
  
 

25.11.2021 
 
Vážení klienti, 
 
níže naleznete zasílám Vám orientační informace ke covidpasu/očkování platné k dnešnímu dni pro vstup a 
pobyt do Francie, která se ale mohou kdykoliv změnit. Pro přesné a závazné informace je třeba sledovat webové 
stránky úřadů a vyjádření příslušných orgánů. 
 
1/ Do Francie mohou osoby od 12 let a 2 měsíce* (12+) cestovat pouze s platným covidpasem. Osoby do 11 
let včetně nepotřebují covidpas. Při dopravě autem nebo autobusem je kontrola namátková, ale v případě, že 
Vás zkontrolují a nebudete mít platný covidpas, nemusí Vás do země vpustit. Při využití letecké dopravy 
covidpas kontrolují vždy a pokud je neplatný, nevypustí Vás ve Francii z letiště. Covidpas dále kontrolují 
v obchodech, v restauracích, v hotelích. Na lanovkách k 25.11.21 nekontrolují. Začnou kontrolovat ve chvíli, kdy 
incidenční číslo dosáhne hodnoty 200 na 100 000. Nyní je 193, lze tedy očekávat, že v nejbližších dnech 
přistoupí na kontroly i v lanovkách a vlecích. 
*2 měsíce jsou ochranná doba, aby se osoba stihla naočkovat. 

2/ Covidpas je certifikát EU s QR kódem v elektronické podobě nebo v aplikaci Tečka (v papírové podobě ho 
dle našich informací neuznávají). 
 
3/ Covidpas ve Francii je od 15.12.2021 do 14.1.2022 platný pouze za těchto podmínek: 
- ukončené očkování = 7 dní po 2. dávce (Pfizer, Moderna, Astra) u osob 12 let a 2 měsíce až 64 let  
- 3. dávka/booster (Pfizer, Moderna, Astra) u osob 65+. Aplikuje se nejdříve po 6 měsících od druhé dávky + 4 
týdny ochranná lhůta pro přeočkování (2 dávky mají u 65+ platnost pouze 6 měsíců + 4 týdny od druhé dávky)  
- Johnson pouze měsíc po dávce + 4 týdny* lhůta pro přeočkování (booster Pfizer, Astra) pro všechny osoby 12+  
- prodělání nemoci 11 dní až 180 dní (cca 6 měsíců) po pozitivním testu pro všechny osoby 12+ 
- test PCR/antigen – nyní pro občany ČR max 24h (cena max. 29 € antigen/49 € PCR, lze se otestovat v lékárně 
pod dohledem, vydají QR kód) 
* V ČR je to jinak, možnost přeočkování u vakcíny Johnson je až po 6 měsících, diskutuje se o zkrácení na 5 
měsíců. Může se tak stát, že Váš covidpas bude platný v ČR, ale ve Francii ne. 
 
4/ Covidpas ve Francii je od 15.1.2022 platný pouze za těchto podmínek: 
- stejně jako v bodě 3/, změna je pouze u 3. dávky/booster  
- 3. dávka/booster (Pfizer, Moderna, Astra) u osob 18+. Aplikuje se nejdříve po 6 měsících od druhé dávky + 4 
týdny ochranná lhůta pro přeočkování (2 dávky mají u 65+ platnost pouze 6 měsíců + 4 týdny od druhé dávky) 
 
Nedoporučujeme nechávat očkování na poslední chvíli uvedených lhůt. Kdyby došlo ke zpoždění v přenosu 
informace o očkování v rámci systémů, může být Váš covidpas po krátkou dobu neplatný. 
 
V případě dotazů nás prosím kontaktujte. 
 
Team CK Petr´s 
 

 
 e-mail: zajezdy@petrs.cz                    web: www.petrs.cz 

PRO NOVINKY A AKCE SLEDUJTE NÁŠ     
 
 


