Posílám návod na vyplnění formuláře ESTA
soukromých údajů, by vám byl vstup povolen
pro vstup do USA, s údaji přeloženými do
a že nesmíte do systému vstupovat
češtiny.
neoprávněně..
Formuláře za vás vyplnit nemohu - je riziko,
Objeví se stránka s nápisem Disclaimer. Měli
že někdo bezduše opíše, co jsem zaškrtl.
byste stránku pročíst a vespod označíte
Každý musí na závěr potvrdit, že formuláře
tlačítko Yes, čímž potvrzujete, že jste stránce
vyplnil sám, že otázkám rozuměl atd. A pokud
rozuměli. Následně stisknete tlačítko "Next"
by se někdo někdy prořekl, že otázkám
Nastartuje stránka s informací, že budete muset
nerozuměl a že to jen opsal, nestojí to za ta
za vystavení zaplatit 14 USD. Znovu označíte
rizika.
políčko Yes (souhlasíte s platbou a rozumíte
Pokud máte platnou ESTA z loňského roku a
všemu) a stisknete tlačítko Next
znáte její číslo (kod o 16 písmenech) - pak
Nastartuje vlastní Formulář – Application
neděláte nic, ESTA platí 2 roky. Můžete si ji
na internetu ve stejném formuláři ověřit.
Pokud již neznáte tento kód, dá se zjistit, ale je Vyplníte postupně:
Family Name (Příjmení)
to trošku složitější. Slouží k tomu kolonka
v pravém dolním rohu úvodního formuláře.
First Name (Jméno)
Cestujete-li do USA poprvé (nemáte ESTA ani Gender (Pohlaví) Male/Female (Muž/žena)¨
americké vízum), pak nejlépe zažádat o ESTA
Are you known by any other names or aliases?
ihned - nejpozději před nákupem letenky:
(Jste znám pod jinými přízvisky?)No
Připravte si platný pas, občanku a kreditní
Date of Birth Datum narození
kartu, s níž chcete uhradit poplatek 14
USD/os.
City of Birth Místo narození
Vstup je na následující adrese
Country of Birth (Země narození) Czech rep. /
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ s formulářem,
Slovak rep. apod.
vyplněné stránky se odešlou tlačítkem Next.
Passport Number (číslo pasu) .
Postupně vyplníte cca 6 stran. Pokud je
Country where you live (Zemi občanství)
nějaká stránka vyplněná špatně, objeví se
hláška a nepustí vás to dál, dokud chybu
National Identification Number Číslo
občanského průkazu
neodstraníte.
Issuance Date – Datum vydání pasu
Po odeslání žádosti je třeba opsat si nebo
vytisknout číslo žádosti, které se tam objeví. Issuing Country – Země, jež pas vydala
To pro případ, že by potvrzení nepřišlo.
Expiration Date – Datum, kdy platnost pasu
Dále je třeba zaplatit 14 dolarů - po odeslání
vyprší.
formuláře se objeví formulář na zaplacení
pomocí kreditní karty. Pokud se vám podaří Have you ever been issued a passport or national
identity card for travel by any other country?
zaplatit, dostanete na svoji emailovou adresu
*Byl vám někdy vydán pas jinou zemí? No
obvykle během 10 minut potvrzení o
schválení vstupu.
Have you ever been a citizen or national of any
other country?* Byl jste někdy občanem jiné
Postup při vyplnění formuláře:
země? No
Nastartujete stránku
GE MEMBERSHIP
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. V odstavci
OFFICIAL ESTA APPLICATION stisknete Are you a member of the CBP Global Entry
Program? No
tlačítko New Application a poté Individual
Application (příp.můžete zkusit Group of
Parents (Rodiče) Vyplnte Příjmení a jména
Applications, pokud ještě 2 a více).
rodičů
Vyberte sloupec v modrém vlevo dole a dole
Your Contact Information: Vyplňte vaši adresu
stiskněte tlačítko "Apply"
+ telefon. Zvlášť ulici, číslo ulice, číslo bytu,
město, Kraj, Země, druh telefonu a telefon vč.
Můžete pročíst SECURITY NOTIFICATION,
mez.kodu.
kde upozorňují, že musíte sdělit množství

Emailová adresa + potvrzení emailu
Employment Information – Zaměstnání
Název zaměstnání Jméno zaměstnavatele jeho
Adresa Telefon

Dále pokročíte stisknutím tlačítka NEXT, aby
naběhlo potvrzení, že formulář byl dokončen a
nabídnuta možnost platby.
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Po vyplnění přejdete na další stránku stisknutím Platba: musíte zaškrtnout políčko
NEXT.
DISCLAIMER, že rozumíte.
Pokud jste něco vyplnil špatně nebo nevyplnil
Platba PayPal nebo Credit/Debit Card
vůbec, nepustí vás to dál a budete muset údaje
Musíte sdělit některé nadstandartní údaje.
opravit / doplnit.
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Vyplníte až Emergency Contact Info (kontaktní
adresa mimo USA v nouzi – např. rodiče
nebo vedoucí výpravy) + tlačítko NEXT
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Otázky způsobilosti: Běžná odpověď je No.
1. Máte fyzické nebo duševní nemoci,užíváte
drogy: Máte fyzické anebo zdravotní
problémy? … dále vypsané? obvyklá
odpověď Ne
2. Byl jste někdy zavřen nebo odsouzen pro
trestné činy ? …
3. Porušil jste někdy zákony v souvislosti
s drogami ?
4. Zaobíral jste se někdy teroristickými
aktivitami?
5. Podváděl jste někdy v souvislosti se vstupem
do USA ?
6. Hledáte za městnání v USA?
7. Bylo vám někdy odmítnuto vízum do USA?
8. Byl jste někdy v USA déle než bylo povoleno?
9. Byl jste po r.2011 v Iráku, Sýrii, Iránu,
Sudánu, Libyi, Somálsku či Jemenu?
Certification: Zaškrtnete políčko, pokud jste
všemu rozuměl a uvedl pravdivé údaje
Third parties only: Pokud vám někdo oficiálně
pomáhal s vyplněním – normálně
nezaškrtáváte
Dál přejdete tlačítkem NEXT

Pozor! Číslo kreditky se píše nestandartně do
Account Number a vůbec nechtějí datum
expirace anu CVV kód.
A ještě jednou potvrdit vše¨
Objeví se hlášení, že je platba zpracovávána a
v optimálním případě, že proběhla s kódem
transakce.
Pokud se vše zdaří, mělo by vám v krátké době
(cca 10 minut) přijít automatické potvrzení
ESTA.
Nejprve se obvykle objeví Authorization pending
(autorizace je ověřována) a po cca 10
minutách Authorization Approved –
autorizace potvrzena. Teoreticky mají na
potvrzení 72 hodin.
Každopádně si opište nebo lépe vytiskněte kód
žádosti (Application Number).
Pokud by autorizace nebyla úspěšná (neobvyklé),
musí se žádat ambasáda USA o vízum.
Druhá možnost je letět do Guatemaly jinou,
obvykle dražší cestou.

Problémy se zaplacením

Pravděpodobně není v pořádku karta - obvyklý
problém bývá, že je nastaven nulový limit na
internetové platby, také jste mohla některé
číslo zadat špatně, mít nízký zůstatek na účtu
ad. Buď si v bance nastavíte nenulový limit,
nebo požádáte někoho s jinou kreditkou (která
funguje lépe), aby to za vás zaplatil.
Pokud budete mít s vyplněním problémy, nejlépe
si přihlášku ESTA znovu nastartovat a pak
mi zavolat.
Pokud jste dospěli do stadia, kdy se vám
vygeneroval kód přihlášky - nastartujete
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úvodní stránku ESTA
Souhrn zadaných informací – kontrola
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/a a v pravém
sloupci dole je tam otevření stránky, když
Pozor, musíte všechny údaje zkontrolovat a u
uvedete číslo aplikace a vybrané osobní
všech skupin stisknout Continue, na závěr se
údaje. Pak můžete v aplikaci opravovat, příp.
objeví Validace, kde zrovna vypíšete jméno,
dojít na konec k placení.
číslo pasu apod.

