
 

CENÍK TESTOVÁNÍ NA LETIŠTI 

• PCR STANDARD CESTOVNÍ TEST (1 550 Kč) – klient obdrží výsledek testu obvykle do 24 hodin, 
nejpozději do 48 hodin od odběru formou SMS. Na e-mail obdrží zabezpečenou laboratorní 
zprávu a mezinárodní cerXfikát o absolvování testu potřebný pro vycestování do zahraničí 
podle podmínek konkrétních zemí. Mezinárodní cerXfikát je v ceně testu. 

• PCR EXPRES TEST (6 000 Kč) – klient obdrží výsledek do 3 hodin od odběru. Čas odběru: po – 
pá: 6 – 17 hod, sobota: 13 – 16 hod, neděle: 15 – 17 hod. Ostatní podmínky jsou stejné jako 
u PCR STANDARD. 

• ANTIGENNÍ CESTOVNÍ TEST (550 Kč) – klient obdrží výsledek testu přímo na odběrovém 
místě do cca 15 minut a na e-mail obdrží potvrzení o výsledku testu a mezinárodní cerXfikát 
o absolvování testu potřebný pro vycestování do zahraničí podle podmínek konkrétních zemí.  
Mezinárodní cerXfikát je v ceně testu. 

• ANTIGENNÍ TEST (0 Kč) – klient obdrží výsledek testu přímo na odběrovém místě do cca 15 
minut a na e-mail obdrží potvrzení o výsledku testu.  

Bezplatně je možné se otestovat každých 72 hodin, pakliže klient neměl poziXvní test na 
Covid-19 v posledních 180 dnech nebo pokud není 22 dní po 1. dávce dvoudávkové vakcíny 
nebo 14 dní po očkování jednodávkovou vakcínou. Tato varianta plaf pouze pro lidi s českým 
číslem pojištěnce.  

Upozorňujeme klienty, že v případě odmítnuf úhrady testu zdravotní pojišťovnou klienta, je 
klient povinen dodatečně uhradit cenu testu dle platného ceníku v době provedení testu. V 
opačném případě bude dlužná částka vymáhána soudní cestou. O odmítnuf úhrady 
pojišťovnou a způsobu úhrady testu bude klient včas vyrozuměn.  

• CERTIFIKÁT K ANTIGENNÍMU TESTU (200 Kč) - mezinárodní cerXfikát o absolvování testu 
potřebný pro vycestování do zahraničí podle podmínek konkrétních zemí (plaf pouze pro test 
provedený v odběrovém místě SPADIA LAB). 

Testujeme z nosohltanu i ze slin. V případě nutnosX opakování testu nebo nepředvídatelných událosf 
může být poskytnuf výsledku testu prodlouženo. 

Platba je možná v hotovosX i bezhotovostně prostřednictvím platební karty v českých korunách. 

Aktualizováno  26/5/2021 


