
ZJEDNODUŠENÉ INFORMACE O PODMÍNKÁCH CESTOVÁNÍ – COVID 

Vážení zákazníci, vzhledem k řadě dotazů jsme pro Vás připravili tyto zjednodušené informace týkající se podmínek vycestování do našich zahraničních destinací a 
návratu zpět do ČR. Informace platí pouze pro cestující s platným cestovním dokladem ČR. Berte tyto informace jako základní, zjednodušené, nezávazné! 

Přesné a platné informace naleznete pouze na www.mzv.cz 
 

CHORVATSKO 
 

PŘED ODJEZDEM DO CHORVATSKA 
- Vyplňte on-line formulář https://entercroatia.mup.hr/ několik dnů 

před odjezdem, vytiskněte si potvrzení, které Vám přijde mailem 
nebo jej uložte v chytrém telefonu. Vyplit můžeme jeden formulář 
pro celou rodinu. 

- Pro vstup do Chorvatska potřebujete mít u sebe tištěný (nebo 
uložený v mobilním telefonu) certifikát (děti do 12-ti let 
v doprovodu rodiče, který splňuje níže uvedené nepotřebuje žádný 
certifikát) 

o Negativní antigenní test, nesmí být starší než 48 hodin před 
vstupem do Chorvatska NEBO negativní RT-PCR test, nesmí být 
starší než 72 hodin před vstupem do Chorvatska 

NEBO 
o Certifikát (v angličtině nebo dvojjazyčně) o očkování proti COVID-

19 – poslední dávka + 14 dnů, nebo první dávka + 22 dnů 
NEBO 
o Certifikát od lékaře, že jste prodělali COVID-19 v období 11-180 

dnů od vstupu do Chorvatska 
 

PŘED ODJEZDEM Z CHORVATSKA 
- Vyplňte online formulář https://plf.uzis.cz/ a potvrzení, které 

přijde na email si vytiskněte nebo uložte v chytrém telefonu  
- Pokud cestujete vlastním autem – nepotřebujete test na cestu zpět 
- Pokud cestujete hromadným dopravním prostředkem (bus, vlak, 

letadlo) a nemáte certifikát o očkování nebo o prodělané nemoci) 
potřebujete si v době 0-24 hodin před odjezdem/odletem 
dopravního prostředku zajistit v Chorvatsku certifikát o negativním 
Antigenním testu nebo PCR testu. S otestováním Vám pomohou 
naši delegáti v místě pobytu. Cena antigenních testů se pohybuje 
kolem 200 Kn na osobu. Testovat se musí osoby starší 5-ti let (tedy 
neplatí pro děti do 5-ti let věku). 

 

PO NÁVRATU DO ČR 
- Klienti kteří nemají certifikát o očkování nebo o prodělání nemoci 

musí postoupit PCR test (pokud bude Chorvatsko v době návratu 
ČERVENÉ) nebo Antigenní test (pokud bude Chorvatsko v době 
návratu ORANŽOVÉ) v době okamžitě po návratu do nejpozději 5-
ti dnů, do doby obdržení negativního výsledku testu zůstat 
v samokaranténě. Po dobu 14-ti dnů nosit všude mimo domov 
respirátor PPF2. 

BULHARSKO 
 

PŘED ODJEZDEM DO BULHARSKA 
- Pro vstup do Bulharska potřebujete mít u sebe tištěný (nebo 

uložený v mobilním telefonu) certifikát (děti do 5-ti let 
v doprovodu rodiče, který splňuje níže uvedené nepotřebuje žádný 
certifikát) 

o Negativní antigenní test, nesmí být starší než 48 hodin před 
vstupem do Bulharska NEBO negativní RT-PCR test, nesmí být 
starší než 72 hodin před vstupem do Bulharska 

NEBO 
o Certifikát (v angličtině nebo dvojjazyčně) o očkování proti COVID-

19 – poslední dávka + 14 dnů 
NEBO 
o Certifikát od lékaře, že jste prodělali COVID-19 v období 15-180 

dnů od vstupu do Bulharska 
 
 
 

 
PŘED ODJEZDEM Z BULHARSKA 
- Vyplňte online formulář https://plf.uzis.cz/ a potvrzení, které 

přijde na email si vytiskněte nebo uložte v chytrém telefonu  
- Pokud cestujete vlastním autem – nepotřebujete test na cestu zpět 
- Pokud cestujete hromadným dopravním prostředkem (bus, vlak, 

letadlo) a nemáte certifikát o očkování nebo o prodělané nemoci) 
potřebujete si v době 0-24 hodin před odjezdem/odletem 
dopravního prostředku zajistit v Bulharka certifikát o negativním 
Antigenním testu nebo PCR testu. S otestováním Vám pomohou 
naši delegáti v místě pobytu. Cena antigenních testů se pohybuje 
kolem 20-25 Euro na osobu. Testovat se musí osoby starší 5-ti let 
(tedy neplatí pro děti do 5-ti let věku). 

 

PO NÁVRATU DO ČR 
- Klienti kteří nemají certifikát o očkování nebo o prodělání nemoci 

musí postoupit PCR test (pokud bude Bulharsko v době návratu 
ČERVENÉ) nebo Antigenní test (pokud bude Bulharsko v době 
návratu ORANŽOVÉ) v době okamžitě po návratu do nejpozději 5-
ti dnů, do doby obdržení negativního výsledku testu zůstat 
v samokaranténě. Po dobu 14-ti dnů nosit všude mimo domov 
respirátor PPF2. 

ŘECKO 
 

PŘED ODJEZDEM DO ŘECKA 
- Vyplňte on-line formulář https://travel.gov.gr/#/ několik dnů před 

odjezdem, vytiskněte si potvrzení, které Vám přijde mailem nebo 
jej uložte v chytrém telefonu. Vyplit můžeme jeden formulář pro 
celou rodinu. 

- Pro vstup do Řecka potřebujete mít u sebe tištěný (nebo uložený 
v mobilním telefonu) certifikát (děti do 6-ti let v doprovodu rodiče, 
který splňuje níže uvedené nepotřebuje žádný certifikát): 

o negativní RT-PCR test, nesmí být starší než 72 hodin před vstupem 
do Řecka 

NEBO 
o Certifikát (v angličtině nebo dvojjazyčně) o očkování proti COVID-

19 – poslední dávka + 14 dnů 
NEBO 
o Certifikát od lékaře, že jste prodělali COVID-19 v období 2-9 měsíců 

od vstupu do Řecka 
 

 
PŘED ODJEZDEM Z ŘECKA 
- Vyplňte online formulář https://plf.uzis.cz/ a potvrzení, které 

přijde na email si vytiskněte nebo uložte v chytrém telefonu  
- Pokud cestujete vlastním autem – nepotřebujete test na cestu zpět 
- Pokud cestujete hromadným dopravním prostředkem (bus, vlak, 

letadlo) a nemáte certifikát o očkování nebo o prodělané nemoci) 
potřebujete si v době 0-24 hodin před odjezdem/odletem 
dopravního prostředku zajistit v Bulharka certifikát o negativním 
Antigenním testu nebo PCR testu. S otestováním Vám pomohou 
naši delegáti v místě pobytu. Cena antigenních testů se pohybuje 
kolem 20-25 Euro na osobu. Testovat se musí osoby starší 5-ti let 
(tedy neplatí pro děti do 5-ti let věku). 

 

PO NÁVRATU DO ČR 
- Klienti kteří nemají certifikát o očkování nebo o prodělání nemoci 

musí postoupit PCR test (pokud bude Řecko v době návratu 
ČERVENÉ) nebo Antigenní test (pokud bude Řecko v době návratu 
ORANŽOVÉ) v době okamžitě po návratu do nejpozději 5-ti dnů, do 
doby obdržení negativního výsledku testu zůstat             
v samokaranténě. Po dobu 14-ti dnů nosit všude mimo domov 
respirátor PPF2. 


