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Požádejte o standardní návštěvnické vízum
Pokud potřebujete vízum typu Standard Visitor, musíte před cestou do Spojeného království
požádat online a dostavit se na schůzku v centru pro podávání žádostí o víza.

Žádost můžete podat nejdříve 3 měsíce před odjezdem.

Musíte splňovat požadavky způsobilosti a dělat pouze povolené činnosti
(https://www.gov.uk/standard-visitor/overview) .

V závislosti na vaší národnosti možná nebudete potřebovat vízum k návštěvě Spojeného
království. Před podáním žádosti si můžete ověřit, zda potřebujete vízum
(https://www.gov.uk/check-uk-visa) .

Vízové   poplatky

Můžete požádat o standardní návštěvnické vízum, nebo pokud pravidelně navštěvujete Spojené
království, můžete si místo toho zvolit dlouhodobé standardní návštěvnické vízum.
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Poplatek
Maximální
délka
pobytu

Standardní návštěvnické vízum 95 liber 6 měsíců

Standardní návštěvnické vízum ze zdravotních důvodů
(https://www.gov.uk/standard-visitor/visit-for-medical-reasons) 190 liber 11 měsíců

Standardní návštěvnické vízum pro akademiky
(https://www.gov.uk/standard-visitor/visit-as-an-academic) 190 liber 12 měsíců

2leté dlouhodobé standardní návštěvnické vízum 361 GBP
6 měsíců
na
návštěvu

5leté dlouhodobé standardní návštěvnické vízum 655 GBP
6 měsíců
na
návštěvu

10leté dlouhodobé standardní návštěvnické vízum 822 GBP
6 měsíců
na
návštěvu

Zažádat online

Po spuštění žádosti můžete formulář uložit a vyplnit jej později.

Pokud žádáte s rodinnými příslušníky, každá osoba musí mít svou vlastní žádost a zaplatit
poplatek. Musí se dostavit na vlastní schůzku ve středisku pro podávání žádostí o vízum.

Můžete podat žádost jménem svého partnera a dítěte, pokud se nemohou přihlásit sami.

Pokud máte právo pobytu ve Spojeném království (https://www.gov.uk/right-of-abode)
(například jste britským občanem), vaše žádost nebude přijata a peníze vám nebudou
vráceny . Místo toho musíte požádat o osvědčení o nároku (https://www.gov.uk/right-of-
abode/apply-for-a-certificate-of-entitlement) .

Pokračujte v aplikaci

Pokud jste si aplikaci uložili, můžete se do aplikace znovu přihlásit.

Zkontrolujte svůj e-mail a kliknutím na odkaz se vraťte do aplikace.

Dlouhodobá standardní návštěvnická víza

Požádejte nyní
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Pokud pravidelně navštěvujete Spojené království, můžete se rozhodnout požádat o dlouhodobé
standardní návštěvnické vízum. Toto vízum trvá 2, 5 nebo 10 let. Při každé návštěvě můžete
zůstat maximálně 6 měsíců.

Pokud je vám v době podání žádosti méně než 18 let (https://www.gov.uk/standard-visitor/if-
youre-under-18) , vaše dlouhodobé standardní návštěvnické vízum bude platné pouze 6 měsíců
po dovršení 18 let. Poplatek nelze vrátit.

Může vám být uděleno kratší vízum, než je požadováno, pokud se UK Visas and Immigration (
UKVI ) domnívá, že nemůžete splnit požadavky na způsobilost po dobu trvání víza, o které jste
žádali.

Pokud získáte kratší vízum nebo pokud bude vaše žádost zamítnuta, poplatek za žádost vám
nebude vrácen.

Vaše vízum může být zrušeno, pokud vaše cestovní historie ukazuje, že opakovaně žijete ve
Spojeném království po delší dobu.

Dokumenty a informace, které budete potřebovat k podání žádosti

Musíte mít cestovní pas nebo cestovní doklad, který je platný po celou dobu vašeho pobytu ve
Spojeném království. Ve vašem pasu musí být prázdná stránka pro vaše standardní
návštěvnické vízum.

Ve své online přihlášce budete muset zadat následující informace:

data, kdy plánujete cestovat do Spojeného království
kde budete během své návštěvy bydlet
kolik si myslíte, že bude stát vaše cesta
vaši současnou domácí adresu a jak dlouho tam bydlíte
jména a data narození vašich rodičů (pokud jsou známa)
kolik si vyděláte za rok (pokud máte příjem)
podrobnosti o všech trestních, občanskoprávních nebo imigračních trestných činech,
kterých jste se mohli dopustit

V závislosti na vašich okolnostech možná budete muset poskytnout:

podrobnosti o vaší cestovní historii za posledních 10 let
adresu a telefonní číslo vašeho zaměstnavatele
jméno partnera, datum narození a číslo pasu
jméno a adresu každého, kdo platí za vaši cestu
jméno, adresu a číslo pasu všech rodinných příslušníků, které máte ve Spojeném království
potvrzení o tom, že jste podstoupili test (https://www.gov.uk/tb-test-visa) na tuberkulózu (
TBC ), (https://www.gov.uk/tb-test-visa) pokud jste na návštěvě déle než 6 měsíců

Pokud cestujete do Spojeného království, musíte poskytnout další dokumenty:

studovat (https://www.gov.uk/standard-visitor/visit-to-study)
jako akademik (https://www.gov.uk/standard-visitor/visit-as-an-academic)
ze zdravotních důvodů (https://www.gov.uk/standard-visitor/visit-for-medical-reasons)

https://www.gov.uk/standard-visitor/if-youre-under-18
https://www.gov.uk/tb-test-visa
https://www.gov.uk/tb-test-visa
https://www.gov.uk/standard-visitor/visit-to-study
https://www.gov.uk/standard-visitor/visit-as-an-academic
https://www.gov.uk/standard-visitor/visit-for-medical-reasons


Musíte poskytnout ověřené překlady všech dokumentů, které nejsou v angličtině nebo velštině.

Prokázání totožnosti a předložení dokladů

V rámci své online žádosti si musíte zarezervovat schůzku ve vízovém centru. Dejte si čas na
schůzku, protože centrum pro podávání žádostí (https://www.gov.uk/find-a-visa-application-
centre) o vízum (https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre) může být v jiné zemi.

Na schůzce budete muset:

prokázat svou totožnost cestovním pasem nebo cestovním dokladem
nechat si sejmout otisky prstů a fotografii (známé jako „biometrické informace“)
poskytněte požadované dokumenty, které prokazují, že máte nárok na standardní
návštěvnické vízum

Středisko pro podávání žádostí o vízum si může během zpracování vaší žádosti ponechat váš
pas a dokumenty.

Jak dlouho trvá rozhodnutí

Jakmile zažádáte online, prokážete svou totožnost a poskytnete své dokumenty, obvykle
dostanete rozhodnutí o vízu do 3 týdnů.

Můžete zkontrolovat, zda můžete získat rozhodnutí o vízech rychleji (https://www.gov.uk/faster-
decision-visa-settlement/applying-outside-the-uk) – to závisí na zemi, ve které se nacházíte.

Vzhledem k vysoké poptávce v současné době trvá rozhodnutí o vízech pro standardní
návštěvníky déle.

Obdržíte e-mail nebo dopis obsahující rozhodnutí o vaší žádosti (https://www.gov.uk/apply-to-
come-to-the-uk/getting-a-decision-on-your-application) . To vám vysvětlí, co musíte udělat dále.

Pokud potřebujete změnit nebo zrušit svou žádost

Pokud potřebujete po odeslání přihlášky něco změnit, kontaktujte UKVI
(https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk) .

Můžete požádat o zrušení přihlášky (https://www.gov.uk/cancel-visa) . Poplatek vám bude vrácen
pouze v případě, že žádost ještě nebyla zpracována.

 Předchozí : Pokud je vám méně než 18 (/standard-visitor/if-youre-under-18)
 další : Kdy si můžete pobyt prodloužit (/standard-visitor/extend-your-stay)

Zobrazit verzi celého průvodce pro tisk (/standard-visitor/print)

Část

Navštivte Spojené království na dovolenou nebo za rodinou či přáteli (/visit-uk-holiday-family-
friends)
Navštivte Spojené království na služební cestě (/visit-uk-business-trip)
Navštivte Spojené království a proveďte výzkum (/visit-uk-research)
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Související obsah

Zkontrolujte, zda potřebujete vízum do Spojeného království (/check-uk-visa)
Navštivte Spojené království pro povolenou placenou zakázku (/permitted-paid-engagement-
visitor)
Manželské návštěvnické vízum (/marriage-visa)
Vízum k průjezdu přes Spojené království v tranzitu (/transit-visa)

Očkování proti COVID-19

Rezervujte si očkování proti koronaviru a posilovací dávku na webu NHS
(https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/)

Prozkoumejte téma

Studujte ve Velké Británii (/browse/visas-immigration/student-visas)
Navštivte Spojené království (/browse/visas-immigration/tourist-short-stay-visas)
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