
Vážení klienti,

Dotazník doporučujeme vyplňovat  
v prohlížeči Google Chrome.

Nevyplnění formuláře je důvodem k odmítnutí cestujícího k nástupu do letadla  
při odletu z ČR nebo udělení pokuty ve výši 500 € po příletu do destinace.

https://travel.gov.gr

děkujeme Vám, že jste si vybrali pro svou cestu do Řecka naši cestovní kancelář. Dovolujeme si Vám zaslat důležité 
podklady ke vstupu do Řecka. Od 1. července 2020 zavedla řecká vláda pro všechny osoby cestující do Řecka povinnost 
vyplnit tzv. PLF formulář, který obsahuje důležité informace pro Vaši bezpečnost v průběhu pobytu na řeckém území. 
Nezapomeňte se zaregistrovat a následně vyplnit formulář (bez diakritiky), nejlépe 24 hodin před vstupem do země. 
Před každým vyplněním formuláře je nutné se zaregistrovat e-mailem a heslem, po registraci Vám přijde do e-mailu 
ověřovací odkaz, kterým registraci potvrdíte a následně můžete začít vyplňovat formulář. Po vyplnění formuláře obdržíte 
e-mailem potvrzení s jedinečným QR kódem. Tento kód obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu (QR kód s 
PDF souborem, ve kterém jsou shrnuty vámi vyplněné údaje). QR kód si uchovejte v telefonu či tabletu, který si berete 
s sebou na cestu; doporučujeme opatřit si i jeho tištěnou verzi. Kód bude požadován jak při odletu z ČR do destinace, tak 
při vstupu do Řecka.
Doporučujeme, abyste vyplňovali společný formulář pro všechny členy rodiny (včetně dětí a infantů) i 
spolucestující. Pod jednou registrací můžete vyplnit formulář pro všechny cestující osoby a pod jedním přihlášením se 
potom také zobrazí vyplněný formulář za všechny osoby.
 
Níže Vám zasíláme odkaz a návod na vyplnění formuláře.
 
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
CK BRENNA

IČ: 26896451 
DIČ: CZ26896451
Číslo účtu: 
182298548/0300

Telefon pro klienty:
542 215 255
542 215 256
542 210 389

BRENNA, s.r.o.
Jakubské nám. 7, 602 00
Brno, Česká republika
brenna@brenna.cz
www.brenna.cz

https://travel.gov.gr


Na webu klikněte na - Start Here



Vytvořte si účet

Kliknětě na REGISTER (registrace)

Vyplňte svoji registraci!



Potvrzení vaší registrace

Pro potvrzení správnosti vaší e-mailové adresy a aktivaci 
vašeho účtu Vám bude ihned zaslán e-mail ve kterém kliknete 
na dlouhý odkaz.

Po kliknutí na odkaz se dostanete zpět na travel.gov.gr, kde se 
přihlaště do svého účtu s údaji, které jste zadali u registrace.



Zatrhněte odpovědi



Vyberte Letadlo - Aircraft a klikněte 
na pokračovat - Continue



Vyplňte všechny informace k odletu

Zde vyplníte základní údaje letu, do polí podle popisu v obrázku formuláře:



Vyplňte zdravotní stav

Vyberte jednu z následujících možností:

U volby - Kompletní vakcinace - zadejte údeje o očkování:



Vyplňte všechny osobní informace



Vyplňte adresu vašeho trvalého bydliště



Vyplňte adresu vašeho pobytu



Vyplňte vaši kontaktní osobu



Doplňte členy rodiny, pokud cestují  
s vámi, jinak klikněte na poračovat.

Nyní můžete přidat další spolucestující osoby z rodiny, které jsou mladší 18 let, 
a to opakovaným kliknutím na „ADD FAMILY MEMBER“ – dle počtu rodinných 
příslušníků, které potřebujete doplnit.

Doporučujeme však pro každé dítě vyplnit vlastní formulář 
a vygenerovat samostatný QR kód.



Doplňte vaše přátele, pokud cestují  
s vámi, jinak klikněte na poračovat.

Nyní můžete přidat další spolucestující osoby, které nepatří do vaší rodiny, a to 
opakovaným kliknutím na „ADD NON-FAMILY TRAVEL COMPANION“ – dle počtu 
spolucestujících osob, které potřebujete doplnit. Vyplníte příjmení a jméno a 
následně kliknete na tlačítko „Submit“.

Doporučujeme však pro každou osobu vyplnit vlastní formulář 
a vygenerovat samostatný QR kód.



Hotovo!



Na v žádosti uvedenou emailovou adresu obdržíte potvrzovací email. Pozor – možná bude 
označen za spam. V této zprávě jste informování, že následně obdržíte další dokument.

Den před odletem ve večerních hodinách (po 23:00 hod.) obdržíte na uvedenou e-mailovou 
adresu QR kód s PDF souborem, ve kterém jsou shrnuty vámi vyplněné údaje.

Při odbavení v České republice a při vstupu do Řecka je možné se prokazovat jak potvrzovacím 
e-mailem, tak QR kódem. QR kód nebo potvrzovací e-mail lze prezentovat v tištěné formě 
anebo v mobilním telefonu či tabletu.

Bez QR kódu nebo potvrzovacího e-mailu, který vám bude zaslán na e-mailovou adresu 
uvedenou při vyplňování formuláře, budete odmítnuti z přepravy.

Pěknou dovolenou

E-mail s potvrzením vyplnění registrace.


