
Vážení klienti, 

rádi bychom Vás informovali o bezpečnostních opatřeních spojených s nemocí covid-19 při cestách 

do destinace Španělsko. Cestující, kteří přijíždějí do Španělska, se musí před vstupem do země 

podrobit zdravotní prohlídce, která může zahrnovat měření teploty, kontrolu dokladů a vizuální 

kontrolou zdravotního stavu cestujícího. 

Všichni cestující, kteří odlétají z letiště nacházejícího se mimo španělské území, musí vyplnit formulář 

o zdravotním stavu. Tento formulář je třeba vyplnit elektronicky před zahájením cesty na adrese 

www.spth.gob.es nebo přes bezplatnou aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. 

Po vyplnění tohoto formuláře cestující obdrží QR kód, který musí být předložen při příletu do 

Španělska. QR kód je podmínkou vstupu do země. 

Vyplnění elektronické formuláře 

Formulář musí vyplnit každý cestující zvlášť, a to včetně nezletilých dětí, u kterých za správnost 

vyplněných údajů odpovídá rodič či zákonný zástupce. Zdravotní formulář lze kompletně vyplnit 

nejdříve 48 hodin před odletem.

Prosím věnujte pozornost níže uvedeným pokynům: 

1. Zadejte do webového prohlížeče adresu www.spth.gob.es 

2. Klikněte na políčko „Individual FCS Form“ 

3. Vyplňte údaje dle přiloženého manuálu 

4. Klikněte na políčko „Send“ 

5. Po odeslání prvotního formuláře obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu e-mail s odkazem na 

zdravotní formulář, součástí e-mailu bude i tzv. Security kód 

6. Klikněte na tento odkaz 

7. Vyplňte číslo pasu / číslo občanského průkazu a Security kód, který byl uvedený v e-mailu 

8. Vyplňte zdravotní formulář dle přiloženého manuálu 

Formulář je nutné vyplňovat bez diakritiky a povinné údaje jsou označené *.



číslo pasu / občanského průkazu

příjmeníjméno

potvrzení e-mailu

e-mail

číslo letu

číslo pasu / občanského průkazu

příjmení

jméno

Při vyplňování dotazníku pro nezletilou osobu je třeba tuto část zakliknout a vyplnit doprovázející dospělou osobu.

datum příletu



odeslat

zakliknout, že nejsem robot

zakliknout souhlas



číslo pasu / občanského průkazu

pokračovat

zakliknout, 
že nejsem robot

kód pro přihlášení



uložit a pokračovat

* pokud nemáte číslo bytu, uveďte prosím NA

muž / žena

PSČměsto

okreszemě

číslo bytu*ulice a číslo popisné

e-mail datum narození

předvolba telefonní číslo

pohlaví

příjmení jméno

číslo pasu / občanského průkazu



* číslo sedadla obdržíte při odbavení na letišti

** Kanárské ostrovy (Canarias)
     Baleárské ostrovy (Baleares)
     Costa de Almería (Andalusía)
     Costa Cálida (Murcia)
     Costa Blanca (Comunitat Valenciana) – pro hotely: Playas de Guardamar, Playas de Torrevieja

uložit a pokračovat

oblastprovincie

region**

název hotelu

datum příletu

číslo letu

číslo sedadla*

letecká společnost



uložit a pokračovat

důvod cesty

uveďte země, které jste navštívil/a v uplynulých 14 dnech

země odletu



Potvrzení o prodělané nemoci a uzdravení
Potvrzení o negativním výsledu na testování na covid-19
Potvrzení o očkování

Ostatní certifikáty
EU Covid digitální certifikát

Byl/a jste v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou, které byl potvrzen covid-19?

validace potvrzení

uložit a pokračovat

země, která provedla očkování

datum ukončení očkovánívakcína

datum na rození

jménopříjmení 

Potvrzení o očkování



validace potvrzení

uložit a pokračovat

země, kde byl test provedenvýsledek testování

datum testovánítyp testu

datum na rození

jménopříjmení

Potvrzení o negativním výsledu na testování na covid-19

validace potvrzení

uložit a pokračovat

datum prvního pozitivního výsledku na covid-19

země, která vydala potvrzení

typ testu

datum na rození

jménopříjmení

Potvrzení o prodělané nemoci a uzdravení



odeslat

V prohlášení se také zavazujete, že v případě symptomů (horečka, kašel nebo dýchací potíž) zůstanete v izolaci a kontaktujete 
telefonicky příslušné zdravotnické zařízení.

zakliknutím souhlasíte s prohlášením a potvrzujete pravdivost zadaných údajů


