
AKTUALIZACE ZE 17.2.2021 

DESTINACE VSTUPNÍ POŽADAVKY 
PODMÍNKY 

NÁVRATU 
TESTOVÁNÍ V DESTINACI 

Spojené 

arabské 
emiráty 

 Negativní COVID-19 PCR test v angličtině (vytištěné 

potvrzení) ne starší než 72 hodin již před nástupem 
na palubu letadla vč. tranzitu: 

o cestující přilétající z ČR musí podstoupit další test 

po příletu do SAE (zdarma), 3. test (nebo 

karanténu) je nezbytné podstoupit po návratu do 
ČR, 

o cestující přilétající z Rakouska musí podstoupit další 

test před zpátečním letem do Vídně (zdarma jsou 

testy pro klienty v oblasti Ras Al Khaimah a 
zvýhodněné ceny jsou pro klienty Emirates v 

Dubaji) a 3. test (nebo karanténu) pak po návratu 

do ČR. 

 Pojištění pokrývající léčbu COVID-19 pro letenky 

spol. Emirates a fly Dubai, které jsou vystavené od 
1.12.2020 je pojištění COVID zdarma v ceně 

letenky (platí pro neomezené datum odletu) 

 Vyplnění formuláře "Quarantine & Treatment 

Declaration Form" a "Health Declaration Form" (
povinnost vyplnit formulář platí také před návratem 

zpět do ČR) a osoby nad 12 let si musí stáhnout 

aplikaci COVID-19 APP (ke stažení 

pro iOS a Android) - platí pro letiště Dubaj a 
Sharjah, nikoliv pro letiště Ras Al Khaimah 

 Detailní informace k podmínkám vstupu 

 Vyplnění elektronického 

příjezdového formuláře 
 PCR test před 

návratem (ne starší 72 

h), v případě letu přes 

Amsterdam i antigenní 
test 

 PCR test po 

návratu (nejdříve 5. den 

od vstupu, do té doby 
samoizolace) 

 10 dnů od návratu nosit 

mimo 

domov respirátory či 

roušku 

 Testování zdarma je pro: 

o klienty ve všech hotelech v 
emirátu Ras Al Khaimah, provádí 

ho však pouze kliniky RAK Medical 

Center – Al Hamra Mall (10:00–

14:00 hodin) a RAK Hospital (non-
stop), 

o klienty hotelů Rixos The Palm, 

Rixos Premium Dubai (platí při 

pobytu nad 5 nocí a pro osoby nad 
14 let). 

 Pro testování zdarma je nutné 

předložit cestovní pas, platnou 

letenku, potvrzení rezervace hotelu 

v Ras Al Khaimah a voucher 
vydaný recepcí hotelu. 

 Rezervace testování v Ras Al 

Khaimah není nutná. Klienti 

testování absolvují 
individuálně, průvodce je 

nedoprovází. 

 Klienti z hotelů Rixos The Palm a 

Rixos Premium musí kontaktovat 
recepci hotelu. 

 Transfery si klienti hradí sami. 

Výsledky testů jsou k dispozici do 

12–24 hodin. 
 Placené testování se týká klientů 

ubytovaných v emirátech Dubaj, 

Ajman, Fujairah, Umm al Quwain. 

 Cena testu se liší dle kliniky, 

pohybuje se cca kolem 370 AED na 
osobu. 

 Vybrané kliniky v SAE provádějící 

testování k nahlédnutí zde. 

https://c.ekstatic.net/ecl/documents/dubai-arrivals-quarantine-procedure-declaration-form-july.pdf
https://c.ekstatic.net/ecl/documents/dubai-arrivals-quarantine-procedure-declaration-form-july.pdf
https://c.ekstatic.net/ecl/documents/dubai-health-declaration-form.pdf
https://plf.uzis.cz/
https://apps.apple.com/ae/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399
https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.gov.dha.covid19
https://www.eximtours.cz/novinky/aktualne!-podminky-pro-vstup-do-sae
https://www.eximtours.cz/novinky/aktualne!-podminky-pro-vstup-do-sae
https://plf.uzis.cz/
https://www.rakhospital.com/rak-medical-centers-of-excellence/rak-medical-center/
https://www.rakhospital.com/rak-medical-centers-of-excellence/rak-medical-center/
https://www.rakhospital.com/
https://old.eximtours.cz/download/pdf/SAE-vybrane-kliniky.pdf
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 Mapa klinik v Dubaji provádějících 

testování k nahlédnutí zde. 

 Detailní informace a přehled klinik, 
kde platí zvýhodněné ceny testů 

pro klienty na letech Emirates. 

Kapverdské 

ostrovy 

 negativní COVID-19 test (postačuje antigenní test) 

ne starší než 72 h před plánovaným odletem v 

angličtině či portugalštině (nutné předložit v Praze 

při odbavení k letu, po příletu na Kapverdy může 
být taktéž vyžadován), netýká se dětí do 7 let, 

 povinnost vyplnit před odletem samostatně za 

každou osobu vč. dětí elektronický zdravotní 

formulář a vytisknout finální potvrzení s QR kódem 

(elektronický dotazník je možné nahradit i ručním 
vyplněním tištěného formuláře, který obdržíte v 

průběhu letu nebo po příletu na letišti, doporučuje 

se však využití elektronického formuláře dle tohoto 

vzoru), 
 povinnost uhradit letištní bezpečnostní taxu 

na https://www.ease.gov.cv/ nebo prostřednictvím 

CK za poplatek 1 300 CZK/osoba (nutné dodat číslo 

cestovního pasu a datum jeho exspirace min. 3 
pracovní dny před odletem), taxa se netýká dětí do 

2 let, 

 měření teploty po příletu (nad 37,5 °C nebo v 

případě příznaků nemoci COVID-19 je cestující 

odeslán do izolace a musí na své nálady - cca 100 
EUR/osoba - podstoupit test na COVID-19), 

 povinnost nosit roušku a dodržovat rozestupy 1,5 m 

v uzavřených prostorách, na veřejných místech a 

komunikacích (neplatí na pláži a u bazénu), 
 občané ČR potřebují pro vstup na Kapverdy 

cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po 

návratu z destinace, 

 Vyplnění elektronického 

příjezdového formuláře 

 PCR test před 

návratem (ne starší 72 
h) 

 PCR test po 

návratu (nejdříve 5. den 

od vstupu, do té doby 

samoizolace) 
 10 dnů od návratu nosit 

mimo 

domov respirátory či 

roušku 

 PCR test je možné absolvovat 

přímo v hotelu OA Salinas Sea 

nebo OA Belorizonte za cenu cca 

75 EUR/osoba. 
 Rezervace času testu se prování 

přímo na recepci hotelu. Platba je 

možná kartou nebo v hotovosti. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GCJQMT8mjRIh3kXnPrvizskX0VCkb4rE&ll=25.218826641193587%2C55.2577579026367&z=13
https://www.eximtours.cz/novinky/podminky-vstupu-sae
https://igrpsta.gov.cv/IGRP/app/webapps?r=controle_sanitario/FichaVigilanciaControleSanitario/index&dad=controle_sanitario&p_fwl_toolsbar_2=en_lang&target=_blank&isPublic=1
https://igrpsta.gov.cv/IGRP/app/webapps?r=controle_sanitario/FichaVigilanciaControleSanitario/index&dad=controle_sanitario&p_fwl_toolsbar_2=en_lang&target=_blank&isPublic=1
https://www.eximtours.cz/Exim/media/Exim/PDF/destinace/Kapverdy/kapverdy-vzor-zdravotniho-dotazniku.pdf
https://www.eximtours.cz/Exim/media/Exim/PDF/destinace/Kapverdy/kapverdy-vzor-zdravotniho-dotazniku.pdf
https://www.ease.gov.cv/
https://plf.uzis.cz/
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 uváděné informace platí pro charterové lety 

z Prahy. 

Omán  Destinace otevřena mezinárodnímu turismu od 

1.10.2020 

 Pro vstup do destinace je nutný negativní test na 
COVID-19 ne starší 72 hodin před odletem. Po 

příletu do Ománu je povinný test na letišti za 

poplatek 25 OMR/osoba. Děti do 15 let testy mít 

nemusí 
 Cestující musí podstoupit 7 denní karanténu. 8.den 

musí podstoupit další PCR test 

 Cestující nad 16 let se musí před odletem 

zaregistrovat a uhradit poplatek za test na 

adrese: https://covid19.emushrif.om/traveler/travel 
 Cestující si musí stáhnout aplikaci Tarassud+ (ke 

stažení pro iOS a Android) 

 Vízový poplatek pro pobyty do 10 nocí je na 

přechodné období zrušen 
 Cestující je povinný mít sjednané cestovní pojištění 

včetně krytí na COVID-19 

 Vyplnění elektronického 

příjezdového formuláře 

 PCR test před 
návratem (ne starší 72 

h), v případě letu přes 

Amsterdam i antigenní 

test 
 PCR test po 

návratu (nejdříve 5. den 

od vstupu, do té doby 

samoizolace) 

 10 dnů od návratu nosit 
mimo 

domov respirátory či 

roušku 

  

Katar Zatím neupřesněny Zatím neupřesněny   

Dominikánská 
republika 

 Od 15. 9. již test není vyžadován, po příletu do 
destinace probíhá pouze náhodné testování v 

podobě rychlého ambulantního testu (po návratu do 

ČR je však stále nutné podstoupit test nebo 

karanténu) 

 Vyplnění elektronického formuláře před vstupem do 
země 

 Zvýšená hygiena rukou, udržování rozestupů 

 Po celou dobu pobytu (kromě pobytu na pláži) je 

vyžadováno nošení roušek 
 Do 31. 3. 2021 jsou všichni hosté zdejších hotelů 

chráněni bezplatnou asistenční službou a 

zdravotním pojištěním financovaným 

 Vyplnění elektronického 
příjezdového formuláře 

 PCR test před 

návratem (ne starší 72 

h), v případě letu přes 

Amsterdam i antigenní 
test 

 PCR test po 

návratu (nejdříve 5. den 

od vstupu, do té doby 
samoizolace) 

 10 dnů od návratu nosit 

mimo 

 Testy provádí klinika Clínica Centro 
Medico Punta. 

 Cena PCR testu je 89 USD na 

osobu, úhradu lze provést kartou. 

 Rezervaci testování zařídí 

delegátka na místě, je nutné jí 
zaslat kopie pasů. 

 Cena nezahrnuje přepravu taxi, 

platí se hotově. 

https://covid19.emushrif.om/traveler/travel
https://apps.apple.com/us/app/tarassud/id1502105746
https://play.google.com/store/apps/details?id=om.gov.moh.tarassudapplication&hl=cs&gl=US
https://plf.uzis.cz/
https://eticket.migracion.gob.do/
https://plf.uzis.cz/
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dominikánskou vládou (kryje léčebné výlohy, testy 

na COVID-19, servis telemedicíny, výdaje na 

nezbytné prodloužení ubytování, změnu letu a další 
mimořádné náklady v případě nákazy COVID-19) 

 V Dominikánské republice stále platí nouzový stav a 

noční zákaz vycházení. Zákaz vycházení platí ve 

dnech pondělí až pátek od 19:00 do 5:00 hodin a 
ve dnech sobota až neděle od 17:00 do 5:00 hodin. 

Výjimku z těchto časů mají mezinárodní odlety a 

přílety a s nimi spojené transfery 

 Při letech s přestupem v Amsterdamu je nutný PCR 

test ne starší 72 hodin + antigenní test ne starší 
než 4 h před nástupem na palubu letadla (tato 

povinnost platí pro přestupy ve všech směrech letu, 

tzn. i při letu zpátky do ČR) 

 Při letech se Swiss Air s přestupem ve Švýcarsku je 
nutný negativní PCR test ne starší 72 h a 

vyplnění elektronického formuláře za každého 

cestujícího (rodič vyplní za dítě). 

domov respirátory či 

roušku 

Indonésie – 

Bali 

 Termín otevření destinace pro turisty zatím 

neupřesněn 

 Negativní COVID-19 test ne starší než 14 dnů v AJ 
(pro lety se společností Emirates test ne starší než 

72 hodin - je nutné předložit před nástupem na 

palubu, platí i pro let zpět) 

 Povinnost mít cestovní pojištění 

 Registrace na stránce lovebali.baliprov.go.id 
 Povinnost aktivovat si na telefonu/jiném zařízení 

GPS 

 Měření teploty po příletu 

 Vyplnění elektronického 

příjezdového formuláře 

 PCR test před 
návratem (ne starší 72 

h), v případě letu přes 

Amsterdam i antigenní 

test 

 PCR test po 
návratu (nejdříve 5. den 

od vstupu, do té doby 

samoizolace) 

 10 dnů od návratu nosit 
mimo 

domov respirátory či 

roušku 

  

https://swissplf.admin.ch/home
https://lovebali.baliprov.go.id/
https://plf.uzis.cz/
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Keňa  Negativní COVID-19 test ne starší než 96 hod. (PCR 

test ne starší 96 h je povinný také před odletem z 

Keni bez ohledu na věk) 

 Vyplnění formuláře před odletem 
 Měření teploty po příletu (nesmí přesáhnout 37,5 

°C) 

 Při letu se společností Emirates s přestupem v 

Dubaji je nutný PCR test ne starší 72 hodin. 

 Vyplnění elektronického 

příjezdového formuláře 

 PCR test před 

návratem (ne starší 72 
h), v případě letu přes 

Amsterdam i antigenní 

test 

 PCR test po 
návratu (nejdříve 5. den 

od vstupu, do té doby 

samoizolace) 

 10 dnů od návratu nosit 

mimo 
domov respirátory či 

roušku 

 Testy před odletem z destinace 

jsou nutné již od 20. 1. 2021. 

 Pozor! Neplatí zde výjimka pro 

děti, musí se testovat všichni. 
 Test se provádí v místních 

laboratořích. 

 Aktuální informace k 

nejprodávanějším hotelům: 
o Sandies Tropical Village – 

laboratorní centrum se nachází 

kousek od hotelu, transfer taxi 

stojí cca 5 USD (1 jízda). Cena 

testu je 100 USD na osobu, je 
nutná rezervace předem 

(doporučuje se rezervace ihned po 

příjezdu na hotelové recepci). 

o Papillon Lagoon Reef – testy se 
provádí v nemocnici cca 10 km od 

hotelu, kam hotel poskytuje 

transfer zdarma pro maximálně 5 

osob (jinak doktor přijede přímo na 
hotel, hostům odebere vzorky a 

výsledky dodá do 24 hodin). Cena 

testu je 125 USD na osobu, je 

nutná rezervace předem 

(doporučuje se rezervace ihned po 
příjezdu na hotelové recepci). 

o U všech hotelů Neptune se testy 

provádí přímo v hotelu. Cena testu 

je 125 EUR na osobu, je nutná 
rezervace předem (doporučuje se 

rezervace ihned po příjezdu na 

hotelové recepci). 

Kuba  Negativní COVID-19 test (po příletu do Varadera 

zdarma) 

 Vyplnění elektronického 

příjezdového formuláře 

  

https://ears.health.go.ke/airline_registration/
https://plf.uzis.cz/
https://plf.uzis.cz/
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 Po příletu povinná karanténa v statním karanténním 

zařízení po dobu 7 až 14 dnů, náklady se pohybuji 

mezi 70 až 90 USD na osobu na noc, hradí turista 

 PCR test před 

návratem (ne starší 72 

h), v případě letu přes 
Amsterdam i antigenní 

test 

 PCR test po 

návratu (nejdříve 5. den 
od vstupu, do té doby 

samoizolace) 

 10 dnů od návratu nosit 

mimo 

domov respirátory či 
roušku 

Maledivy  Negativní COVID-19 test ne starší než 96 
hodin (kromě dětí do 1 roku) 

 Vyplnění zdravotního formuláře max. 24 hodin před 

příletem na Maledivy i před odletem z Malediv 

 Měření teploty po příletu 
 Povinná rouška na letišti a během transferů 

 Při letu se společností Emirates s přestupem v 

Dubaji je nutný PCR test ne starší 72 hodin. 

 Vyplnění elektronického 
příjezdového formuláře 

 PCR test před 

návratem (ne starší 72 

h), v případě letu přes 
Amsterdam i antigenní 

test 

 PCR test po 

návratu (nejdříve 5. den 
od vstupu, do té doby 

samoizolace) 

 10 dnů od návratu nosit 

mimo 

domov respirátory či 
roušku 

 Testování probíhá přímo v 
resortech. 

 Cena se pohybuje od 100 USD na 

osobu, záleží na konkrétním 

resortu. 
 S případnou rezervací na recepcích 

resortů pomůže delegátka (k 

dispozici na Whatsappu nebo na 

Viberu). 
 Testování zdarma: Kuredu 

Island, Meeru Island, Vilamendhoo 

Island, Lily Beach (platí při pobytu 

na 7 a více nocí). 

 Aktuální ceny testů v 
nejprodávanějších resortech: 

o Sun Island, Paradise Island, Fun 

Island, Royal Island: cca 100 

USD/osoba, 
o Cocoon Maldives: 150 USD/osoba. 

Mauricius  14denní karanténa na vlastní náklady v jednom z 
vybraných hotelů (nutnost přechozí rezervace 

karanténního hotelu) 

 Vyplnění elektronického 
příjezdového formuláře 

  

https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create
https://plf.uzis.cz/
https://booking.mymauritius.travel/
https://booking.mymauritius.travel/
https://plf.uzis.cz/
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 Negativní COVID-19 test ne starší než 5 dní před 

příletem 

 Další 4 COVID-19 testy na Mauriciu (1 po příletu, 2 
testy v průběhu pobytu a 1 před odletem) 

 PCR test před 

návratem (ne starší 72 

h), v případě letu přes 
Amsterdam i antigenní 

test 

 PCR test po 

návratu (nejdříve 5. den 
od vstupu, do té doby 

samoizolace) 

 10 dnů od návratu nosit 

mimo 

domov respirátory či 
roušku 

Mexiko  Vyplnění formuláře před odletem 
 Měření teploty po příletu a před odletem 

 On-line check-in, udržování rozestupů na letišti 

 Při letech s přestupem v Amsterdamu je nutný PCR 

test ne starší 72 h + antigenní test ne starší než 4 h 
před nástupem na palubu letadla (tato povinnost 

platí pro přestupy ve všech směrech letu, tzn. i při 

letu zpátky do ČR) 

 Při letech se Swiss Air s přestupem ve Švýcarsku je 
nutný negativní PCR test ne starší 72 h a 

vyplnění elektronického formuláře za každého 

cestujícího (rodič vyplní za dítě). 

 Vyplnění elektronického 
příjezdového formuláře 

 PCR test před 

návratem (ne starší 72 

h), v případě letu přes 
Amsterdam i antigenní 

test 

 PCR test po 

návratu (nejdříve 5. den 
od vstupu, do té doby 

samoizolace) 

 10 dnů od návratu nosit 

mimo 

domov respirátory či 
roušku 

 Testy provádí kliniky COSTAMED a 
CEDEME v Playa Del Carmen. 

 Cena PCR testu je 185 USD na 

osobu. 

 Výsledky testů se dodávají do 24 
hodin od odběru. 

 Rezervace termínu testu je nutná 

tři dny před odběrem. 

 Speciální ceny klientů 
hotelů Catalonia Resorts jsou 

105 USD na osobu (rezervace 

přímo v hotelu). 

Réunion  Negativní COVID-19 test ne starší než 3 dny  Vyplnění elektronického 
příjezdového formuláře 

 PCR test před 

návratem (ne starší 72 

h), v případě letu přes 
Amsterdam i antigenní 

test 

  

https://afac.hostingerapp.com/
https://swissplf.admin.ch/home
https://plf.uzis.cz/
https://plf.uzis.cz/
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 PCR test po 

návratu (nejdříve 5. den 

od vstupu, do té doby 
samoizolace) 

 10 dnů od návratu nosit 

mimo 

domov respirátory či 
roušku 

Seychely  Vstup povolen pouze očkovaným proti COVID-19, 
kteří jsou min. 2 týdny po užití druhé dávky vakcíny 

(předložení certifikátu) 

 Negativní COVID-19 test ne starší než 72 hod. 

 Měření teploty po příletu 

 Vyplnění zdravotního formuláře po příletu 

 Vyplnění elektronického 
příjezdového formuláře 

 PCR test před 

návratem (ne starší 72 

h), v případě letu přes 

Amsterdam i antigenní 
test 

 PCR test po 

návratu (nejdříve 5. den 

od vstupu, do té doby 
samoizolace) 

 10 dnů od návratu nosit 

mimo 

domov respirátory či 
roušku 

  

Srí Lanka  Negativní PCR test na COVID-19 ne starší 96 h před 
vstupem do země 

 Povinné pojištění na COVID-19 - nutné vyřídit 

dopředu online spolu s vízem 

 Vyplnění formuláře online nebo v letadle či po 

příletu 
 Potvrzení ubytování + detailní itinerář cesty 

 V případě 7denního pobytu 2 PCR testy na místě, 

nad 7 nocí 3 PCR testy na místě 

 Klienti nesmí opustit hotel (hotelové prostory, 
bazény i ohraničený úsek pláže je možné využívat) 

 Vyplnění elektronického 
příjezdového formuláře 

 PCR test před 

návratem (ne starší 72 

h), v případě letu přes 

Amsterdam i antigenní 
test 

 PCR test po 

návratu (nejdříve 5. den 

od vstupu, do té doby 
samoizolace) 

  

https://plf.uzis.cz/
https://www.srilanka.travel/helloagain/
https://plf.uzis.cz/


DESTINACE VSTUPNÍ POŽADAVKY 
PODMÍNKY 

NÁVRATU 
TESTOVÁNÍ V DESTINACI 

 Výlety v destinaci možné pouze s autorizovanou 

společností a na vybraná místa (více info v CK) 

 10 dnů od návratu nosit 

mimo 

domov respirátory či 
roušku 

Panama  Negativní COVID-19 test ne starší než 48 hodin 
před příletem 

 Měření teploty 

 Povinná rouška na letišti a ve veřejných prostorách 

 Při letech s přestupem v Amsterdamu je nutný PCR 
test ne starší 72 h + antigenní test ne starší než 4 h 

před nástupem na palubu letadla (tato povinnost 

platí pro přestupy ve všech směrech letu, tzn. i při 

letu zpátky do ČR) 

 Vyplnění elektronického 
příjezdového formuláře 

 PCR test před 

návratem (ne starší 72 

h), v případě letu přes 
Amsterdam i antigenní 

test 

 PCR test po 

návratu (nejdříve 5. den 

od vstupu, do té doby 
samoizolace) 

 10 dnů od návratu nosit 

mimo 

domov respirátory či 
roušku 

  

Thajsko  Termín otevření destinace pro turisty zatím 
neupřesněn 

 Zatím neupřesněny 

 Vyplnění elektronického 
příjezdového formuláře 

 PCR test před 

návratem (ne starší 72 

h), v případě letu přes 
Amsterdam i antigenní 

test 

 PCR test po 

návratu (nejdříve 5. den 

od vstupu, do té doby 
samoizolace) 

 10 dnů od návratu nosit 

mimo 

domov respirátory či 
roušku 

  

https://plf.uzis.cz/
https://plf.uzis.cz/


DESTINACE VSTUPNÍ POŽADAVKY 
PODMÍNKY 

NÁVRATU 
TESTOVÁNÍ V DESTINACI 

Zanzibar  Negativní COVID-19 test pouze, pokud ho vyžaduje 

letecká společnost 

 Měření teploty po příletu a před odletem 

 Vyplnění zdravotního formuláře v letadle 
 Povinná rouška na letišti a během transferů, 

zvýšená hygiena rukou, udržování rozestupů 

 Při letech s přestupem v Amsterdamu je nutný PCR 

test ne starší 72 h + antigenní test ne starší než 4 h 
před nástupem na palubu letadla (tato povinnost 

platí pro přestupy ve všech směrech letu, tzn. i při 

letu zpátky do ČR) 

 Při letech s Emirates s přestupem v Dubaji a Swiss 

Air s přestupem ve Švýcarsku je nutný PCR test ne 
starší 72 h (u Swiss Air také 

vyplnění elektronického formuláře za každého 

cestujícího). 

 Při letu 19. 2. 2021 se společností Smartwings 
s mezipřistáním v Mombase je nutný negativní 

PCR test ne starší 96 h před nástupem na palubu 

letadla (neplatí pro děti do 5 let). 

 Vyplnění elektronického 

příjezdového formuláře 

 PCR test před 

návratem (ne starší 72 
h), v případě letu přes 

Amsterdam i antigenní 

test 

 PCR test po 
návratu (nejdříve 5. den 

od vstupu, do té doby 

samoizolace) 

 10 dnů od návratu nosit 

mimo 
domov respirátory či 

roušku 

 Testování před letem do 

Prahy probíhá ve spolupráci s 

česky hovořící delegátkou, která 

klientům asistuje s registrací na 
testy a zařízením transferů na 

místo testu. 

 Transfer hradí klient sám na místě. 

 Pro testování je nutné mít s sebou 
pas a 2 fotokopie cestovního pasu. 

 Cena PCR testů se v závislosti na 

odběrovém místě pohybuje v 

rozmezí 80–150 USD na osobu. 

 Dále je nutné na místě vyplnit 
deklaraci o negativním stavu na 

COVID-19 (vytištěný dokument 

dodá delegátka). 

 Antigenní test, aktuálně 
vyžadovaný k PCR testu při 

návratu s přestupem v 

Amsterdamu, lze absolvovat 

krátce před odletem. Cena je cca 
25 USD. 

 Úhrada obou druhů testů je možná 

pouze platební kartou VISA nebo v 

hotovosti vložením na účet v 

místní bance. 

 

https://swissplf.admin.ch/home
https://plf.uzis.cz/

