
Austrálie - eVisitor
(pro pobyt do 3 měsíců)
(veškeré údaje jsou povinné)

Vaše údaje

Příjmení ( i za svobodna) ................................................................

Jméno                              …………………………………………

Pohlaví ……………............................................

Datum narození ….....................

Rodinný stav …......................

Místo narození ……..................

Stát …………..........

Informace z pasu, který bude použit pro cestu do Austrálie:

Číslo pasu …...............................

Stát, který pas vydal           …..............................

Státní občanství držitele pasu     …......................… 

Datum vydání     …..................….......

Platnost do                …..............................

Místo vydání pasu/pas vydal     ……………..............

Vlastníte ještě další pas/ pasy?
 Ano
 Ne

Údaje o státním občanství
Jste občanem země, která vystavila pas?

 Ano
 Ne

            Jste zároveň občanem jiného státu? Pokud ano, uveďte kterého:

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



S kým budete při návštěvě Austrálie cestovat?
 Sám
 S příbuznými
 S rodinou
 Jiné

Při zaškrtnutí „s rodinou, s příbuznými, s turistickou skupinou, jiné“ uveďte, prosím, detaily.
Adresy bydliště, data narození, …atd.

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

……………………………………………………………………………………………..

Máte rodinné členy, kteří s Vámi NEBUDOU cestovat do Austrálie (rodiče, děti, 
manžel/ka)?

 Ne
 Ano

Pokud zaškrtnete „ano“, prosím, uveďte jejich celé jméno, rodinný vztah k Vám, datum 
narození a adresu bydliště.

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

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

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

Informace o trvalém pobytu

Adresa …........................................

Město …..........................................

Okres             ….....................................

PSČ …....................................

Stát …....................................

Vaše kontaktní údaje

 Mobil …............................................

            Email           …............................................



Doklad o finančních prostředcích

Všichni návštěvníci Austrálie musí být schopni dokázat, že mají dostačující finanční 
prostředky na pokrytí všech výdajů spojených s jejich návštěvou.

Podporujete finančně sám/sama sebe při pobytu v Austrálii? (Vezměte na vědomí: 
můžete být požádán/a o poskytnutí dokladu Vašich finančních prostředků. Jako 
příklad uveďme předložení osobního bankovního výpisu, výplatní pásky, 
revidovaných účtů, daňových záznamů nebo jiných prostředků, které si budete brát 
sebou a nebo Vám budou k dispozici.)

 Ano
 Ne

Jestli NE, prosím uveďte údaje o osobě, která bude Vám poskytovat podporu při Vašem 
pobytu v Austrálii.(Vezměte na vědomí: osoba, kterou jste uvedl/a, může být požádána o 
poskytnutí dokladu  o její způsobilosti poskytování této podpory.) 

           Úplné jméno ……………………………………………………

Adresa ……………………………………………………

Telefon ……………………………………………………

Vztah ……………………….

Druh podpory

 Ubytování
 Finanční
 Jiné

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Vaše návštěva v Austrálii

Kterým číslem letu budete přilétat? (pokud víte) …………..............

Jaký je důvod Vaší návštěvy Austrálie?     ...............................

Vaše datum příletu (alespoň přibližně)   ……........................

Vaše datum odletu (alespoň přibližně)   ……........................

Místa, která plánujete navštívit                …......................................................



Žádal/a jste už někdy o australská víza?
 Ano 
 Ne
Pokud ano, máte platná víza v době podání této žádosti?

Ano  - kod víza:
Ne

Informace o zaměstnání

Jste momentálně zaměstnaný/á? Ano – Ne

Pokud ano, uveďte prosím následující informace
• název zaměstnavatele

• adresa zaměstnavatele

• tel. číslo do zaměstnání

• pozice

• jak dlouho na dané pozici pracujete

Pokud jste důchodce, uveďte prosím měsíc a rok nástupu do důchodu, a informace o 
posledním zaměstnavateli(název zaměstnavatele, pozice):

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

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

Pokud jste nezaměstnaný/á, uveďte prosím Vaše poslední zaměstnání a datum nástupu 
na úřad práce:

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

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



Zdravotní prohlášení

Jste žádán/a, abyste odpověděl/a na následující otázky týkající se Vás nebo Vašich dětí
mladších osmnácti (18) let, kteří s Vámi cestují, jestliže jsou uvedena ve Vašem pasu.

Hodláte během Vaší navrhované návštěvy v Austrálii z jakýchkoliv důvodů nastoupit do 
australské nemocnice nebo jiné
zdravotní instituce (například zubní ordinace, privátní zdravotní kliniku, sanatoria,
patologické laboratoře, ošetřovny, nebo veřejného či venkovského ošetřujícího
zařízení) ?

· Ano
· Ne

Hodláte během Vaší navrhované návštěvy v Austrálii studovat  déle než 4 týdny?
· Ano
· Ne

Hodláte během Vaší navrhované návštěvy v Austrálii  pracovat v nebo navštěvovat dětské 
zařízení pro předškolní děti (včetně školky a jeslí) jako zaměstnanec, stážista nebo 
student?

· Ano
· Ne

Měl/a jste (případně v současné době máte) tuberkulózu? Přišel/la jste někdy do styku s 
osobou, která měla či má, tuberkulózu? Měl/a jste někdy rentgen plic, který ukázal 
odchýlení od normy?

· Ano
· Ne

Potřebujete asistenční pomoc nebo pečovatelský dozor kvůli pohyblivosti zde v Austrálii 
nebo v zahraničí?

· Ano
· Ne

Hodláte  vykonávat zdravotní činnost (například jako praktikant/pomocný doktor, zubař, 
zdravotní sestra, atd.) během Vašeho pobytu v Austrálii?

· Ano
· Ne

Předpokládáte se vystavit během Vaší navrhované návštěvy v Austrálii zdravotním 
výdajům, nebo žádáte o ošetření nebo zdravotní sledování pro:

krevní poruchy - rakovina - onemocnění srdce - hepatitida B nebo C - HIV infekce, včetně 
AIDS - ledvinové onemocnění, včetně dialýzy - onemocnění jater - duševní nemoci – 
těhotenství - onemocnění dýchacího aparátu, které vyžadují přijetí do nemocnice

jakýkoliv druh operace?

jakýkoliv jiných zdravotních problémů?



· Ano
· Ne

Důrazně doporučujeme mít u sebe potvrzení Vašeho záznamu o očkování, zejména pro děti navštěvující 
Australská dětská centra (včetně školek a jeslí) a škol. Očkování proti dětské obrně, tetanu, spalniček, 
příušnicím, zarděnkám, záškrtu, černému kašli (dávivý kašel), Haemophilus influenzae typu B a hepatitidě B 
je s potvrzením doporučeno pro děti
nastupujících do dětského pečovatelského centra (včetně školek a jeslí) a zápisu do školy.
Očkování proti zarděnkám je také doporučeno ženám ve věku plodného období.

Charakterové prohlášení
Byl/a jste někdy:

odsouzen/a za kriminální čin v jakékoliv zemi (včetně jakéhokoliv obvinění, které
bylo odstraněno z úředních záznamů) ?

· Ano
· Ne

obviněný/á za jakýkoliv zločin/přestupek, který nyní očekává soudní projednávání?
· Ano
· Ne

vyhoštěn/a z jakékoliv země (včetně Austrálie) ?
· Ano
· Ne

Odcestoval/a jste z nějaké země, abyste se vyhnul/a vyhoštění či odstranění ze země?
· Ano
· Ne

vyloučen/a nebo požádán/a o opuštění země (včetně Austrálie) ?
· Ano
· Ne

Dopustil/a jste se, nebo byl/a jste zapojena do spáchání válečného trestního činu nebo
trestních činů proti lidskosti nebo lidským právům?

· Ano
· Ne

zapojen/a do jakékoliv aktivity, která by představovala hrozbu australské národní
bezpečnosti?

· Ano
· Ne

Máte jakékoliv nevyřízené dluhy vůči Australské vládě nebo jiné veřejné pravomoci
v Austrálii?

· Ano
· Ne

zapojen/a do jakékoliv aktivity, nebo jste byl usvědčen/a z jakéhokoliv trestného činu,
týkající se ilegálního přesunu lidí do jakékoliv země (včetně Austrálie) ?

· Ano
· Ne



Prohlášení
Potvrzuji, že:

• jsem četl/ a porozuměl/a informacím, které mi byly poskytnuty v této přihlášce.

• rozumím tomu, že víza, o které žádám, mi neumožňují v Austrálii pracovat nebo

zabývat se obchodními aktivitami.

• rozumím tomu, že víza, o které žádám, mi neumožňují v Austrálii studovat déle než 

3 měsíce.

• moje záměry k návštěvě Austrálie jsou upřímné a budu dodržovat podmínky a dobu

pobytu víza.

• jsem srozuměn/a, že jestliže mi budou víza udělena, může mi být stanovena 

podmínka  8503 „žádného dalšího pobytu“ 

• jestliže mi bude na základě mojí přihlášky vystaveno vízum s podmínkami 8503

„žádného dalšího pobytu“, souhlasím s dodržováním těchto podmínek. Rozumím

tomu, že výsledek uložení podmínek 8503 „žádného dalšího pobytu“ znamená, že 

mi nemůže být uděleno trvalé vízum, 

• disponuji dostatečnými finančními prostředky na zaplacení všech výdajů spojených

s návštěvou do a z Austrálie pro všechny osoby uvedené v této přihlášce.

• jsem pravdivě uvedl/a všechny údaje dotazované v této přihlášce.

• jestliže mi bude uděleno vízum, oznámím Australskému státnímu úřadu v zahraničí

jakékoliv změny okolností mé cesty do Austrálie.

Imigrační úřad si žadatele může pozvat k osobnímu pohovoru, nejbližší k tomu příslušný 
úřad je australská ambasáda ve Vídni.

Imigrační úřad je oprávněn si vyžádat další doplňující dokumenty k žádosti.



Plná moc pro vyřízení víza do Austrálie

Já, níže podepsaný/á …....................................................................,

narozen/a …......................................................................................,

číslo pasu …......................................................................................,

bydlištěm …........................................................................................

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

zplnomocňuji

firmu STUDENT AGENCY TRAVEL k.s.,  Nám. Svobody 17, 602 00 Brno, 

k vyřízení víza typu eVisitor do Austrálie.

Dne: …..................... Podpis: …....................................

Power of Attorney

I hereby authorize travel agency STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., Nám. Svobody 17, 602 00 Brno,

to act as a representative on my behalf to submit my visa application.

Name:

Date of birth:

Passport nr.:

Address:

Date: Signature:



• SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., se
sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 08120803 (dále
jen „správce“) k

· uchování  a  zpracování  mých  osobních  údajů  zvláštní  kategorie  v rozsahu  údaje  o
zdravotním stavu obsažené ve formuláři žádosti o vízum.

za účelem zprostředkování víza do Austrálie

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

