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ŽÁDOST O VÍZUM  
ANDAMANSKÉ OSTROVY 

 
KLASICKÉ TURISTICKÉ VÍZUM (k-TV)  
 
Níže prosím vyplňte požadované údaje a přečtěte důležité informace pro vyřízení víz.  
 
                                                                                                                                              
Datum vstupu do země:………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

OSOBNÍ ÚDAJE 

 
Příjmení:………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 
Jméno:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Město a země narození:…………………….………………………………………………………………………………………………..  
 
Číslo občanského průkazu:…………………….…………………………………………………………………………………………..  
                                                                                                                                                                         Vždy je lepší uvést  

Náboženství:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                       Pokud nemáte, napište NONE  

Zvláštní viditelné poznávací znamení (máte-li):…………………….……………………………………………………………..  
 
Dosažené vzdělání:………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Země občanství:………………………………………………....................získané (vyberte) narozením / naturalizací  
 
Žijete alespoň 2 roky na území ČR?                        ANO     /     NE 
  
PASOVÉ ÚDAJE 

 
Číslo pasu:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Místo vydání:……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Datum vydání:……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Datum expirace:…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Máte ještě další cestovní pas nebo průkaz totožnosti?        ANO     /     NE               pokud ANO uveďte:  
 
Země vydání:……………………………………………………………..Číslo dokladu:…………………..…………………………….  
 
Datum vydání:…………………………………………………………..Místo vydání:……………………………………………………  
 
Národnost uvedená v dokladu:……………………………………………………………………………………………………………. 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 
Současná adresa (včetně PSČ):…………………………………………….………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mailová adresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Trvalá adresa (liší-li se od současné adresy):…………….……………………………………………………………...……....…  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 
Celé jméno otce:………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Národnost:…………………………………………………………………Předchozí národnost:……………..………………………  
 
Místo narození:………………………………………………………….Země narození:…………………………………………………  
 
Celé jméno matky:…………………………………………………………………………………………………………….……………….  
 
Národnost:…………………………………………………………………Předchozí národnost:……………..….……………………  
 
Místo narození:……………………………………………………….…Země narození:…………………………………………………  
 
Rodinný stav:            svobodný(á)     /     ženatý (vdaná)  
 
Celé jméno manžela /manželky:………………………………………………….……………………………………………………….  
 
Národnost:…………………………………………………………………Předchozí národnost:……………….…..…………………  
 
Místo narození:……………………………………………………….…Země narození:…………………………………………………  
 
Měli Vaši rodiče nebo prarodiče pákistánské občanství či v Pákistánu žijí?           ANO     /     NE 
 

ÚDAJE O ZAMĚSTNÁNÍ 
 
Současné povolání:……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Název zaměstnavatele:…………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Adresa zaměstnavatele (včetně PSČ):…………………………………………………………………………………….…………….  
 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
Předchozí povolání:………………………………………………….………………………………………………………………………… 
 
Působil/a jste v minulosti v ozbrojených složkách (armáda, policie, security) nevztahuje se na povinnou 
vojenskou službu     ANO     /      NE                                 Pokud ANO, uveďte:  
 
 
název organizace:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Zařízení:………………………………………………………..…….Hodnost:……………………………………..…………….……………  
 
Místo výkonu služby:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ÚDAJE O CESTĚ 
 
Jaká místa plánujete navštívit:……………………………………………………………………………………………………………..  
 
Předpokládané místo odletu z Indie:……………………………………………………………………………………….……………  
 
Navštívil/a jste již v minulosti Indii?     ANO     /     NE                  pokud ANO, uveďte:  
 
Adresu předchozího pobytu (včetně PSČ):…………………………………………………………………………………………...  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
Města, která jste navštívil/a:………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Číslo předchozího platného víza:…………………………………………………typ víza:……………….……..………………..…  
 
Místo vydání víza:……………………………………………………  …Datum vyhotovení víza:……………………….…………  
 
Bylo Vám v minulosti zamítnuto vízum do Indie     ANO     /      NE     pokud ANO, uveďte kdy a kým:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Země navštívené v posledních 10 letech:………….………………………………………………………………………………….  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
Navštívili jste v posledních 3 letech některou ze zemí SAARC (jihoasijské sdružení pro regionální 
spolupráci – Afghánistán, Bhután, Pákistán, Maledivy, Bangladéš, Srí Lanka, Nepál) ANO    /     NE     
pokud ANO, uveďte zemi, poslední rok návštěvy, počet návštěv:  
 
1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REFERENCE 
 
Reference v Indii (zvoucí osoba    /     hotel)  
                                                                                                                                                                                    Uvede CK  

Jméno / název:……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Adresa (včetně PSČ):……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Reference v ČR (nouzový kontakt)  
                                                                                                                                                                  Uveďte blízkou osobu  

Jméno:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresa (včetně PSČ):…………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
 
Telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ 

 
Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.  
 
Datum a podpis žadatele:……………………………………………………………………………………………………………………..  

 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti DP-LIFEWAY s.r.o. 
se sídlem Podlesí 519, Valašské Meziříčí 757 01, IČ:06704531 
 
dále jen „správce“ k  

 Uchování a zpracování mých osobních údajů zvláštní kategorie v rozsahu údaje o náboženském 
vyznání obsažené ve formuláři žádosti o vízum.  

 
Za účelem zprostředkování víz do Indie.  
 
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, že tento souhlas uděluji za třetí osobu, prohlašuji, že jsem touto osobou zmocněn k 
poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke zpracování jejích osobních údajů za výše 
uvedeným účelem.  
 
Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovány 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 na webových 
stránkách: https://dp-lifeway.cz/wp-content/uploads/2018/08/GDPR-OCHRANA-OSOBN%C3%8DCH-
%C3%9ADAJ%C5%AE.pdf 
 
Jméno:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Podpis:………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 
 

https://dp-lifeway.cz/wp-content/uploads/2018/08/GDPR-OCHRANA-OSOBN%C3%8DCH-%C3%9ADAJ%C5%AE.pdf
https://dp-lifeway.cz/wp-content/uploads/2018/08/GDPR-OCHRANA-OSOBN%C3%8DCH-%C3%9ADAJ%C5%AE.pdf
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!!! DŮLEŽITÉ INFORMACE - KLASICKÉ VÍZUM (k-TV) !!! 
 
Požadavky pro vyřízení klasického turistického víza (k-TV)  
do výše uvedeného formuláře je nutné uvádět:  

 pravdivě všechny položky  

 vždy úplné poštovní adresy, včetně PSČ  

 kompletní pravdivé informace o vydaném předchozím vízu – typ, místo, číslo a datum víz 
(nemáte-li tyto informace k dispozici, sdělí Vám je na ambasádě při osobní návštěvě)  

 1 kontaktní osobu v Indii – kontakt na hotel, kde je provedená rezervace (v případě zájezdu 
vyplní CK)  

 
CK je nutno poskytnout pro vyplnění on-line formuláře „regular visa application“:  

 barevný sken běžného pasu ve formátu „pdf“ – velikost souboru 10 KB – 300 KB (sken té strany 
pasu, na které je Vaše fotografie a údaje)  

 minimální platnost cestovního pasu musí být 6 měsíců od vstupu do země a musí mít 
minimálně 2 volné stránky pro razítka  

 barevnou digitální fotografii od fotografa ve formátu „jpg“ rozměry 5 x 5 cm  
 upozorněte fotografa, že fotografie musí mít bílé pozadí, musí zobrazovat celou tvář z 

čelního pohledu, musí být otevřené oči a bez brýlí, fotografie nesmí mít orámování  
 nechte si vyhotovit 4 fotografie rozměrů 5 x 5 cm  

 
!!! Upozornění!!!  
Jestliže žadatel žádá o k-TV poprvé musí AMBASÁDU navštívit OSOBNĚ!!!  

 Tato podmínka je platná od 19. 4. 2018. Na ambasádě budou žadateli odebrány biometrické 
údaje (otisky prstů, fotografie). Tyto údaje mají platnost 5 let.  

 V tomto případě na základě výše vyplněného formuláře žadatelem, CK zpracuje on-line 
formulář a zašle jej na e-mailovou adresu žadateli zpět  

 žadatel zpracovaný formulář uloží, vytiskne a 2x podepíše (pod fotografii a na konci formuláře)  

 žadatel s sebou na ambasádu vezme:  
 zpracovaný, vytištěný a podepsaný formulář  
 cestovní pas  
 kopii té strany pasu, na které je Vaše fotografie  
 2x fotografie formátu 5 x 5 cm totožné s vytištěným formulářem  
 kopii zpáteční letenky  
 cestovní pojištění  

 žadatel vyzvedne schválená víza na ambasádě 

Cena za zpracování on-line formuláře: 800 Kč / 32 euro  
 k zakoupenému zájezdu nebo letenky: 400 Kč / 16 euro            
 
Jestliže žadatel žádá o k-TV podruhé v době 5-ti let platnosti biometrických údajů za předpokladu do 
stejného pasu  

 v tom případě žadatel na základě výše vyplněného formuláře, zašle CK cestovní pas ke dni 
stanovenému  

 CK vyřizuje žádosti k-TV na ambasádě hromadně  

 CK vyzvedne schválená víza a cestovní pasy rozešle žadatelům  

 
Podmínky pro vyřízení k-TV:  

 orientační doba pro vyřízení 2 – 3 týdny  
 

Platnost k-TV:  

 maximální platnost je 6 měsíců (180 dní) a začíná v momentě vyhotovení víz ambasádou!!!  
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Podmínky omezující k-TV:  

 cizinci potřebují k žádosti doložit trvalý nebo dlouhodobý pobyt v České republice minimálně 
2 roky nebo potvrzení o zaměstnání / studiu v ČR (víza pro držitele jiného pasu než českého 
pasu nemůže CK zprostředkovat). Ambasáda v tomto případě vyžaduje osobní podání.  

 
Cena víza: 3 200 Kč / 128 euro  
Zvýhodněná cena víza: k zakoupenému zájezdu nebo letenky 2 800 Kč / 112 euro 
                                                                 

 
 
Adresa ambasády:  
 
Velvyslanectví Indické republiky  
Milady Horákové 60/93 
Praha 7 
consular@india.cz 
Telefon: 00420-257 533 490 
Fax: 00420-257 533 378 
po-pá 9:00-13:00 13:30-17:30 (mimo české a 
indické svátky)  

Adresa velvyslanectví ČR v zahraničí:  
 
Embassy of the Czech Republic  
50-M, Niti Marg, Chanakyapuri  
170 00 New Delhi 110021  
newdelhi@embassy.mzv.cz  
Telefon: 009111–26110205 Fax:  
009111–26886221

  
Seznam Indických státních svátků, ve kterých je velvyslanectví zavřeno: 
http://www.eoiprague.gov.in/eoi.php?id=Holiday 
 
Podrobnější informace:  

 k-TV https://indianvisaonline.gov.in/visa/# 
 
Další informace naleznete na webových stránkách DP-LIFEWAY a Ministerstva zahraničních věcí ČR:  

 http://dp-lifeway.cz/indie/vizum-a-cestovni-formality/ 

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

 

mailto:consular@india.cz
http://www.eoiprague.gov.in/eoi.php?id=Holiday
https://indianvisaonline.gov.in/visa/
http://dp-lifeway.cz/indie/vizum-a-cestovni-formality/
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