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Dotazník je dostupný zde: https://cyprusflightpass.gov.cy 

Dotazník musí vyplnit každá osoba nejdříve 48 hodin před odletem na Kypr. 

Při odbavení v České republice a po příletu na Kypr se každý cestující (včetně dětí) musí prokázat 
Cyprus Flight Passem (v mobilu nebo vytištěným). Bez Cyprus Flight Pass budou cestující vyloučeni 
z přepravy. 
Dotazník je dostupný v anglickém jazyce. 

Údaje uvádějte bez diakritiky (čárky, háčky atp.). 

V prvním kroku se do aplikace musíte zaregistrovat. 

Ve spodní části stránky najdete REGISTER TO FLY a klikněte na ikonu “Register”. 

Do registrace zadáte svůj e-mail a zvolíte si heslo, které vyplníte dvakrát pro potvrzení, zaškrtnete 
“I have read and I accept the Terms of Use”. Na zadaný e-mail vám přijde potvrzení o registraci  
s odkazem, na který kliknete a tím se váš účet aktivuje. Po této aktivaci se již můžete přihlásit. 



My Account – můj účet. Vyberete záložku NEOČKOVÁN – OČKOVÁN. 

Passenger information – vyplníte údaje o sobě: příjmení, jméno, číslo pasu nebo OP, národnost,
datum a místo narození, pohlaví (Male = muž, Female = žena, Other = ostatní).

Neočkován Očkován 

příjmení 

jméno 

e-mail

heslo

potvrzení hesla 



Contact details – uvedete mobilní telefonní číslo v mezinárodním formátu (00420XXXXXXXXX) 
a e-mailovou adresu. 

Flight information – zaškrtnete “Direct Flight to the Republic of Cyprus” a vyplníte údaje k letu.

číslo pasu nebo OP vyberete národnost 

datum narození místo narození pohlaví 

My Account – můj účet. Vyberete záložku NEOČKOVÁN – OČKOVÁN.

Passenger information – vyplníte údaje o sobě: příjmení, jméno, číslo pasu nebo OP, národnost, 
datum a místo narození, pohlaví (Male = muž, Female = žena, Other = ostatní). 

Neočkován Očkován

příjmení

jméno

e-mail

heslo

potvrzení hesla



Flight information – zaškrtnete “Direct Flight to the Republic of Cyprus” a vyplníte údaje k letu. 

Covid-19 – test information – zde zaškrtnete “YES” – tím potvzujete, že jste byli nejdéle 72 hod. před 
odletem na Kypr testování molekulárním testem PCR na covid-19 a máte platný certifikát  
o negativním výsledku v anglickém jazyce.

Second Laboratory test Solemn Declaration – zaškrtnete “I accept the above solemn declaration” – 
tím souhlasíte, že jste si vědom nutnosti o podstoupení druhého laboratorního testu na covid-19  
na vlastní náklady při vstupu do Kyperské republiky. 

Passengers who meet the requirements for one laboratory tests only upon arrival in the Republic 
of Cyprus – nevyplňujete nic. 

datum a čas letu

vyberete leteckou společnost - Smartwings 

Číslo letu – QS ???? 

vyberete Czechia 

Larnaca datum odletu zpět



Purpose of Travel – zaškrtnete “No” a “Holiday”.

Datum a čas testu PCR



Permanent address – údaje k trvalému bydlišti. 

Temporary/Permanet address in the Republic of Cyprus – vyplníte jméno hotelu, ulici (pokud se 
u hotelu neuvádí ulice, místo ulice doplňte letovisko, kde se hotel nachází), město/letovisko, PSČ.

Emergency contact information – vyplníte kontaktní informace pro případ nouze (kontakt na osobu 
vám blízkou, kterou mohou kontaktovat v případě mimořádných událostí během následujících 30 dnů). 
Doplníte příjmení, jméno, vyberete stát, doplníte město, mobilní telefon v mezinárodním formátu  
a e-mailovou adresu. 

ulice a číslo popisné 

město stát 

stát PSČ 

jméno hotelu

ulice nebo letovisko 

město/letovisko PSČ 

Purpose of Travel – zaškrtnete “No” a “Holiday”. 

Datum a čas testu PCR



Solemn Declaration – vše zaškrtnout a následně kliknout na ikonu “SUBMIT”.

- Souhlasím s případným testováním na covid-19, bude-li o něj požádáno.
- Jsem si vědom rizik spojených s letem a pobytem na Kypru v důsledku pandemie.

Po návratu do ČR v případě objevení příznaků covid-19 budu informovat lékařskou službu
Kyperské republiky do 14 dnů po mém odjezdu z Kypru.

- Během posledních 14 dnů jsem nezaznamenal žádný z následujících příznaků – horečku,
kašel, únavu, bolest hlavy, bolest svalů nebo těla, ztrátu chuti nebo čichu, dušnost nebo
potíže s dýcháním nebo jsem nebyl v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou na
covid-19.

- Prohlášení, že uvedené údaje jsou pravdivé.

příjmení jméno 

mobilní telefon 

e-mail

vyberete stát město 

Solemn Declaration – vše zaškrtnout a následně kliknout na ikonu “SUBMIT”. 

- Souhlasím s případným testováním na covid-19, bude-li o něj požádáno.
- Jsem si vědom rizik spojených s letem a pobytem na Kypru v důsledku pandemie.

Po návratu do ČR v případě objevení příznaků covid-19 budu informovat lékařskou službu 
Kyperské republiky do 14 dnů po mém odjezdu z Kypru.  

- Během posledních 14 dnů jsem nezaznamenal žádný z následujících příznaků – horečku,
kašel, únavu, bolest hlavy, bolest svalů nebo těla, ztrátu chuti nebo čichu, dušnost nebo 
potíže s dýcháním nebo jsem nebyl v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou na 
covid-19. 

- Prohlášení, že uvedené údaje jsou pravdivé.

příjmení jméno

mobilní telefon

e-mail

vyberete stát město



V dalším kroku se vám zobrazí shrnutí. Ve spodní části kliknete na “attached covid-19 test” – kam 
vložíte certifikát v anglickém jazyce o negativním PCR testu a kliknete na ikonu “request”. 

V dalším kroku můžete přidat další neočkované osoby “add passenger” nebo očkované osoby “add 
vaccinated passenger” nebo si vygenerovat “Cyprus Flight Pass” kliknutím na zelenou ikonu 
“Download here”. 


