
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko Samui spolu se sousedními ostrovy, Ko Pha Ngan a Ko Tao, jsou nyní připraveny 

znovu přivítat turisty. Ko Samui, krásná plážová prázdninová destinace na tropickém 

ostrově v Thajském zálivu, která byla otevřena 15. července 2021, se po Phuketu stala 

druhou destinací v Thajsku, která umožňuje zámořským cestujícím, kteří byli plně 

očkováni proti COVID-19 a pocházejí ze specifických zemí (zahrnuto je 27 zemí EU), 

cestovat na Samui podle takzvaného modelu „Samui Plus“. Návštěvníci však budou i 

nadále muset dodržovat konkrétní místní nařízení. 

 

JAK PROBÍHÁ “SAMUI PLUS” VSTUPNÍ ŘÍZENÍ? 

Každý, kdo chce navštívit zmíněné lokality musí získat osvědčení o vstupu (CoE), 

zakoupit si cestovní pojištění kryjící i případné onemocnění nákazou COVID-19, předem 

si rezervovat ubytování patřící do “Samui Extra Plus”, pravidelně se testovat RT-PCR 

během svého pobytu na Samui, před odletem mít negativní výsledky RT-PCR testů ne 

starších než 72 hodin, mít ve svém smartphonu stáhnutou speciální výstražnou aplikaci. 

Let na Samui musí být buď mezinárodní přímý let nebo mezinárodní let s přestupem v 

Bangkoku a to se schválenými lety od místních aerolinek Bangkok Airways. 

 

CO JE VSTUPNÍ CERTIFIKÁT A KDE HO ZÍSKÁM? 

Osvědčení o vstupu (COE) neboli vstupní certifikát je dokument, který je vyžadován před 

odletem do Thajska. Přihlášku lze podat online zde: https://coethailand.mfa.go.th/. Za 

předpokladu, že splňujete všechny požadavky, zpracování tohoto osvědčení thajské 

velvyslanectví zpracovává do 3 až 6 dnů. 

 

JE COVID-19 POJIŠTĚNÍ POVINNÉ? 

Ano. Po celou dobu pobytu v Thajsku musíte mít pojištění COVID-19, které kryje 

zdravotní náklady až do výše 100 000 USD. Možnosti pojištění naleznete na 

https://covid19.tgia.org/. 

 

POTŘEBUJI VÍZUM? 

Pokud jste držitelem pasu z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska a cestujete do 

Thajska jako turista a budete zde pobývat méně než 45 dní, vízum nepotřebujete. Místo 

toho můžete vstoupit do tzv. vízového režimu. Pokud si přejete zůstat déle, můžete 

požádat o turistické vízum, které vám umožní zůstat až 60 dní a v případě potřeby je 

možné toto vízum ještě jednorázově prodloužit o dalších 30 dní. 

https://covid19.tgia.org/


JAKÝ TYP VAKCÍNY JE SCHVÁLENÝ A KDY MUSÍ BÝT OČKOVÁNÍ PROVEDENO? 

Seznam schválených vakcín zahrnuje Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, 

Sinopharm a Sinovac. Návštěvníci musí být plně očkováni. Očkování musí být provedeno 

nejméně 14 dní před vstupem do Thajska a ne déle než rok předtím. 

 

CESTUJEM S MOU RODINOU. POTŘEBUJÍ MÉ DĚTI OČKOVÁNÍ? 

Děti mladší 6 let nemusí být očkovány, pokud cestují s plně očkovanými rodiči nebo 

zákonnými zástupci. Neočkovaní cestující ve věku od 6 do 18 let, kteří cestují s plně 

očkovanými rodiči nebo zákonnými zástupci, budou muset při příjezdu podstoupit test 

COVID-19. 

  

POKUD JSEM NEBYL OČKOVÁN NEBO JSEM DOSTAL POUZE JEDNU DÁVKU VAKCÍNY, 

MŮŽU STÁLE CESTOVAT DO Thajska? 

Můžete, ale budete muset postupovat podle aktuálních vstupních podmínek a při příjezdu 

splnit karanténu. 

 

POTŘEBUJI MÍT COVID TEST PŘED ODLETEM DO Thajska? 

Mezinárodní cestující musí předložit lékařský certifikát s laboratorním výsledkem RT-

PCR testu, který prokazuje, že nebyl detekován COVID-19. Test je třeba absolvovat 

maximálně do 72 hodin před odletem. 

 

CO JSOU SAMUI EXTRA PLUS HOTELY? 

Hotely Samui Extra Plus jsou speciálně přiděleny cestujícím v rámci programu Samui 

Plus, aby se odlišily od systému AQ (Alternativní karanténa). Odkaz na zobrazení hotelů 

Samui Extra Plus lze najít na https://www.tatnews.org/2021/07/samui-extra-plus-

hotels-launched-for-international-visitors-to-samui/. 

 

JAK DLOUHO MUSÍM BÝT UBYTOVANÝ V SAMUI EXTRA PLUS HOTELU? 

Pokud zůstáváte v destinaci 14 nocí, musíte zůstat prvních 7 nocí v hotelu Samui Extra 

Plus. Poté se můžete na dalších 7 nocí přestěhovat do hotelu SHA Plus, který je nyní k 

dispozici na Ko Samui, Ko Pha Ngan nebo Ko Tao. 

 

CO JE TO SHA A SHA PLUS? 

SHA je zkratka Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA). Aby mohl být 

hotelu udělen status SHA, musí splňovat přísné bezpečnostní podmínky. Certifikát SHA 

Plus se uděluje pouze podnikům, které splňují všechny bezpečnostní podmínky, plus 

alespoň 70 % jejich zaměstnanců bylo očkováno proti COVID-19. Seznam obchodních 

partnerů SHA na Phuketu najdete na www.thailandsha.com. 

https://www.thailandsha.com/shalists/index?type=2-

Hotel%2C+acosing+and+Homestay&province=84-Surat+Thani&keyword= 

 

JE NA KO SAMUI NUTNÉ DODRŽET NĚJAKOU MINIMÁLNÍ DÉLKU POBYTU? 

Pokud chcete navštívit další oblasti Thajska, musíte zůstat na ostrově Ko Samui 

minimálně 14 dní. Pokud však máte v úmyslu zůstat pouze na Ko Samui, nic jako 

minimální délka pobytu neexistuje. Chcete-li zůstat méně než 14 nocí, musíte opustit 

https://www.thailandsha.com/shalists/index?type=2-Hotel%2C+acosing+and+Homestay&province=84-Surat+Thani&keyword=
https://www.thailandsha.com/shalists/index?type=2-Hotel%2C+acosing+and+Homestay&province=84-Surat+Thani&keyword=


destinaci speciálním letem společnosti Bangkok Airways, abyste se napojili na 

mezinárodní let s odletem z hlavního města Bangkok z letiště Suvarnabhumi. 

 

JAKÝ JE ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT, KTERÉ MUSÍM JAKO NÁVŠTĚVNÍK 

SPLNIT?  

Po absolvování testu RT-PCR v hotelu při příjezdu (den 0) a následném negativním 

výsledku, budete podrobeni následujícímu časovému harmonogramu: 

• Den 1-3: Pohyb je povolen pouze po hotelovém pokoji a vyhrazených prostorách 

v hotelu. 

• Den 4–7: Můžete cestovat po stanovených trasách a absolvovat stanovené 

turistické programy poskytované certifikovanými společnostmi. 

• Den 8–14: Můžete cestovat na Ko Samui, Ko Pha Ngan a Ko Tao. 

• 15. den: Pokud je váš poslední test ve dnech 12–13 negativní, můžete cestovat 

kamkoliv v Thajsku. * (v souladu s cestovními předpisy COVID-19 v dané provincii) 

 

JSOU NĚJAKÉ APLIKACE, KTERÉ BĚHEM SVÉHO POBYTU MUSÍM MÍT 

NAINSTALOVANÉ V MOBILU? 

V rámci bezpečnostních podmínek spojené s COVID-19 si budete muset stáhnout aplikaci 

Thailand Plus a MorChana. Při přesunu na různá místa v okolí Ko Samui musí být aplikace 

stále zapnuté. 

 

JE MOŽNÉ CESTOVAT PO OSTROVĚ KO SAMUI PO VLASTNÍ OSE? 

Ano. Při příjezdu budete muset však zůstat stanovenou dobu přímo v hotelu patřící do 

programu Samui Extra Plus, do nějž se dopravíte v předem rezervované přepravě, kterou 

zajistí přímo daný hotel. Během svého pobytu pak budete muset využívat schválené 

přepravní a turistické společnosti. Pronájem soukromých vozidel není povolen. Pro 

cestování po ostrově mezi Ko Samui, Ko Pha Ngan a Ko Tao lze použít pouze schválené 

lodě ve schválených přístavech; nesmí se používat veřejné lodě. Pokud v destinaci 

pobýváte déle než 14 dní, od 15. dne lze využít veřejnou dopravu. 

  

BUDU SE MUSET BĚHEM SVÉHO POBYTU TESTOVAT? 

Návštěvníci budou povinni podstoupit tři testy, pokud v destinaci budou zůstávat 14 a 

více nocí. Jsou jimi následující testy: test při příjezdu, test v 6.-7. dni a test v 12.-13. dni. V 

rámci podmínek pro získání osvědčení o vstupu, návštěvníci musí za své testy COVID-19 

zaplatit předem. Ve většině případů testování zajišťuje hotel na přímo na ostrově Ko 

Samui. Kontaktujte je, prosím, a proveďte platbu předem a získejte tak potvrzení o svém 

vstupním certifikátu. 

 

CO SE STANE, POKUD BUDU MÍT POZITIVNÍ VÝSLEDKY COVID TESTU BĚHEM MÉHO 

POBYTU NA KO SAMUI? 

Každý, kdo bude mít pozitivní výsledky, bude převezen do nemocnice. I když nejevíte 

příznaky COVID-19, budete muset jít do nemocnice a náklady budou hrazeny z vaší 

pojistky. 

 

 



PLATÍ NUTNOST NOŠENÍ RESPIRÁTORU NEBO JINÉ OCHRANY OBLIČEJE? 

Od prvních dnů pandemie je thajská populace zvyklá nosit ochranu nosu a úst. V první 

polovině roku 2021 thajská vláda stanovila povinnost nosit ochranu úst a nosu na 

veřejnosti. Přestože mohou být předpisy v červenci uvolněné, zejména na Phuketu, 

všichni návštěvníci jsou žádáni, aby dodržovali místní pravidla. I když je 

nepravděpodobné, že budete muset na pláži nosit respirátor nebo roušku za dodržení 

sociálního distancování, tak je stále potřeba však dodržovat ostatní místní pravidla.   

 

KDY MOHU CESTOVAT DO DALŠÍCH OBLASTÍ THAJSKA A POTŘEBUJI NĚJAKÉ DALŠÍ 

DOKUMENTY? 

Je nutné na Ko Samui, Ko Pha Ngan nebo na Ko Tao zůstat minimálně 14 nocí. Poté můžete 

svobodně cestovat po Thajsku, například právě do provincie Phang Nga nebo Krabi, nebo 

letět do Bangkoku, Chiang Mai atd. Kamkoli cestujete, mějte u sebe cestovní pas spolu s 

osvědčením o očkování a lékařským osvědčením, kterým dokládáte, že jste měli negativní 

test na COVID-19. 

  

Velice vám děkuji za váš zájem o Samui Plus. Prosím mějte na paměti, že nařízení se 

mohou měnit a proto je nutné sledovat aktuální informace o Samui Plus na tatnews.org 

nebo nám přímo zašlete e-mail na tatprague@tat.or.th s konkrétními dotazy.  

 

mailto:tatprague@tat.or

