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Formulář vyplňují před příjezdem do ČR všechny osoby, které pobývaly déle než 
12 hodin v posledních 14 dnech v zahraničí. Vyplnění formuláře je povinné pro 
vstup do ČR ze zahraničí, tj. ze všech zemí (země s nízkým rizikem nákazy covid-
19, země se středním rizikem nákazy covid-19, země s vysokým rizikem nákazy 
covid-19 nebo s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19, země s extrémním rizi-
kem nákazy covid-19). 

Seznam zemí dle míry rizika a další podmínky pro vstup na území ČR je dostupný 
z webových stránek Ministerstva zdravotnictví: 
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/. 

Na webové stránce spravované Ministerstvem zahraničních věcí naleznete potřebné 
informace i o zemích mimo Evropu https://www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html.

Formulář je pro vyplnění dostupný na internetových stránkách na adrese: 
https://plf.uzis.cz a je nutné jej vyplnit před vstupem na území ČR.

Formulář pro cestovatele přijíždějící
do ČR – příjezdový formulář

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
https://www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html
https://plf.uzis.cz
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Rodné číslo je povinná položka pouze pro občany České republiky. U těchto obča-
nů bude nově docházet ke ztotožňování na základě zadaného jména, příjmení 
a rodného čísla, proto je potřeba dbát na správné vyplnění těchto údajů. Cizinci 
ponechají pole prázdné. 

Při zadávání adresy prosím postupujte dle níže uvedeného, akceptovány jsou 
pouze hodnoty vybrané z rolovací nabídky, v případě pouhého vypsání textu 
nebude formulář uložen. Stejně tak nedojde k uložení v případě potvrzení nabídky 
z historie prohlížeče (hodnota se nabídne ihned po vstupu do dané položky, ještě 
dříve, než začnete psát jakékoliv znaky). Časté je především u prohlížeče Google 
Chrome. Pokud není možné vybrat hodnoty z rolovací nabídky číselníku dle postu-
pu níže, prosím, zkuste změnit prohlížeč – Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet 
Explorer nebo vymazat historii prohlížeče. 

V části Hlavní místo pobytu v České republice je potřeba začít vyplněním položky 
Město. 

Po zadání prvních písmen názvu města, vyberte dané město z nabídky rolovací 
nápovědy.

Pokračujte zadáním prvních písmen ulice v daném městě a konkrétní ulici vyberte 
z nabídky rolovací nápovědy. Z nabídky prosím vybírejte ulici pouze pokud v dané 
obci existuje, v opačném případě ponechte pole prázdné.
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Popisné číslo opět vyberte z rolovací nabídky dle stejného principu jako město 
a ulici. 

Součástí formuláře je také sekce o spolucestujících, rodinných příslušnících mlad-
ších 18 let. Do formuláře je nutné vyplnit spolucestující, ale pouze v případě, že se 
jedná o rodinné příslušníky mladší 18 let. Tyto osoby tedy nevyplňují svůj vlastní 
formulář, ale jsou součástí formuláře, který vyplní dospělá osoba.

Položku číslo telefonu prosím doplňujte přesně. Číslo mobilního telefonu lze zadat 
bez předvolby, s předvolbou (např. +420, 00420), s mezerami i bez mezer (XXX XXX 
XXX, XXXXXXXXX). Pokud budete chtít vyplněný formulář opětovně zobrazit přes 
internetový odkaz, bude nutné si nechat na výše uvedené číslo zaslat kontrolní 
SMS zprávu, kterou následně vepíšete do internetového prohlížeče a formulář 
zobrazíte (více informací níže).

Po vyplnění údajů je potřeba před odesláním formuláře potvrdit CAPTCHU.
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Po vyplnění a odeslání formuláře:

• Na e-mail uvedený ve formuláři bude uživateli odesláno potvrzení o vyplnění. E-mail 
bude obsahovat QR kód a odkaz pro zobrazení celého potvrzení včetně všech vypl-
něných údajů.

• QR kód po načtení v mobilním telefonu zobrazí (po zaslání a vyplnění kontrolní SMS 
zprávy-viz pokyny níže) online verzi daného potvrzení pro ověření. Zobrazené ověře-
ní bude obsahovat i všechny vyplněné údaje.

• Formulář bude možné vytisknout či zobrazit na mobilním zařízení a prokázat se jím 
při příjezdu do ČR.

Pokud bude číslo příjezdového formuláře uvedeno na žádance na vyšetření COVID-19 
bude výsledek testu zobrazen i na příjezdovém formuláři.

Pokud budete chtít zobrazit vyplněný příjezdový formulář z odkazu, nebo QR 
kódu, který vám byl zaslán na zadanou emailovou adresu, je nutné po kliknutí na 
daný odkaz vyplnit jednorázový kód. Kód se odešle na číslo, které jste zadali při 
prvotním vyplňování příjezdového formuláře.



6

Po obdržení kódu jej zadejte do příslušné kolonky 
a klikněte na Ověřit jednorázový kód. 

Následně se zobrazí vyplněný příjezdový formulář.
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Editace již zadaných údajů, smazání příjezdového formuláře

Po vyplnění příjezdového formuláře je možné editovat Kartu pasažéra a to přímo po 
jejím vyplnění nebo následně po kliknutí na odkaz v potvrzujícím e-mailu. Vyplněný 
formulář je možné upravovat nejpozději do data příjezdu do ČR. 

Pokud jste ve formuláři udělali chybu nebo potřebujete doplnit informace, klikněte na 
tlačítko Upravit formulář, proveďte potřebné změny a uložte. 

Po úpravě ve formuláři je možné se z Karty pasažéra odhlásit:

Pomocí odkazu, nebo QR kódu je zobrazován vždy formulář s posledními prove-
denými změnami.

Pokud cestu do České republiky z jakéhokoliv důvodu neuskutečníte a již jste příjezdový 
formulář vyplnili, můžete jej nejpozději den před příjezdem smazat prostřednictvím 
tlačítka Smazat formulář. Formulář otevřete přes odkaz zaslaný emailem a použijete 
tlačítko „Smazat formulář/Delete form“.

V případě, že rušíte cestu v den plánovaného příjezdu, je třeba o smazání požádat míst-
ně příslušnou hygienickou stanici. Po smazání formuláře již nebude možné zobrazit 
Kartu pasažéra z odkazu, nebo QR kódu, který vám byl zaslán na zadanou emailovou 
adresu. V případě potřeby vyplňte nový Příjezdový formulář.


