
NOVÝ ZÉLAND – elektronická cestovní registrace ( NzeTA )

CESTOVNÍ INFORMACE

• předpokládané datum vstupu do země ….........................................................

• účel cesty (vyberte)  pobyt na NZ x tranzit 

poznámka: v případě, že vyberete tranzit nebude účtován turistický poplatek, ale není 

možné opustit tranzitní prostor letiště

• jste držitelem víza pro trvalý pobyt v Austrálii? (vybete) ANO    x    NE

poznámka: v případě, že vyberete možnost „ANO“ nebude účtován turistický poplatek, 

cestující se musí při vstupu na Nový Zéland prokázat platným australským vízem pro 

trvalý pobyt opravňující návrat do Austrálie

ÚDAJE O ŽADATELI

• příjmení …......................................................................................

• jméno …......................................................................................

• jiná jména pod kterými jste znám(a).................................................................

• pohlaví …......................................................................................

• datum narození …......................................................................................

• město narození …......................................................................................

• země narození …......................................................................................

• číslo občanského průkazu................................................................................

INFORMACE Z PASU

• číslo pasu …........................................................................................

• místo vydání pasu (město, stát) …....................................................................

• datum expirace …........................................................................................

KONTAKTNÍ ÚDAJE

• e-mail …........................................................................................

• telefon …........................................................................................



PROHLÁŠENÍ

• Budete cestovat na Nový Zéland za účelem lékařského ošetření nebo konzultace?

je-li odpověď ano, nelze žádat o NZeTA     Ano – Ne

• Byl(a) jste někdy deportován(a) nebo vykázán(a) z nějaké země (jiné než Nový 

Zéland) je-li odpověď ano, nelze žádat o NZeTA     Ano – Ne

• Máte v současné době zakázaný vstup na Nový Zéland na základě dřívější 

deportace? je-li odpověď ano, nelze žádat o NZeTA     Ano – Ne

• Byl(a) jste někdy usvědčen(a) z jakéhokoliv přestupku     Ano – Ne 

◦ Pokud ANO byl(a) jste odsouzen(a) k trestu odnětí svobody na dobu 5 let a 

více?    je-li odpověď ano, nelze žádat o NZeTA                                         Ano – Ne 

◦ Byl(a) jste v posledních 10 letech odsouzen(a) k trestu odnětí svobody na dobu 

12 měsíců či více? je-li odpověď ano, nelze žádat o NZeTA     Ano - Ne    

Potvrzení správnosti a pravdivosti uvedených údajů  

Já,   …..........................................................., stvrzuji svým podpisem pravdivost a 

úplnost údajů a informací uvedených v této žádosti.

Datum a podpis žadatele …....................................................................................


