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ŽÁDOST O VÍZUM NA SRÍ LANKU 

ELEKTRONICKÉ TURISTICKÉ VÍZUM (ETA – Electronic Travel Authorization) 

 
Každý návštěvník přijíždějící na ostrov Srí Lanka se musí před příjezdem elektronicky registrovat. 
Níže prosím vyplňte požadované údaje a přečtěte důležité informace pro vyřízení víz. 

 
ÚDAJE O ŽADATELI 

 
Příjmení:………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 
Jméno:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pohlaví:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum narození:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Rodinný stav:………………..………..………….………………………………………………………………………………………………..  
 
Místo narození:………………………….…………….…………………………………………………………………………………………..  
 

PASOVÉ ÚDAJE 

 
Číslo pasu:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Místo vydání (město, stát):………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Datum vydání:……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Platnost do:………………………….……………………………………………………………………………………………………………..  
 

ÚDAJE O CESTĚ 
 
Očekávané datum do země:………………….…………………………….………………………………………………………………. 
 
Účel cesty:……………………………..………………………………………………..…………………………………………………………. 
 
Místo příletu:……..……………………………………..………………………….…………………………………………………………….. 
 
Letecká společnost:……….………………….…………………………………………………………………………………………………  
 
Číslo letu:……………………………………………………..………………………………………………………………………...……....…  
 
Adresa pobytu na Srí Lance:………………………………..………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 
Adresa trvalého bydliště (ulice):…………..…………………………..………………………………………………………………….  
 
Město a PSČ:………………………………………………………………………..……………………………………..………………………  
 
Okres a stát:……………………………………………………………………………………….………………..………………………………  
 
Telefon:………………………………………………………………………………………………………………………….….……………….  
 
E-mail:…………………………………………………………………………………………………………..…………..….……………………  
 

PROHLÁŠENÍ 
 
                                                                                                                                              Zakroužkujte: 
 
Máte v tuto chvíli platná víza pro trvalý pobyt na Srí Lance                                    ANO      /      NE 
 
Nacházíte se v tuto chvíli na Srí Lance s platnou registrací ETA                               
či na základě prodloužené platnosti víza?                                                                   ANO      /      NE 
 
Máte v tuto chvíli platné vícevstupné vízum na Srí Lanku?                                      ANO      /      NE 
 

 
ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ŽÁDOST O VÍZUM NA SRÍ LANKU 

 

 
3 

                                                   Cestovní kancelář DP-LIFEWAY s.r.o., Podlesí 519, Valašské Meziříčí 757 01                                                                              
                                                                tel.: +420 777 860 262,  e-mail: info@dp-lifeway.cz, www.dp-lifeway.cz 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM 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 ve formuláři žádosti o vízum za účelem 
zprostředkování víz na Srí Lanku.  

 
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 - VÍZUM „ETA“ !!! 
 
Požadavky pro vyřízení elektronického turistického víza (ETA)  
do výše uvedeného formuláře je nutné uvádět:  

 pravdivě všechny položky  

 vždy úplné poštovní adresy, včetně PSČ  

 CK pro vyplnění on-line formuláře s názvem „ETA“ je nutno poskytnout:  
 kopii datové stránky pasu s minimální platností 6 měsíců po příletu na Srí Lanku 
 1x vyplněný formulář 
 rezervace zpáteční letenky 

 

Podmínky „ETA“  

 žádejte nejpozději 2 týdny před plánovanou cestou 

 všichni držitelé odsouhlasené ETA se po příletu na Srí Lanku musí prokázat: 

 cestovním pasem platným min. 6 měsíců  
 potvrzenou zpáteční letenkou 
 dostatečnými finančními prostředky na dobu pobytu (min. 30 USD osoba / den) 
 odsouhlaseným ETA.   

NEZAPOMEŇTE ETA vytisknout a vložit do cestovního pasu a vzít s sebou. Před odletem u odbavení na 
letišti a po příletu na Srí Lanku se ETA spolu s pasem předkládá pasové kontrole. 

 
Platnost „ETA“:  

 3 měsíce od vystavení, na pobyt 30 dnů od vstupu do země s možností prodloužení na místě 
až na 6 měsíců. 

 Upozornění: ETA je systémem automaticky generována jako dvouvstupná, pokud chcete využít 
oba vstupy, musíte učinit v průběhu 30-ti dní v rámci jedné cesty. 

 
Cena víz: 1 400 Kč / 56 euro  
Zvýhodněná cena víz k zakoupenému zájezdu nebo letenky 1 300 Kč / 52 euro 
                                                                 

 
 
Adresa ambasády:  
 
Honorary Consulate of the Czech Republic 
Delmon Holdings Building, Level 02, No. 15, 
Mile Post Avenue 
Colombo 03 czech2006@sltnet.lk 
Telefon: +94115055219, +94112685093 
Fax: +94112685027 
 

Adresa velvyslanectví ČR v zahraničí:  
 
Velvyslanectví Srílanské demokratické 
socialistické republiky 
Rainergasse 1/2/5 
Vienna A-1040 
embassy@srilankaembassy.at 
Telefon: 00431 503 79 88 
Fax: 00431 503 79 93 

 
Podrobnější informace:  

 „ETA“ www.eta.gov.lk 

 
Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR:   

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

http://www.eta.gov.lk/
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/sri_lanka/cestovani/visa.html

