
Informace ohledně testování na Covid 19 při návratu zpět do ČR 

Níže posíláme informace pro ty, kterých se bude týkat povinnost testu před návratem do ČR z Velké 

Británie. 

Jelikož od 31. 3. 2022 Velká Británie vstoupila na seznam „zelených“ zemí, povinnost podstoupení 

antigenního testu se týká osob, které nejsou očkované a zároveň v posledních 6 měsících (180 dnů) 

neprodělali Covid a nemohou se tak ani prokázat protilátkami při cestě zpět na britsko-francouzských 

hranicích. Všechny lhůty je nutné počítat ke dni odjezdu z Británie. 

Doložení protilátek funguje pouze na základě certifikátu o prodělané nemoci. Je nutné nemoc 

dokázat – certifikátem či elektronickým Covid Passem (nestačí pouze informace o tom, že někdo měl 

pozitivní samotest). Pozitivní test v tomto případě musel být proveden ve zdravotnickém zařízení. Jiný 

test než ve zdravotnickém zařízení na prokázání protilátek se neuznává a nebudete na jeho základě  

v puštěni na území Francie. 

 

Jsou v podstatě dva způsoby, jak si test v případě nutnosti na cestu zpět zajistit: 

 

1. Lze si zakoupit voucher na www.testovanionline.cz – na jejich stránkách je návod, jak testování 

probíhá. Testem Vás provede zdravotník přes webkameru. Test trvá cca 20 minut až do 

vyhodnocení testu. Cena je 259,- Kč za voucher k testování a dále si musíte zakoupit antigenní 

test. Tento test ale musí být uznaný zdravotníkem na webkameře – na jejich stránkách 

naleznete seznam uznávaných testů. Nejjednodušší varianta je si test koupit přímo v jejich 

eshopu – tím máte zaručený správný testovací set. Sic se tato varianta jeví jako finančně 

výhodnější, než test v Británii, vyžaduje však určité technické zázemí. Je nutné kvalitní připojení 

k internetu, je potřeba na test mít vhodné místo (místnost) a kolem Vás nesmí být žádný člověk 

minimálně ve vzdálenosti 3 metrů. Internetové spojení se nesmí přerušit během celého testu 

a celou dobu musí na test zdravotník vidět. Testování probíhá v době od 8 do 20 hodin našeho 

času. Nechceme Vás od této varianty odrazovat, ale vzhledem k podmínkám na zájezdu se nám 

nejeví tato varianta jako nejvhodnější. 

 

2. Další variantou je pak registrace v testovacím centru v Londýně. Školy, které budou trávit 

poslední den zájezdu mimo Londýn, s těmi se budeme domlouvat individuálně, ale postup 

bude podobný. V případě, že si zvolíte tento způsob testování, prosíme pedagogický dozor, 

aby nás kontaktoval a domluvíme nejvhodnější termín a čas testování dle Vašeho programu. 

Registraci testů nechte na dobu cca 14 dnů před zájezdem. Stále je ještě možnost, že tuto 

povinnost zruší (v současné chvíli s ní ale musíme počítat). Při testování nezletilých musí být 

přítomen pedagog. V Londýně je několik testovacích míst. Jako finančně nejvýhodnější se nám 

jeví toto:  

 

https://doctap.co.uk/covid-19-travel-test/      Cena je od 29 GBP za osobu. 

 

Rozklikněte výše uvedený odkaz a  klikněte na tlačítko Book  

Vyberte možnost COVID – 19 Coronavirus test / Fit to Fly 

Jako test type vyberte Antigen / Lateral Flow (1 hr results) 

U dalších 3 otázek níže všude zaškrtněte NO 

http://www.testovanionline.cz/
https://doctap.co.uk/covid-19-travel-test/


 

Místo testovacího centra vyberte po domluvě s organizujícím pedagogem buď London Bridge a nebo 

Oxford Street a dále pak vyberte den a čas návštěvy. Čas a místo bude na žádost pedagoga upřesněno. 

 

Tato rezervace se musí hned uhradit z vaší platební karty, proto je nutné, aby si test pro děti/studenty 

rezervovali přímo rodiče, případně účastníci starší 18 let samostatně. 

 
Může se stát, že testovací centrum bude u mladších 18 let vyžadovat podepsaný souhlas rodiče. 

V případě dalších dotazů se můžete obrátit přímo na testovací centrum na email 

support@doctap.co.uk 

 

Test na cestu zpět nepotřebují: 

Osoby ve věku 0-11 let 

Osoby ve věku 12-17,99 let s platným očkování – dvěma dávkami – neomezená doba od druhé dávky 

Osoby nad 18 let s platným očkování a boosterovou vakcínou (pokud od druhé dávky uplynulo více jak  

9 měsíců) 

Všechny osoby očkované i neočkované ALE s protilátkami (viz výše). 

 

Při cestě DO Británie je potřeba antigenní test pro průjezd Evropou opět pro ty, kteří nejsou očkováni 

a zároveň nemají protilátky v posledních 6 měsících. Platnost antigenního testu je 48 hodin a jeho 

platnost musí vydržet až do příjezdu skupiny do francouzského Calais na Eurotunnel. 

     Berte prosím na vědomí, že tyto podmínky jsou aktuální od 31.3.2022 a můžou se opět kdykoliv 

změnit. Proto důrazně žádáme zákonné zástupce především neočkovaných dětí, aby nadále i ve 

vlastním zájmu situaci podmínek sledovali. Za nedodržení těchto podmínek, stejně tak vízových 

podmínek a jiných, nese zodpovědnost pouze zákonní zástupci dítěte a celá problematika tak spadá do 

zodpovědnosti jednotlivce/rodičů. Veškeré finanční zatížení při nedodržení podmínek jdou na vrub 

zákonného zástupce účastníka. 

 

 

 

 

 

Všem, kterých se povinnost testu při návratu z Británie týká, opět doporučujeme připojištění 

Pandemic. Prosím všechny pedagogy, aby nám max. 25 dnů před termínem zájezdu zaslali jmenný 

seznam, pro koho pojištění Pandemic máme zajistit. Cena pojištění se odvíjí od počtu nocí na území 

Velké Británie. 

 
  

mailto:support@doctap.co.uk


 

Rozsah pojištění Pandemic: 

Krom základního pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za způsobenou škodu, ztráta 

zavazadel a dokladů, storno z důvodu nemoci) Pandemic zahrnuje navíc níže uvedené: 

 

léčebné výlohy v zahraničí 

a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během 

hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti 

v zemích označených jako rizikové v případě onemocnění klasifikovaného jako epidemie* / pandemie* 

(cestovatelský semafor) 

do 1 milionu Kč 

b) náklady na ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízená karanténa pojištěného. 

Pojistitel si vyhrazuje právo předem rozhodnout o vhodném ubytovacím zařízení. 

Max 1.000 Kč / 1 noc - max 14 nocí 

c) nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti po ukončení původně 

předpokládaného termínu pobytu pojištěného v zahraničí (pojistná doba do) z důvodu karantény 

pojištěného, pokud pojištěný nebude moci použít původně předpokládaný dopravní prostředek, 

nejpozději však 14 dní po ukončení předpokládaného termínu pobytu v zahraničí. Pojistitel si vyhrazuje 

právo rozhodnout o způsobu přepravy a použitém dopravním prostředku. 

40.000 Kč / osoba 

 

zrušení objednané služby  

a) nařízená karanténa pojištěného na území České republiky nebo v zemi trvalého pobytu pojištěného 

trvající v době nástupu na cestu směřující k využití objednané služby  

b) nesplnění podmínek pro vycestování určených přepravcem nebo poskytovatelem služby pojištěným 

v době nástupu na cestu směřující k využití objednané služby (např. kontrola před nástupem do 

hromadného dopravního prostředku) 

80% stornopoplatku max. 40.000 Kč / osoba 

 

Berte na vědomí, že případné vzniklé náklady spojené s testováním či 

připojištěním Pandemic nejsou zahrnuty v ceně zájezdu a jsou v plné režii 

účastníka zájezdu či jeho zákonného zástupce.  


