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Formulář pro lokalizaci cestujících (PLF) 
vyplňte prosím tento formulář v angličtině tzn. bez háčků a čárek 

 
https://travel.gov.gr/#/form  

 
 

Formulář je třeba vyplnit nejpozději 48 hodin před vstupem na řecké území!!! 
 

 
Typ přepravy – vyberte, jak budete cestovat: 
 
Pozemní (autobus / vlak / automobil) 
 
Letadlo 
 
Okružní platba 
 
Trajekt 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Informace o letu – vyplňte prosím podrobnosti o svém letu: 
 
Název letecké společnosti (např. Smartwings) 
 
Číslo letu – zadejte 2 znaky následované 1-4 čísly mezi 0 a 9 (např. QS1116 AC7678, LH1752) 
 
alternativně, pokud poletíte soukromým letadlem, vyplňte Soukromé číslo letu 
 
Datum příjezdu 
 
Místo vstupu v zemi 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Osobní informace 
 
Příjmení  
 
Křestní jméno 
 
Střední jméno (nepovinné) 
 
Vaše pohlaví 
Muž 
Žena 
Jiné 
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Věk – zadejte číslo, např. 23, 89 
 
Typ dokladu – občanský průkaz (ID) nebo pas 
 
Číslo dokladu 
 
Telefonní číslo, na kterém vás v případě potřeby zastihneme: 
 
Mobilní telefon 
Zadejte znaménko plus (+) následované kódem země a telefonním číslem, např. +420123456789. 
 
Firemní telefonní číslo (nepovinné) 
Zadejte znaménko plus (+) následované kódem země a telefonním číslem, např. +420123456789. 
 
Domácí telefonní číslo (nepovinné) 
Zadejte znaménko plus (+) následované kódem země a telefonním číslem, např. +420123456789. 
 
Jiné telefonní číslo (nepovinné) 
Zadejte znaménko plus (+) následované kódem země a telefonním číslem, např. +420123456789. 
 
E-mailová adresa 
Zadejte svojí e-mailovou adresu např. priklad@priklad.cz 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Stálá adresa – v yplňte prosím adresu vašeho trvalého pobytu 
 
Země 
 
Okres 
 
Město 
 
PSČ 
 
Ulice 
 
Číslo ulice 
 
Číslo bytu (nepovinné) 
 
Dříve navštívená země (nepovinné) 
 
Pokud jste v předchozích 14 dnech pobývali v jiné zemi (než v tranzitu), než je vaše trvalá adresa, uveďte 
pod názvem země 
------------------------------------------------------------------- 
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Dočasná adresa 
Zadejte dočasnou adresu v Řecku, kde budete pobývat po dobu následujících 14 dnů. 
 
Země            GREECE 
 
Státní provincie    IONIA NISIA 
 
Město      CORFU 
 
PSČ           49081 
 
Název hotelu (pokud existuje) (nepovinné) 
 
Ulice – většinou neexistuje, doplňte jméno letoviska např. AG. GEORGIOS, ACHARAVI apod. 
 
Číslo bytu (nepovinné) 
 

 
Nouzový kontakt na osobu, která vás může kontaktovat během následujících 30 dnů (rodiče, děti, 
příbuzní apod.) 
 
Příjmení  
 
Křestní jméno 
 
Země 
 
Město 
 
Mobilní telefon 
Zadejte znaménko plus (+) následované kódem země a telefonním číslem, např. +306989123456. 
 
Jiné telefonní číslo (nepovinné) 
Zadejte znaménko plus (+) následované kódem země a telefonním číslem, např. +306989123456 
 
E-mailová adresa 
Zadejte e-mailovou adresu např. priklad@priklad.cz 
 
------------------------------------------------------------------------- 
Spolucestující – rodinní příslušníci 
Věk uveďte pouze v případě, že je spolucestující mladší 18 let 
Přidej rodinného příslušníka 
Příjmení 
Křestní jméno 
Věk 
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Spolucestující – kteří nejsou rodinní příslušníci a/nebo žijí v jiné domácnosti 
 
Příjmení  
 
Křestní jméno 
 
Skupina – uveďte jméno Cestovní kanceláře (nepovinné) 
 
Po vyplnění všech položek klikněte na SUBMIT 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Během krátké doby od odeslání dotazníku vám přijde na zadaný e-mail potvrzení o 
registraci „Confirmation of PLF submission to travel.gov.gr“. 
 
 

Řecké úřady vámi zadané údaje zpracují a do 48 hodin vám pošlou na zadaný e-mail 
registrační QR kód, kterým se budete muset prokázat při vstupu do Řecka (letiště či 
hraniční přechod). Je pravděpodobné, že tento QR kód po vás budou chtít i při 
odbavení na letištích v Čechách. 
Bez tohoto QR kódu nebude v období od 1.7. do 31.8.2020 umožněn vstup do Řecka!! 
 
Tento formulář pomůže řeckým hygienickým stanicím při případné identifikaci osob, které se dostaly 
do kontaktu s koronavirem.  
 
Zpracování získaných údajů se řídí pravidly GDPR. 
 

 

 

 


