santo Domingo a Santiago. 
  
Portugalsko 
 
Cestovní pas 
Občané ČR mohou vstupovat do Portugalska s platným cestovním pasem 
nebo s platným občanským průkazem. 
  
Vízum 
Není potřeba. 
 
Očkování 
Pro vstup do země není potřeba žádné povinné očkování. Doporučuje se 
očkování proti hepatitidě A, k nákaze dochází skrz infikované potraviny a 
vodu. 
 
Finsko 
 
Cestovní pas 
Občané ČR mohou vstupovat do Finska s platným cestovním pasem nebo 
s platným občanským průkazem. 
  
Vízum 
Není potřeba. 
 
Očkování 
Pro vstup do země není potřeba žádné povinné očkování. Doporučuje se 
očkování proti hepatitidě A, k nákaze dochází skrz infikované potraviny a 
vodu. 



 

 

 
Itálie 
 
Cestovní pas 
Občané ČR mohou vstupovat do Itálie s platným cestovním pasem nebo 
s platným občanským průkazem. 
  
Vízum 
Není potřeba. 
 
Očkování 
Pro vstup do země není potřeba žádné povinné očkování. Doporučuje se 
očkování proti hepatitidě A, k nákaze dochází skrz infikované potraviny a 
vodu. 
 
 
 


