
Formulář pro vyhledávání cestujícího v souvislosti s ochranou veřejného zdraví 
 
Tento formulář jsou cestující povinni vyplnit před cestou do Spojeného království jako 
cílové nebo tranzitní země. Přečtěte si nové britské pohraniční pokyny a zjistěte, zda 
se na vás vztahuje výjimka. 
 
Pomocí informací, které nám poskytnete, vás budeme kontaktovat v případě, že 
někdo z cestujících na palubě letadla, lodi nebo vlaku měl pozitivní výsledek testu na 
koronavirus (COVID-19). 
 
Každý cestující v rámci skupiny musí vyplnit svůj vlastní formulář. Pokud cestujete s 
osobou mladší 18 let, tato osoba nemusí vyplnit svůj vlastní formulář za předpokladu, 
že 
 

• přijedete a odjedete spolu; 

• budete ubytováni na stejné adrese ve Spojeném království; 

• uvedete jejich údaje do svého formuláře. 
 
Budete potřebovat: 
 

• údaje z cestovního pasu 

• údaje o cestě včetně času a dat 

• adresu, kde budete ve Spojeném království ubytováni (pokud se vás to týká) 
 
Formulář není možné odevzdat dříve než 48 hodin před příjezdem do Spojeného 
království. 
 
Informace můžete uložit a zbytek doplnit později. Po 25 minutách nečinnosti budete 
automaticky odhlášeni. Pokud se k formuláři nevrátíte do 7 dní, vaše informace 
budou vymazány. 
 
Vámi poskytnuté informace budou k dispozici britskému ministerstvu vnitra a úřadu 
pro ochranu veřejného zdraví (Public Health England) v souladu se zásadami 
ochrany soukromí. 
 

Zaregistrujte svůj e-mail 
 
Zadejte e-mailovou adresu a heslo, abyste mohli uložit uvedené odpovědi. Poté 
dostanete e-mail s jedinečným odkazem, pomocí kterého se v případě potřeby 
dostanete zpět ke své žádosti. 
 
V průběhu vyplňování žádosti budete moci zvolit možnost „Vrátit se k žádosti 
později“, načež dostanete nový odkaz na poslední uloženou verzi žádosti. 
 
Heslo musí mít alespoň 8 znaků a obsahovat písmeno a číslici nebo symbol. 
 
Pokud nemáte e-mailovou adresu, použijte prosím tuto: noemail@homeoffice.gov.uk. 
Vaše údaje nebudou na této adrese uchovávány. 
 

Pro koho je tento formulář? 
 
Vyplňujete formulář za někoho jiného? 
 

Vaše telefonní číslo 
 
Uveďte své telefonní číslo.  
 
Zadejte pouze číslice a u mezinárodních čísel uveďte také předvolbu země. Po 
kliknutí na „Uložit a pokračovat“ budete mít možnost doplnit další telefonní čísla. 
 
Kde používáte toto telefonní číslo? Můžete zvolit více možností 
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Zvolte, zda je to číslo na pevnou linku, mobil nebo do práce. Můžete zvolit více 
možností 
 

Další telefonní čísla 
 
Máte ještě jiná telefonní čísla? 
 

Navázání kontaktu po telefonu 
 
Můžeme vás kontaktovat telefonicky? 
 

Jméno 
 
Zadejte své jméno, jak je uvedeno v platném pasu nebo cestovním dokladu.  
 
Křestní jméno je vaše první jméno. Příjmení je většinou sdíleno rodinnými 
příslušníky. Pokud máte druhé jméno, uveďte jej vedle křestního jména. Pokud máte 
u jména příponu (např. Jr.), uveďte ji vedle křestního jména. Pokud máte 
patronymum, uveďte jej vedle křestního jména. Musíte uvést všechna křestní jména. 
 

Další jména 
 
Byl/a jste někdy kromě výše uvedených jmen znám/a pod nějakým jiným jménem?  
 
Musíte uvést všechna svá jména. Například pokud jste si změnil/a jméno po svatbě 
nebo používáte jiné umělecké jméno. 
 

Cestovní plány 
 
Kdy máte v úmyslu přijet do Spojeného království? (např. 24. 6. 2020) 
 
V kolik hodin přijedete? (např. 14:30) 
 
Kdy máte v úmyslu odjet ze Spojeného království? 
 

Pohlaví 
 
Jakého jste pohlaví? 
 

Datum narození 
 
Uveďte své datum narození. 
 

Adresa bydliště 
 
Uveďte adresu svého bydliště. 
 

Pas 
 
K vyplnění této části použijte pas nebo cestovní doklad. 
 
Vydávající instituce 
 
V pase nebo cestovním dokladu může být uvedeno „Pas vydal“. 
 
Datum zadejte ve formátu DD MM RRRR. 
 

Pobyt ve Spojeném království 
 
Projdete britskou hraniční kontrolou? 
 



Údaje o pobytu ve Spojeném království 
 
Zadejte údaje o příjezdu.  
 

Cestování s organizovanou skupinou 
 
Pojedete do Spojeného království s organizovanou skupinou?  
 
Patří sem cestovní společnosti nebo sportovní, pracovní nebo studijní skupiny. 
 

Spolucestující 
 
Cestujete do Spojeného království s osobou mladší 18 let, která je uvedena v tomto 
formuláři?  
 
Nemusí vyplňovat vlastní formulář, jestliže budete cestovat spolu a budete ubytováni 
na stejné adrese. 
 

Výjimky z karantény 
 
Vztahuje se na vás výjimka z karantény na dobu prvních 14 dní po příjezdu do 
Spojeného království? 
 

Kde budete ubytováni 
 
Víte, kde budete ubytování prvních 14 dní ve Spojeném království? 
 

Ubytování ve Spojeném království 
 
U koho máte v úmyslu bydlet ve Spojeném království? Pokud budete bydlet u 
známých, příbuzných nebo u někoho jiného, uveďte jejich celé jméno. 
 
Na jaké adrese budete bydlet prvních 14 dní ve Spojeném království? 
 
Kdy tam přijedete? (např. 24. 6. 2020) 
 
Kdy odtud odjedete? (např. 24. 6. 2020) 
 

Další ubytování ve Spojeném království 
 
Budete prvních 14 dní ve Spojeném království bydlet ještě někde jinde? 
 

Kontakt v případě nouze 
 
Tyto údaje použijeme, pokud některý cestující bude mít pozitivní výsledek testu na 
koronavirus a nepodařilo se nám zkontaktovat vás přímo. 
 

Kontrola odpovědí 
 
Než se přesunete do další části, zkontrolujte si níže své údaje. 
 

Prohlášení 
 
Prohlašuji, že: 
 

• Přijedu do Spojeného království během následujících 48 hodin. 

• Informace uvedené v tomto formuláři jsou správné. 
 


