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            Pomůžeme Vám s vyřízením formalit při cestě do USA  28 

Při plavbách do Karibiku při nalodění v USA nebo pokud je jedna z destinací USA je nutné platné 

vízum. Pokud nemáte platné vízum, je možné návštěvu této země realizovat i pomocí ESTA. Vyřízení 

této procedury Vám zajistí na vyžádání naše cestovní kancelář. Cena za vyřízení tohoto formuláře je 

780,-Kč za každý jednotlivý formulář. Upozorňujeme, že zadání dat do systému a následná procedura 

není jednoduchou záležitostí a je nutno Vaší spolupráce při zaslání citlivých osobních dat. S těmito 

daty naše cestovní kancelář zachází jako s velmi osobními daty a nepořizuje její archivaci. Věnujte 

prosím pozornost níže uvedeným informacím. Tiskopis pro vyřízení Esta naleznete na konci tohoto 

sdělení.  

 Co je elektronický systém pro cestovní registraci (ESTA - Electronic System of Travel 

Authorization)? 

ESTA je elektronický systém, který zkoumá, zda je návštěvník způsobilý ke vstupu do Spojených 
států v rámci bezvízového programu a zda nepředstavuje hrozbu trestního řízení nebo bezpečnostní 
riziko. Na základě vyplnění žádosti o autorizaci ESTA, je cestující informován o jeho nebo její 

způsobilosti k vycestování do Spojených států v ramci bezvízového programu. 
Proč je registrace systémem ESTA povinná pro cestujícího ze země bezvízového styku? 

Nedávno schválený dodatek Oddílu 217c amerického Zákona o přistěhovalectví a občanství pověřuje 
Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA (DHS), aby zavedlo elektronický systém registrace cest a 
další opatření pro zvýšení bezpečnosti bezvízového styku. Zahraniční návštěvníci jsou již důvěrně 

obeznámeni s bezpečnostními opatřeními, která jsou nezbytná k ochraně cestujících a posádky. ESTA 
přidává další stupeň zabezpečení, který dovoluje DHS v předstihu určit, jestli je cestující způsobilý ke 
vstupu do Spojených států v rámci bezvízového programu a zda tato osoba nepředstavuje hrozbu 
trestního stíhání nebo bezpečnostní riziko.      
Je ESTA vízum? 

Ne. Cestovní registrace ESTA není vízum. Nesplňuje zákonné ani regulační požadavky a nemůže 
sloužit místo amerického víza, které je vyžadováno zákony USA. Jednotlivci, kteří už mají platné 
vízum, budou mít nadále možnost cestovat do USA za účelem, pro které jim bylo vízum vydáno. 
Cestující s platným vízem nemusí žádat o registraci ESTA. 
Kterým zákonem se ESTA řídí? 

Program ESTA vyžaduje Oddíl 217c Zákona o přistěhovalectví a občanství, který je dodatkem Oddílu 
711 „Zákona o prováděcích doporučeních komise k 11. září z roku 2007“ (9/11 Act). Tato legislativa 

ukládá Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost USA (DHS), aby vytvořilo a zavedlo automatizovaný 
systém, na jehož základě lze před vstupem do země určit, jestli je cestující způsobilý ke vstupu do 
Spojených států v rámci bezvízového programu a zda tato osoba nepředstavuje hrozbu trestního 
řízení nebo bezpečnostní riziko. 
Jak sníží systém ESTA bezpečnostní rizika bezvízového programu? 

Systém ESTA napomůže snížení bezpečnostních rizik bezvízového programu, neboť ještě předtím, 
než cestující nastoupí na palubu, bude moci Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost určit, zda je dotyčný 

oprávněn cestovat v rámci bezvízového programu, jestli jeho cesta není v rozporu se zákonem a zda 
neohrozí bezpečnost. ESTA eliminuje známé nedostatky bezvízového programu formou přídavné 
kontroly, která napomůže zaměstnancům ministerstva identifikovat nebezpečné cestující již v první 

fázi. 
Používají podobný systém pro přijíždějící cestující také jiné země? 

Podobný systém elektronické cestovní registrace využívá také australská vláda. Cestující, kteří míří 
do Austrálie, musí vyplnit elektronickou žádost na webových stránkách elektronické cestovní 
registrace (Electronic Travel Authority). 

Co je bezvízový program (Visa Waiver Program)? 

Bezvízový program, který je spravován Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost, umožňuje cestovat 
způsobilým občanům daných zemí do Spojených států na turistickou nebo služební cestu do 90 dnů 
pobytu bez víza.  
Které země jsou na seznamu účastníků bezvízového programu? 

V současnosti jsou na seznamu účastníků bezvízového programu občané těchto zemí:Andorra, 
Austrálie, Belgie, Brunej, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, 
Japonsko, Jižní Korea, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, 
Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Singapur, 

Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 

Jaký typ cestovního dokladu je potřebný k cestování v rámci bezvízového programu? 

Cestování v rámci bezvízového programu je určeno pouze pro cestující, kteří vlastní pas se 
specifickými bezpečnostními prvky. Všichni, kteří cestují v rámci bezvízového programu, musí 
vlastnit pas obsahující alespoň čtecí zónu. Navíc s vydáním cestovního pasu souvisí další požadavky 
na cestující z následujících zemí: 
Česká republika, Estonsko, Madarsko, Jižní Korea, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Malta, Slovensko, pas 

musí mít integrovaný čip obsahující informace uvedené na datové stránce pasu (e-pas).  

Požadavky na cestující z dalších zemí začleněných do bezvízového programu: 
a/o Pas se strojově čitelnou zónou vydaný nebo obnovený/prodloužený před 26. říjnem 2006: pas 
musí mít také integrovaný čip obsahující informace uvedené na datové stránce pasu (e- pas). 

b/Pas se strojově čitelnou zónou vydaný nebo obnovený/prodloužený mezi 26. říjnem 2005 a 
25.říjnem 2006: pas musí mít digitální fotografii umístěnou na datové stránce nebo integrovaný čip 
obsahující informace uvedené na datové stránce. 
c/Pas se strojově čitelnou zónou vydaný nebo obnovený/prodloužený před 26. říjnem 
2005: bez dalších požadavků.  
Jakým způsobem zabezpečí americká vláda důvěrná data v systému ESTA a kdo bude mít do 

databáze přístup? 

Data zadaná do systému ESTA prostřednictvím elektronické žádosti budou podléhat stejnému stupni 

ochrany důvěrných dat, jako je tomu u jiných programů pro kontrolu cestujících. Přístup k 
informacím bude omezen a umožněn pouze specializovaným pracovníkům.  
Jak dlouho budou data v systému ESTA uložena? 

Data budou aktivní po dobu platnosti registrace ESTA, tj. dva roky, nebo do konce platnosti pasu, 
podle toho, co nastane dříve. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost poté získá tyto informace na dobu 

jednoho roku. Po jeho uplynutí budou data přesunuta na dvanáct let do archivu, aby bylo možné 

dohledat informace, které se budou vztahovat k porušení zákona, národní bezpečnosti a v 

případech vyšetřování. Doba uchování dat bude 75 let. 

 

Pokud mi bude cesta přes tento systém odsouhlasena, znamená to, že mohu vstoupit na území 
Spojených států? 

Ne bezpodmínečně. Toto schválení pouze opravňuje cestující vstoupit na palubu letadla za účelem cesty do 
Spojených států v rámci bezvízového styku. Stejně jako platné vízum nezaručuje vstup do Spojených států, 
tak ani odsouhlasení systémem ESTA neznamená povolení ke vstupu. Toto povolení vydávají pouze 
pracovníci Úřadu celní a hraniční ochrany USA (U.S. Customs and Border Protection/CBP) v místě vstupu 
do Spojených států. 
Mohou občané z bezvízových zemí vlastnící více než jeden pas cestovat s pasem, který nebyl použit 
při podávání žádosti ESTA? 

Ne. Každý VWP cestující musí mít ESTA registraci s číslem pasu, se kterým bude do Spojených států 
cestovat. Pokud cestující obdrží nový pas, který bude chtít použít k cestě, Pro koho je elektronická 
registrace cesty prostřednictvím systému ESTA povinná? 

Registrace cesty systémem ESTA před vstupem na palubu letadla nebo lodě je povinná pro všechny občany 
zemí bezvízového styku, kteří plánují cestovat to Spojených států v rámci bezvízového styku na krátkou 
služební nebo turistickou cestu. Děti cestující s rodiči nebo samostatně musí získat samostatné povolení 
přes systém ESTA na svůj vlastní biometrický pas. K podání žádosti ESTA ve prospěch cestujícího ze země 
bezvízového styku jsou oprávněné i třetí osoby, např. příbuzní nebo cestovní delegáti. 
Potřebují občané ze zemí s bezvízovým stykem s USA, kteří přes Spojené státy pouze tranzitují, 
registraci ESTA? 

Ano. Cestující ze zemí, které jsou součástí bezvízového programu potřebují k tranzitu přes Spojené státy 
buď cestovní registraci ESTA nebo platné vízum. Pokud cestující plánuje cestu přes Spojené státy směrem 
do jiné země, měl by při vyplňování žádosti ESTA uvést tento fakt  slovy ”tranzit” a vyplnit jeho nebo její 
cílovou destinaci do kolonky, kde se vyplňuje adresa žadatele po dobu pobytu ve Spojených státech.   
Kdy může cestující zažádat o povolení k cestě do USA prostřednictvím ESTA registrace?  

Žádosti mohou být v rámci bezvízového programu podány kdykoliv před cestou, nejlépe ale hned, jakmile 
jsou známy cestovní plány.  
Co se stane, když cestující ze zemí bezvízového styku poletí do Spojených států a nebudou mít 
schválenou povinnou ESTA registraci? 

Cestujícím ze zemí bezvízového styku, kteří letí do Spojených států a nemají schválenou povinnou ESTA 
registraci bude pravděpodobně odmítnut vstup do letadla, dojde ke zdržení odbavovacího procesu nebo 
jim nebude povolen vstup na území Spojených států. 

Potřebují cestující ze zemí bezvízového styku přijíždějící do USA ze zemí, které nejsou součástí 
bezvízového programu, ESTA registraci? 

Všichni cestující ze zemí bezvízového styku směřující do USA letadlem či lodí, bez ohledu na jejich zemi 
původu nebo místo nalodění či vstupu do letadla, musí mít schválenou ESTA registraci. 
Je méně než 72 hodin do mého letu do Spojených států a teprve nyní jsem se dozvěděl o povinnosti 
registrace ESTA. Co mám dělat? 

Přestože DHS doporučuje o autorizaci ESTA požádat nejpozději 72 hodin před odletem, je možné zažádat o 
registraci kdykoli před cestou. Odpověď se většinou zobrazí do několika vteřin. 
Co se stane, když cestující ze zemí bezvízového styku cestují bez odsouhlasené ESTA registrace po 
20. lednu? Bude jim odmítnut vstup do letadla? Povolí CBP vstup na území Spojených států v 
naléhavých případech? 

Cestujícím ze zemí bezvízového styku, kteří letí do Spojených států a nemají schválenou povinnou ESTA 
registraci bude ode dne 20. ledna pravděpodobně odmítnut vstup do letadla. CBP bude řešit každý 
naléhavý případ zvlášť.  
Budou počínaje dnem 20. ledna letecké společnosti oprávněny odmítat vstup do letadla?  

Od 20. ledna mohou letecké společnosti odmítnout vstup do letadla cestujícím ze zemí bezvízovového 
styku, pokud nebudou mít schválenou ESTA registraci.  
musí si k tomuto pasu vyřídit novou registraci ESTA. 
Jaké informace budu potřebovat k vyplnění žádosti o autorizaci systémem ESTA? 

Cestující musí poskytnout v angličtině tyto údaje: jméno, datum narození a pasové informace. Číslo letu a 
adresa pobytu ve Spojených státech jsou informace dobrovolné. Cestující však bude muset zodpovědět 
dotazy, týkající se nakažlivých chorob, případného trestního stíhání a mimo jiné i dotazy ohledně zamítnutí 
předešlých žádostí o vízum nebo deportace. 

Mám platné turistické  vízum do USA. Je nutné vyplňovat elektronickou autorizaci ESTA? 

Jednotlivci, kteří mají platné vízum, mohou cestovat do USA za účelem, za kterým bylo toto vízum vydané. 
Jednotlivci cestující na platná víza již nemusí žádat o autorizaci ESTA. 

Mám B1/B2 vízum do USA. Musím vyplňovat elektronickou autorizaci ESTA? 

Pokud již máte B1/B2 vízum nebo jiné platné vízum (na něj můžete cestovat do USA za účelem, za kterým 
bylo vízum vydané), nemusíte již žádat o autorizaci ESTA. 
Očekává se velký počet cestujících, kteří dříve cestovali v rámci bezvízového programu, že bude 
nyní systémem ESTA zamítnuto? 

Systém ESTA je vytvořen takovým způsobem, aby prověřil každého cestujícího, zda-li jeho cesta není v 
rozporu se zákonem a nepředstavuje tudíž hrozbu trestního řízení nebo bezpečnostní riziko. Většině 
cestujícím bude žádost o registraci ESTA schválena.  
Co mám dělat, pokud ESTA mou žádost zamítne?  

Jestliže je žádost systémem ESTA zamítnuta a žadatel chce svou cestu uskutečnit, bude muset zažádat o 
nepřistěhovalecká víza na Velvyslanectví USA nebo Konzulátu USA. Mohu se zaregistrovat do systému 
ESTA i v případě, že mi byl dříve v rámci bezvízového programu zamítnut vstup na území Spojených 
států? 

Pokud žádost o registraci ESTA není schválena (Travel Not Authorized), cestující může znovu žádat po 
uplynutí přibližně 24 hodin a to v případě, že se podmínky jeho žádosti změnily. V opačném případě 
oprávnění k cestování ESTA nezíská a bude muset žádat o nepřistěhovalecká víza na Americké ambasád+ 
nebo Konzulárním oddělení USA. Kromě toho, opětovné žádání s uvedením nepravdivých informací při 
vyplňování ESTA registrace může vézt k trvalé nezpůsobilosti k cestování do USA. 


