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Postup k vyplnění žádosti na elektronická víza do Keni  
 

                   
                   
                   
                   
                   
         

  

1. Vytvořte si účet
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2. Číslo pasu 

3. Jméno 

4. Příjmení 

5. Pohlaví (Male – muž | Female – žena) 

6. Emailová adresa (doporučujeme použít mezinárodní mailový server např. google.com) 

 
7. Znovu emailová adresa 

8. Heslo 

9. Znovu 
heslo 
10. Národnost 

11. Zaškrtnout 
políčko 

12. Pokračovat 

Vyplňovat bez diakritiky  
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13. Kliknout na políčko (nové žádosti) 
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14. Pokračovat 
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15. Kliknout (Zažádat eVisa) 
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16. Další 
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18. Další 

17. Vybrat 1 z možností  

 Adult = dospělý 
(pokračovat na 18. bod) 
 

 Minor = nezletilý (děti do 
16 let nemusí platit za 
vízum) 
 

 Doporučujeme vyplňovat 
pro každé dítě vlastní  
žádost (Dětem do 16 let 
se víza schválí ihned) 

 

17.1.  

 Dítě mladší než 16 let? = Yes/Ano  |  No/Ne 
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19. Národnost při narození 

20. Aktuální národnost 

21. Kontinent místa 
bydliště 
22. Stát bydliště 

23. Adresa bydliště 

24. Telefon s předvolbou 

25. Město 

26. Email žadatele 27. Další 
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28. Typ dokumentu (National Passport/národní pas) 

29. Číslo pasu 

30. Místo vydání pasu 

31. Pas vydán dne: 

32. Datum platnosti 
pasu 

33. Pas vydal 
34. Další 
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36. Další 

35. Podle bodu 17. vyplňujeme 
pro každé dítě vlastní žádost – 
tedy vybereme NO/NE  
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37. Vybereme možnost – Single Entry 
Visa   38. Další 
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39. Přijmení žadatele 

40. Jméno žadatele 

41. Pohlaví 

42. Manželský vztah  

42. Manželský vztah  

 Single – svobodný 
 Widower - vdovec 
 Married – ženatý 
 Divorced - rozvedený 

43. Datum narození žadatele 

44. Město narození žadatele 

45. Stát narození žadatele 

46. Současná pozice/zaměstnání 

47. Údaje o otci (Alive – naživu  | Deceased – po smrti) 

48. Jméno otce 

49. Telefon není třeba vyplňovat 
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50. Údaje o matce (Alive – naživu  | Deceased – po smrti) 

51. Jméno matky 

52. Jméno manžela/manželky 

53. Telefon na manželku s předvolbou 

54. Jméno jiného příbuzného 

55. Telefon na příbuzného s předvolbou 

56. Další 
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57. Důvod návštěvy – zvolíme Tourism 

58. Datum příletu do Keni 

59. Datum odletu 

60. Hostitel – zvolíme hotel 

61. Název hotelu a adresa hotelu 

62. Telefon do hotelu (najdeme na google) 

63. Email do hotel (najdeme na google nebo stránkách hotelu) 

64. Způsob dopravy – Air (letadlem) 

65. Místo vstupu - Mombasa 
66. Další 
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67. Navštívili jste v poslední 3. měsících jinou zemi? 

72. Další 

68. Budete se vracet do své země bydliště? 

69. Byl vám někdy odepřen vstup do Keni 

70. Byl vám někdy odepřen vstup do jiné země? 

71. Byli jste někdy odsouzeni za jakékoliv protiprávní jednání? 
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Požadavky k fotografii 

 

1. Nedělejte fotografii nebo scan fotky z pasu 
2. Fotka musí být aktuální, s aktuálním vzhledem, max 6 

měsíců stará 
3. Fotka by měla mít pasové parametry (51x51) 
4. Barevná fotografie. Viditelný obličej ze předu s bílým 

pozadím 
5. Normální oblečení. Uniformy, pokud nejsou nošeny 

denně z náboženských důvodů, nejsou povoleny 
6. Bez čepice, kapuce, šátku atd.. 
7.  Pokud nosíte na denní bázi optické brýle, 

naslouchátko, paruku nebo podobné věci – MĚLI by 
být nošeny také během pořizování fotografie 

8. Sluneční brýle nebo jinak zatmavené NEJSOU 
povolené, ledaže je nosíte ze zdravotních důvodů 
(může být vyzváni k předložení lékařské zprávy) 

73. Zaškrtnout 

74. Další 
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79. Další 

75. Vložit pasovou fotku 

76. Vložit přední stranu (obal)  
pasu pasu – tam kde je státní 
znak 

77. Vložit stránku pasu s osobními údaji 

78. Vložit hotelový voucher (obdržený 
od CK 14 dnů před odletem) 

Fotky vkládejte ve formátu JPEG 
v maximální velikosti 293kb.  

 

Pro kompresi fotek doporučuji 
použít stránku TinyJPG 
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81. Další 

80. Zaškrtnout 
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83. Dokončit 

82. Pořádně zkontrolovat údaje. 

Pokud najdu chybu, tak kliknu na 
EDIT a opravím tu část, kde je 
chyba.  
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84. Zvolit Visa/Mastercard 
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86. Fakturační údaje 

85. Údaje na kartě 

87. Odeslat 

88. Doporučuji po 24h se znovu 
přihlásit a zkontrolovat stav víz.  

Schváleno – barevně vytisknout  

Neschváleno – opravit 

Ještě nic – zkusit další den 

Víza mějte také uložená v telefonu 

 


