
ESTA - elektronický systém cestovní registrace
(veškeré údaje jsou povinné, s výjimkou údajů označených jako nepovinné)

Informace o žadateli
Jméno a příjmení :

Jste známý/á pod nějakými jinými jmény nebo aliasy? Pokud ano, uveďte:

Datum narození:

Město narození:

Země narození:

Pohlaví:

Jméno a příjmení rodičů (i pokud již nežijí) :

Informace o cestovních dokladech
Číslo pasu:

Země vydání pasu:

Datum vydání pasu:

Pas platný do:

Číslo občanského průkazu: 

Rodné číslo:

Země občanství:

Jste občanem některé další  země? Pokud ano,  uveďte které a jak jste toto občanství 

získali (narozením / přes rodiče / naturalizací / jinak)

Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas nebo občanský průkaz pro cestování? Pokud 

ano, uveďte zemi, typ dokladu, číslo dokladu a rok vypršení platnosti:

Kontaktní údaje o žadateli
E-mailová adresa:

Telefonní číslo:

Adresa trvalého bydliště:



Informace o zaměstnání žadatele (v případě OSVČ uveďte prosím adresu, na které podnikáte)

Máte nebo měl/ a jste zaměstnavatele? Ano Ne

Název posledního zaměstnavatele:

Adresa:

Tel. číslo(nepovinný údaj):

Pozice(nepovinný údaj):

Cestovní informace
Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země? Ano Ne

Informace o pobytu v USA 
(Kontaktní osoba v USA může být přítel, příbuzný nebo spolupracovník. Pokud nemáte kontaktní osobu v  

USA, uveďte prosím jméno/název,  adresu a telefonní číslo místa,  kde se budete zdržovat (např.  jméno  

hotelu). Můžete též uvést slovo UNKNOWN (neznámé). 

Jméno a příjmení kontaktní osoby / název hotelu:

Adresa:

Tel. číslo:

Adresa pro pobyt  v USA  (Vyplnění  adresy,  na  které  se  budete  zdržovat  v  USA,  je  v  této  žádosti  

dobrovolné. Pokud plánujete pobývat na několika různých místech, uveďte první adresu. Pokud neznáte  

celou adresu, uveďte jméno hotelu nebo lokalitu, kterou navštívíte.)



Informace o nouzové kontaktní osobě v nebo mimo USA 
Jméno a příjmení:

Tel. číslo:

E-mailová adresa:

Charakterové a zdravotní prohlášení (Odpovězte Ano nebo Ne) 
1) Trpíte tělesným nebo duševním postižením, jste uživateli drog nebo jste na nich závislí,  

nebo v současné době trpíte některou z následujících chorob: 

• Cholera ANO   NE
• Záškrt ANO NE
• Infekční tuberkulóza ANO NE
• Mor ANO NE
• Dětské neštovice ANO NE
• Žlutá zimnice ANO NE
• Virové krvácivé horečky, například Ebola, Lassa, Marburg, Crimean-Congo ANO NE

• Závažná akutní onemocnění dýchacích cest, která by se mohla přenést na další 
osoby a způsobit úmrtí ANO NE

2) Byli jste někdy zatčeni a usvědčeni z trestného činu, jehož následkem byla závažná 

škoda na majetku nebo závažná újma druhé osoby či orgánů veřejné moci? 

ANO NE

3) Porušili  jste někdy jakýkoliv zákon vztahující se na držení, používání nebo distribuci 

nelegálních drog? 

ANO NE

4)  Snažíte  se  zapojit  nebo  jste  byli  někdy zapojeni  do  teroristické  činnosti,  špionáže, 

sabotáže nebo genocidy? 

ANO NE

5) Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo jiných s cílem 

získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA? 

ANO NE

6) Hledáte v současné době ve Spojených státech zaměstnání nebo jste byli v minulosti ve 

Spojených státech zaměstnáni bez předchozího povolení, vydaného vládními úřady USA? 

ANO NE



7) Bylo vám někdy odmítnuto vydání vstupního víza do USA, pro žádost o které jste použili  

svůj současný nebo minulý pas nebo vám byl zamítnut vstup do Spojených států nebo jste 

stáhli svoji žádost o vstup v místě přistání/vstupu do USA? 

ANO NE

Jestliže ano, kdy a kde:

8) Zůstali jste někdy ve Spojených státech delší dobu, než byla doba, na kterou jste měli 

povolení k pobytu vydané vládou USA? 

ANO NE

9)  Cestovali  jste  po  1.  březnu  2011  (včetně)  do  Iráku,  Sýrie,  Íránu,  Súdánu,  Lybie, 

Somálska nebo Jemenu, nebo jste tam byli?

ANO  NE

Zřeknutí se práv: Přečetl(a) jsem si a rozumím, že tímto se po dobu trvání platnosti cestovní 

registrace získané prostřednictvím systému ESTA zříkám veškerých práv na přezkum či odvolání v 

souvislosti  s  rozhodnutím pracovníka  Úradu celní  a  hranicní  ochrany USA (U.S.  Customs and 

Border  Protection)  o  vpuštení  na  území  nebo  na  zpochybnění  jakýchkoli  kroků  ve  věci  mého 

vyhoštení v souvislosti se žádostí o vpuštění na území v rámci VWP (Visa Waiver Program), s  

výjimkou situace, kdy žádám o azyl.

Krome výše uvedeného zřeknutí se práv souhlasím, jako s podmínkou každého vpuštení na území 

USA v rámci VWP (Visa Waiver Program), že poskytnutím biometrických údaju (včetně fotografií 

a  otisku  prstu)  během zpracování  po  příletu  do  USA potvrzuji  zřeknutí  se  veškerých  práv  na 

přezkum ci odvolání v souvislosti s rozhodnutím pracovníka Úradu celní a hranicní ochrany USA 

(U.S. Customs and Border Protection) o vpuštení na území nebo na zpochybnění jakýchkoli kroků 

ve věci mého vyhoštení v souvislosti se žádostí o vpuštení na území v rámci VWP (Visa Waiver 

Program), s výjimkou situace, kdy žádám o azyl.



VYJÁDŘENÍ O ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Electronický systém cestovní registrace provádí kontrolu podaných informací a srovnává je s databázemi 

zákonodárných úřadů. Všichni cestující, kteří plánují cestovat do Spojených států v rámci bezvízového 

programu mají za povinnost si tímto systémem opatřit elektronickou registraci cesty před vstupem na palubu 

letadla nebo lodě.

Pokud byla žádost o elektronickou registraci pro cestu schválena, znamená to, že jste způsobilí k cestě, 
nezaručuje vám ale nárok ke vstupu a přijetí do Spojených států v rámci bezvízového programu. Po příletu 
do Spojených států projdete vstupní kontrolou v místě vstupu, provedenou pracovníkem Úřadu celní a 
hraniční ochrany USA (United States Customs and Border Protection), který je oprávněný rozhodnout, že 
nemůžete vstoupit v rámci bezvízového programu nebo z jakéhokoli důvodu v souladu se zákony Spojených 
států.

Rozhodnutí o zamítnutí elektronické žádosti o cestovní registraci vám nebrání požádat o vízum k cestě do 
Spojených států.

Veškeré informace, poskytnuté vámi samotnými nebo autorizovanou třetí stranou ve vašem zastoupení, 
musí být pravdivé a správné. Elektronickou cestovní registraci lze kdykoli zrušit z jakéhokoli důvodu , jako 
např. zjištění nových informací, jež mají vliv na oprávnění ke vstupu. Jestliže do žádosti o elektronickou 
cestovní registraci, podané vámi nebo vaším jménem, vědomě a úmyslně uvedete nesprávné, podvodné 
informace a prohlášení, může se na vás vztahovat správní nebo trestní postih.

UPOZORNĚNÍ: Pokud vám bude v rámci programu bezvízového styku a na základě žádosti o přijetí povolen 
vstup do Spojených států v místě příjezdu rozhodnutím pracovníka Úřadu celní a hraniční ochrany USA, 
nebudete tím mít během své návštěvy právo přijmout zaměstnání nebo navštěvovat školu či representovat 
cizí informační média. Nesmíte požádat o: 1) změnu nepřistěhovaleckého statutu, 2) prodloužení pobytu 
nebo 3) úpravu na dočasný nebo trvalý pobyt, s výjimkou nároku dle § 245(c)(4) Zákona o přistěhovalectví a 
národnosti. Důsledkem porušení těchto podmínek je DEPORTACE. 

• Ano, přečetl/a jsem si a rozumím informacím a s těmito podmínkami souhlasím. 

ZÁKON O PODPOŘE CESTOVÁNÍ z r.2009

4. března 2010 podepsal prezident Barak Obama Zákon o podpoře cestování (Travel Promotion Act) 2009, 
Pub. L. Č. 111-145. Zákon nařizuje ministrovi pro vnitřní bezpečnost vybírat poplatek za použití systému 
ESTA, poplatek se skládá z 10,00 USD od každého žadatele, který obdrží povolení k cestě do Spojených 
států a 4,00 USD za zpracování žádosti ESTA. Žadatelé, kterým bude registrace k cestě do Spojených států 
v rámci bezvízového styku zamítnuta, budou hradit pouze 4,00 USD. Poplatek je možné platit pouze kreditní 
kartou. Žadatelé budou mít možnost si žádost uložit a vrátit se k ní později za účelem vložení informací o 
platbě poplatku. Bez uvedení platebních informací není možné žádost podat ke zpracování.

UPOZORNĚNÍ: Správní poplatek se platí kreditní kartou. Je velice důležité, aby žadatelé uvedli přesně 
informace do systému ESTA z kreditní karty. V případě uvedení nesprávných informací bude možné 
požadovat po žadateli zaplacení nového poplatku za novou žádost. Na aktualizaci informací se další 
poplatky nevztahují. Žadatelé, kteří nedokončí podání žádosti uvedením platebních informací, neobdrží 
cestovní registraci k cestě do Spojených států a nebude jim povoleno nastoupit do letadla ani lodě, směřující 
do Spojených států. Pokud žadatel zastaví provedení platby, cestovní registrace k cestě do Spojených států 
bude zrušena. Úřad celní a hraniční ochrany USA (Customs and Border Protection) nenese odpovědnost za 
jakékoli další poplatky, které může společnost, která vydala kreditní kartu, žadateli účtovat. Klepnutím na 
tlačítko "Zažádat" během vyplňování žádosti, žadatel souhlasí s tím, že nemá námitky proti poplatkům 
účtovaným Úřadem celní a hraniční ochrany USA za použití systému ESTA a dále si je vědom toho, že 
poplatek je nevratný.

• Ano, přečetl/a jsem si a rozumím informacím a s těmito podmínkami souhlasím. 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: PODPIS: 

DATUM:



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti STUDENT AGENCY k.s., se sídlem 
náměstí  Svobody  86/17,  Brno-město,  602  00  Brno,  Česká  republika,  IČ:  25317075  (dále  jen 
„správce“) k

• uchování  a  zpracování  mých  osobních  údajů  zvláštní  kategorie  v rozsahu  údaje  o 
zdravotním stavu obsažené ve formuláři 

za účelem zprostředkování elektronické cestovní registrace ESTA do USA

Souhlas uděluji po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu nezbytně nutnou pro navazující účely 
zpracování.

Dále  souhlasím  s tím,  že  moje  údaje  mohou  být  předány  třetím  subjektům,  a  to  za  účelem 
poskytnutí výše uvedené služby.

Jsem si  vědom svého práva tento souhlas odvolat  bez udání  důvodu,  žádat  výmaz či  opravu 
údajů.

V případě, že tento souhlas uděluji za třetí osobu, prohlašuji, že jsem touto osobou zmocněn k 
poskytnutí jejích osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke zpracování jejích osobních údajů za 
výše uvedeným účelem.

Správce  prohlašuje,  že  osobní  údaje  jsou  zpracovávány  v souladu  s Nařízením  Evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dle Zásad zpracováním osobních údajů správce 
dostupných zde: https://www.studentagency.cz/privacy-policy.html.

Jméno

Datum

Podpis

https://www.studentagency.cz/privacy-policy.html

