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Pravidla pro vstup na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví
- řídí se dle toho, v jaké zemi jste občanem (kategorie osob) a zároveň z jaké země do ČR vstupujete
1. Vstup ze zelené země – země na seznamu s nízkým rizikem nákazy covid-19: stejné podmínky jako před vypuknutím pandemie
2. Vstup z oranžové země – země na seznamu s nízkým rizikem nákazy covid-19 označené *: povinnosti v souvislosti s pandemií covid-19 před vstupem na
pracoviště nebo vzdělávací instituce
3. Vstup z červené země (po pobytu delším než 12 hodin) – země, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem nákazy covid-19: podmínky v souvislosti
s pandemií covid-19 níže

NOUZOVÝ STAV: v současné době je vyhlášen od 5. 10. 2020 do 14. 2. 2021 a platí další opatření a omezení.
A. Občan České republiky
•

•

může vždy vstoupit na území České republiky
musí dodržovat všechna opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem
Kategorie osob

A.1

Podmínky pro vstup na území České
republiky nad rámec platného dokladu
totožnosti občana ČR

Občané ČR
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Povinnosti v souvislosti s pandemií covid-19 pokud se jedná o vstup
z červené země, kde jste pobývali déle než 12 hodin v posledních 14ti
dnech
1. máte povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický
Příjezdový formulář www.prijezdovyformular.cz a nahlásit tak
příjezd z červené země své místně příslušné krajské hygienické
stanici
2. musíte předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového
formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole
3. musíte do 5 dnů od vstupu do ČR podstoupit na vlastní náklady RTPCR test na přítomnost SARS-COV-2
4. následně musíte výsledek testu bezodkladně předložit místně
příslušné krajské hygienické stanici
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► Do doby předložení výsledku PCR testu: 1. platí omezení volného pohybu
na nezbytné cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR
ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).
POZOR: pokud nepředložíte výsledek RT-PCR testu hygienické stanici do
7 dnů od vstupu na území ČR, bude Vám nařízeno nezbytné karanténní
opatření. Místo českého RT-PCR testu též můžete své krajské hygienické
stanici bezprostředně po vstupu předložit výsledek RT-PCR testu, který byl
proveden v některé z EU+ zemí. Provedení testu nesmí být starší 72 hodin
před vstupem**.
A.2

Pracovníci mezinárodní dopravy
•
•
•
•
•
•
•
•

A.3

řidiči nákladních vozidel (ne závozníci)
řidiči autobusů
posádka dopravních letadel
posádky letadel vykonávající letecké práce
strojvedoucí, vlakové čety, vozmistři
lodní kapitáni, členi posádek nákladních
plavidel
posádky vozů správce komunikace
řidiči vozidla do 9 osob a prázdné jízdy
spojené s těmito přepravami; externí řidič
v případě střídání lodních kapitánů a
posádek nákladních plavidel

- potvrzení pro pracovníky mezinárodní
dopravy (vzor na webu MV)
- průkaz o profesní způsobilosti řidiče
- smlouva o smluvní dopravě (pozor, platí
pouze pro ty řidiče, kteří vezou lodní
posádku za účelem práce; pro ostatní řidiče
vezoucí např. jiné řidiče k výkonu práce je
zapotřebí pracovní smlouva)

Diplomaté a úředníci mezinárodních
organizací
•

- diplomatický pas vydaný ČR
- služební pas vydaný ČR
- průkaz europoslance
držitelé diplomatických pasů cestujících do - služební průkaz nebo průkaz zaměstnance
v mezinárodní organizaci
České republiky za služebním účelem
- pozvání subjektu ČR na jednání
- cestovní příkaz či jiný důkaz o služební
povaze cesty
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Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit RT-PCR
test po vstupu.
► Po dobu 10ti dnů od vstupu: 1. platí omezení volného pohybu na nezbytné
cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR ochranné
prostředky dýchacích cest (roušky). Omezení volného pohybu lze ukončit
dříve předložením PCR testu.

► Po dobu 10ti dnů od vstupu: 1. platí omezení volného pohybu na nezbytné
cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR ochranné
prostředky dýchacích cest (roušky). Omezení volného pohybu lze ukončit
dříve předložením PCR testu.
▲ Pouze pokud plánovaná doba Vašeho pobytu na území ČR má
překročit 14 dnů (jinak není třeba vyplnit Příjezdový formulář ani
podstoupit RT-PCR test):
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•

1. máte povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický
Příjezdový formulář www.prijezdovyformular.cz a nahlásit tak
příjezd z červené země své místně příslušné krajské hygienické
stanici
2. musíte předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového
formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole
3. musíte do 5 dnů od vstupu do ČR podstoupit na vlastní náklady RTPCR test na přítomnost SARS-COV-2
4. následně musíte výsledek testu bezodkladně předložit místně
příslušné krajské hygienické stanici

úředníci
mezinárodních
organizací
registrovaných u Ministerstva zahraničních
věcí

► Do doby předložení výsledku PCR testu: 1. platí omezení volného pohybu
na nezbytné cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR
ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).
POZOR: pokud nepředložíte výsledek RT-PCR testu hygienické stanici do
7 dnů od vstupu na území ČR, bude Vám nařízeno nezbytné karanténní
opatření. Místo českého RT-PCR testu též můžete své krajské hygienické
stanici bezprostředně po vstupu předložit výsledek RT-PCR testu, který byl
proveden v některé z EU+ zemí. Provedení testu nesmí být starší 72 hodin
před vstupem**.
A.4

A.5

Dovolená: občané ČR, kteří cestovali
s cestovní kanceláří nebo přes cestovní
Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit RT-PCR
agenturu do regionů speciálně označených v - prokázání zájezdu s cestovní kanceláří test po vstupu.
seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy
nebo agenturou
► Po dobu 10ti dnů od vstupu (nebo po dobu setrvání na území ČR kratší
► Tato výjimka se nyní neaplikuje.
než 24 hodin): 1. platí omezení volného pohybu na nezbytné cesty na území
Cesta do / mimo ČR na dobu kratší než 24
ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR ochranné prostředky dýchacích
- doba pobytu na území ČR / mimo území
hodin za účelem nezbytných cest
cest (roušky). Omezení volného pohybu lze ukončit dříve předložením PCR
ČR nesmí přesáhnout 24 hodin
testu.
- jedná se o nezbytné cesty pouze
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A.6

Přeshraniční pracovníci, žáci a studenti - prokázání pravidelného (alespoň 1x týdně)
pracující nebo studující v sousedních překračování státní hranice za účelem
výkonu práce nebo vzdělávání, například
zemích
Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit RT-PCR
pracovní smlouvou nebo potvrzením pro
test po vstupu.
přeshraniční pracovníky a potvrzením pro
přeshraniční žáky a studenty (vzor na webu
MV)

B. Občan Evropské unie
•

•

účel vstupu na území České republiky musí být v souladu s krizovým opatřením č. 1375 ze dne 23. prosince 2020 – ZDE.
musí vždy dodržovat všechna opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem
Kategorie osob

B.1

Podmínky pro vstup na území České
republiky nad rámec platného dokladu
totožnosti občana EU

Občané EU
Občané Islandu, Lichtenštejnska, Norska
a Švýcarska
Občané Andorry, Monaka, San Marina a
Vatikánu
POZOR: pokud se vracíte ze země
označené na seznamu zemí s nízkým
rizikem nákazy hvězdičkou, tedy oranžové
země – nesmíte na pracoviště nebo do
vzdělávací instituce (školy, apod.):

PCR test na vlastní náklady lze též absolvovat na území ČR do 5 dnů od
vstupu. Výsledek testu musíte bezodkladně předložit místně příslušné krajské
hygienické stanici.
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Povinnosti v souvislosti s pandemií covid-19 pokud se jedná o vstup
z červené země, kde jste pobývali déle než 12 hodin v posledních 14ti
dnech
1. máte povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický
Příjezdový formulář www.prijezdovyformular.cz, nahlásit tak
příjezd z červené země své místně příslušné krajské hygienické
stanici a musíte předložit doklad o vyplnění elektronického
Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové
kontrole
2. na území ČR lze vstoupit pouze s písemným potvrzením výsledku
RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden
v některé z EU+ zemí. Provedení testu nesmí být starší 72 hodin před
vstupem**
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1. před předložením zaměstnavateli
nebo
vzdělávací
instituci
negativního výsledku RT-PCR testu
NEBO
1. dříve než 14 dnů od vstupu na území
ČR
B.2

► Do doby předložení výsledku PCR testu: 1. platí omezení volného pohybu
na nezbytné cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR
ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).
POZOR: pokud nepředložíte výsledek RT-PCR testu hygienické stanici do
7 dnů od vstupu na území ČR, bude Vám nařízeno nezbytné karanténní
opatření.

Pracovníci mezinárodní dopravy:
•
•
•
•
•
•
•
•

B.3

řidiči nákladních vozidel (ne závozníci)
řidiči autobusů
posádka dopravních letadel
posádky letadel vykonávající letecké práce
strojvedoucí, vlakové čety, vozmistři
lodní kapitáni, členi posádek nákladních
plavidel
posádky vozů správce komunikace
řidiči vozidla do 9 osob a prázdné jízdy
spojené s těmito přepravami; externí řidič
v případě střídání lodních kapitánů a
posádek nákladních plavidel

- potvrzení pro pracovníky mezinárodní
dopravy (vzor na webu MV)
- průkaz o profesní způsobilosti řidiče
- smlouva o smluvní dopravě (pozor, platí
pouze pro ty řidiče, kteří vezou lodní
posádku za účelem práce; pro ostatní řidiče
vezoucí např. jiné řidiče k výkonu práce je
zapotřebí pracovní smlouva)

Diplomaté a úředníci mezinárodních
organizací
•
•

- diplomatický pas
- průkaz europoslance
- služební průkaz nebo průkaz zaměstnance
akreditovaní členové diplomatických misí
v mezinárodní organizaci
v České republice včetně soukromých
- identifikační průkaz vydaný MZV ČR
služebních osob
akreditovanému členovi diplomatické mise
držitelé diplomatických pasů cestujících do v ČR
České republiky za služebním účelem
- pozvání subjektu ČR na jednání
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Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit RT-PCR
test po vstupu.
► Po dobu 10ti dnů od vstupu: 1. platí omezení volného pohybu na nezbytné
cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR ochranné
prostředky dýchacích cest (roušky). Omezení volného pohybu lze ukončit
dříve předložením PCR testu.

► Po dobu 10ti dnů od vstupu: 1. platí omezení volného pohybu na nezbytné
cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR ochranné
prostředky dýchacích cest (roušky). Omezení volného pohybu lze ukončit
dříve předložením PCR testu.
▲ Pouze pokud plánovaná doba Vašeho pobytu na území ČR má
překročit 14 dnů (jinak není třeba vyplnit Příjezdový formulář ani
podstoupit RT-PCR test):
1. máte povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický
Příjezdový formulář www.prijezdovyformular.cz, nahlásit tak
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•

příjezd z červené země své místně příslušné krajské hygienické
stanici a musíte předložit doklad o vyplnění elektronického
Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové
kontrole
2. na území ČR lze vstoupit pouze s písemným potvrzením výsledku
RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden
v některé z EU+ zemí. Provedení testu nesmí být starší 72 hodin před
vstupem**

úředníci
mezinárodních
organizací
registrovaných u Ministerstva zahraničních
věcí

PCR test na vlastní náklady lze též absolvovat na území ČR do 5 dnů od
vstupu. Výsledek testu musíte bezodkladně předložit místně příslušné krajské
hygienické stanici.
► Do doby předložení výsledku testu: 1. platí omezení volného pohybu na
nezbytné cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR
ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).
POZOR: pokud nepředložíte výsledek RT-PCR testu hygienické stanici do
7 dnů od vstupu na území ČR, bude Vám nařízeno nezbytné karanténní
opatření.
B.4

B.5

B.6

Tranzit do 12 hodin přes ČR: občan EU
tranzitující přes území ČR z pobytu delšího
než 12 hodin v zemi s vysokým rizikem
nákazy covid-19.
Dovolená: občané EU, kteří cestovali
s cestovní kanceláří nebo přes cestovní
agenturu do regionů speciálně označených v
seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy

- prokázání tranzitu
- doba pobytu na území ČR nesmí
přesáhnout 12 hodin
Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit RT-PCR
test po vstupu.

- prokázání zájezdu s cestovní kanceláří ► Po dobu 10ti dnů od vstupu (nebo po dobu setrvání na území ČR kratší
nebo agenturou
než 24 hodin): 1. platí omezení volného pohybu na nezbytné cesty na území
ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR ochranné prostředky dýchacích
► Tato výjimka se nyní neaplikuje.
cest (roušky). Omezení volného pohybu lze ukončit dříve předložením PCR
Cesta do / z ČR na dobu kratší než 24 - doba pobytu na území ČR / mimo území
testu.
ČR nesmí přesáhnout 24 hodin
hodin za účelem nezbytných cest
- jedná se o nezbytné cesty pouze
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B.7

Přeshraniční pracovníci, žáci a studenti ze - prokázání pravidelného (alespoň 1x týdně)
sousedních zemí pracující nebo studující překračování státní hranice za účelem
výkonu práce nebo vzdělávání, například
v ČR
Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit RT-PCR
pracovní smlouvou nebo potvrzením pro
test po vstupu.
přeshraniční pracovníky a potvrzením pro
přeshraniční žáky a studenty (vzor na webu
MV)

C. Občan třetí země
1. může vstoupit na území České republiky, pokud má pobytové oprávnění vydané ČR (bod C.1)
2. může vstoupit na území České republiky, pokud je občanem zelené země (bod C.2), a pokud je účel vstupu na území České republiky v souladu s krizovým opatřením č. 1375
ze dne 23. prosince 2020 – ZDE
3. může vstoupit na území České republiky, pokud má dlouhodobý nebo trvalý pobyt v členském státě EU (bod C.2), a pokud je účel vstupu na území České republiky
v souladu s krizovým opatřením č. 1375 ze dne 23. prosince 2020 – ZDE
4. může vstoupit na území České republiky, pokud je občanem červené země a zároveň spadá do jedné z výjimek ze zákazu vstupu níže (bod C.3.)
•

musí vždy dodržovat všechna opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem
Kategorie osob

C.1

Podmínky pro vstup na území České
republiky nad rámec platného cestovního
dokladu

Povinnosti v souvislosti s pandemií covid-19 pokud se jedná o vstup
z červené země, kde jste pobývali déle než 12 hodin v posledních 14ti
dnech

Občané třetí země s pobytovým oprávněním vydaným ČR

C.1.1 Občané
třetí
země
oprávněním vydaným ČR

s pobytovým - průkaz o povolení k přechodnému pobytu
v ČR
- průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu
v ČR
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1. máte povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický
Příjezdový formulář www.prijezdovyformular.cz a nahlásit tak
příjezd z červené země své místně příslušné krajské hygienické
stanici
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POZNÁMKA: do této kategorie spadají i - průkaz o povolení k trvalému pobytu v ČR
rodinní příslušníci s vydaným pobytovým - dlouhodobé vízum vydané ČR
oprávněním ČR.
- krátkodobé vízum vydané ČR po 11. 5.
2020
POZOR: pokud se vracíte ze země
označené na seznamu zemí s nízkým
rizikem nákazy hvězdičkou, tedy oranžové
země – nesmíte na pracoviště nebo do
vzdělávací instituce (školy, apod.):
2. před předložením zaměstnavateli
nebo
vzdělávací
instituci
negativního výsledku RT-PCR
testu, který absolvujete do 5 dnů na
území ČR
NEBO
3. dříve než před uplynutím 14 dnů od
vstupu na území ČR
C.1.2 Cesty z ČR na dobu kratší než 24 hodin za
- doba pobytu mimo území ČR nesmí
účelem nezbytných cest
přesáhnout 24 hodin
- jedná se o nezbytné cesty pouze
C.1.3 Dovolená: občané třetí země s oprávněním
k pobytu nad 90 dnů, kteří cestovali
s cestovní kanceláří nebo přes cestovní - oprávnění k pobytu nad 90 dnů vydaný ČR
agenturu do regionů speciálně označených v PLUS: prokázání zájezdu s cestovní
kanceláří nebo agenturou
seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy

2. musíte předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového
formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole
3. musíte do 5 dnů od vstupu do ČR podstoupit na vlastní náklady RTPCR test na přítomnost SARS-COV-2
4. následně musíte výsledek testu bezodkladně předložit místně
příslušné krajské hygienické stanici
► Do doby předložení výsledku PCR testu: 1. platí omezení volného pohybu
na nezbytné cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR
ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).
POZOR: pokud nepředložíte výsledek RT-PCR testu hygienické stanici do
7 dnů od vstupu na území ČR, bude Vám nařízeno nezbytné karanténní
opatření.

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit RT-PCR
test po vstupu.
► Po dobu 10ti dnů od vstupu: 1. platí omezení volného pohybu na nezbytné
cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR ochranné
prostředky dýchacích cest (roušky). Omezení volného pohybu lze ukončit
dříve předložením PCR testu.

►Tato výjimka se nyní neaplikuje.

C.2

Občané zelené třetí země nebo s dlouhodobým či trvalým pobytem v členském státě EU nebo zelené třetí zemi
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Platnost od 5. 1. 2021 00:00
C.2.1 Občané zelené třetí země

- prokázání možnosti vstupu na území ČR Pouze pokud jste v posledních 14ti dnech pobývali déle než 12 hodin
(bezvízový styk - včetně rodinných v červené zemi (jinak není třeba vyplnit Příjezdový formulář ani podstoupit
příslušníků občanů ČR a EU, krátkodobé RT-PCR test):
vízum vydané ČR nebo jiným členským
1. máte povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický Příjezdový
státem)
formulář www.prijezdovyformular.cz a nahlásit tak příjezd z červené
C.2.2 Občané třetí země s dlouhodobým nebo - průkaz o povolení k dlouhodobému nebo
země své místně příslušné krajské hygienické stanici
trvalému pobytu v zemi EU (ne dlouhodobé
trvalým pobytem v členském státě EU
2. musíte předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového
nebo krátkodobé vízum)
formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole
POZNÁMKA: do této kategorie spadají i
3. musíte do 5 dnů od vstupu do ČR podstoupit na vlastní náklady RTrodinní příslušníci s „přechodným“ pobytem
PCR test na přítomnost SARS-COV-2
ve členském státě EU.
4. následně musíte výsledek testu bezodkladně předložit místně příslušné
C.2.3 Občané třetí země s dlouhodobým nebo - prokázání možnosti vstupu na území ČR
krajské hygienické stanici
(bezvízový styk, krátkodobé vízum vydané
trvalým pobytem v třetí zelené zemi
ČR nebo jiným členským státem)
► Do doby předložení výsledku PCR testu: 1. platí omezení volného pohybu
PLUS: průkaz o povolení k dlouhodobému na nezbytné cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR
nebo trvalému pobytu v dané zemi (ne ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).
dlouhodobé nebo krátkodobé vízum vydané
třetí zemí)
POZOR: pokud nepředložíte výsledek RT-PCR testu hygienické stanici do 7
dnů od vstupu na území ČR, bude Vám nařízeno nezbytné karanténní opatření.
Občané s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU (C.2.1 a C.2.2): místo
českého RT-PCR testu lze krajské hygienické stanici bezprostředně po vstupu
předložit i výsledek RT-PCR testu, který byl proveden v některé z EU+ zemí.
Provedení testu nesmí být starší 72 hodin před vstupem**.
C.2.4 Tranzit do 12 hodin přes ČR: občan třetí - průkaz o povolení k dlouhodobému nebo
země s povoleným dlouhodobým nebo trvalému pobytu v zemi EU (ne dlouhodobé Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit RT-PCR
trvalým pobytem ve státě EU tranzitující nebo krátkodobé vízum)
test po vstupu.
přes území ČR z pobytu delšího než 12
► Po dobu setrvání na území: 1. platí omezení volného pohybu na nezbytné
hodin v zemi s vysokým rizikem nákazy
cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR ochranné
covid-19.
prostředky dýchacích cest (roušky). Omezení volného pohybu lze ukončit
dříve předložením PCR testu.
► doba pobytu na území ČR nesmí
přesáhnout 12 hodin
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Platnost od 5. 1. 2021 00:00
C.2.5 Cesty občanů třetí země s dlouhodobým
nebo trvalým pobytem v členském státě EU
s vysokým rizikem výskytu nákazy covid-19
do ČR na dobu kratší než 24 hodin za
účelem nezbytných cest
► doba pobytu na území ČR nesmí
přesáhnout 24 hodin
C.3

Občané červené třetí země bez pobytového oprávnění vydaného ČR nebo bez dlouhodobého nebo trvalého pobytu v členském státě EU
Občané třetí země s přechodným (včetně krátkodobého víza) nebo trvalým pobytem v červené třetí zemi
 PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Výjimky ze zákazu vstupu občanů červených třetích zemí:
C.3.1 Rodinní příslušníci občanů ČR, rodinní - oprávnění vstoupit na území ČR
příslušníci občanů EU s bydlištěm na (bezvízový styk, pobytové oprávnění
v jiném státě EU, vízum vydané jiným
území ČR
členským státem EU)
Ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 PLUS jeden z těchto dokumentů
- kopie občanského průkazu občana ČR, na
Sb., o pobytu cizinců na území ČR:
kterého se rodinní příslušníci slučují
• manželé
kopie potvrzení nebo povolení k pobytu
• registrovaní partneři
občana EU, na kterého se rodinní příslušníci
• děti do věku 21 let
slučují
• rodiče dětí do věku 21 let
PLUS prokázání rodinného vztahu:
• rodiče, prarodiče nebo potomci - rodný list, oddací list nebo doklad o
závislí na výživě nebo jiné nutné uzavření
registrovaného
partnerství,
péči na občanovi ČR nebo EU
dokument prokazující závislost na výživě
nebo nutné péči
- oprávnění vstoupit na území ČR
C.3.2 Je-li vstup v zájmu ČR
(bezvízový styk, pobytové oprávnění
Jedná se o velmi specifické, řídce se v jiném státě EU, vízum vydané jiným
vyskytující, individuální případy.
členským státem EU)
10
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1. máte povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický Příjezdový
formulář www.prijezdovyformular.cz a nahlásit tak příjezd z červené
země své místně příslušné krajské hygienické stanici
2. musíte předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového
formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole
3. musíte do 5 dnů od vstupu do ČR podstoupit na vlastní náklady RTPCR test na přítomnost SARS-COV-2

Platnost od 5. 1. 2021 00:00
C.3.3 Naléhavé mimořádné situace***
•
•
•
•
•
•
•
•

- oprávnění vstoupit na území ČR
(bezvízový
styk, pobytové oprávnění
potřeba poskytnutí plánovaných zdravotních
v jiném státě EU, vízum vydané jiným
služeb
členským státem EU)
plnění povinnosti uložené soudem
PLUS příslušné prokazující doklady:
cesta na základě předvolání státního orgánu - lékařské potvrzení nebo potvrzení z
výkon soudního rozhodnutí
nemocnice
- předvolání soudem nebo státním orgánem
úřední jednání
nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, - zvací dopis na úřední jednání
kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat - potvrzení o potřebě nezbytné péče spolu s
výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk doložením rodinného vztahu (od lékaře,
sociální služby, apod.)
s ním
- rozhodnutí o péči o nezletilé dítě nebo o
jiná humanitární situace
styku s ním

4. následně musíte výsledek testu bezodkladně předložit místně příslušné
krajské hygienické stanici
► Do doby předložení výsledku PCR testu: 1. platí omezení volného pohybu
na nezbytné cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR
ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).
POZOR: pokud nepředložíte výsledek RT-PCR testu hygienické stanici do 7
dnů od vstupu na území ČR, bude Vám nařízeno nezbytné karanténní opatření.

C.3.4 Pracovníci mezinárodní dopravy:
•
•
•
•
•
•
•
•

C.3.5

řidiči nákladních vozidel (ne závozníci)
řidiči autobusů
posádka dopravních letadel
posádky letadel vykonávající letecké práce
strojvedoucí, vlakové čety, vozmistři
lodní kapitáni, členi posádek nákladních
plavidel
posádky vozů správce komunikace
řidiči vozidla do 9 osob a prázdné jízdy
spojené s těmito přepravami; externí řidič
v případě střídání lodních kapitánů a
posádek nákladních plavidel
Diplomaté a úředníci mezinárodních
organizací

- oprávnění vstoupit na území ČR
(bezvízový styk, pobytové oprávnění
v jiném státě EU, vízum vydané ČR nebo
jiným členským státem EU)
PLUS některý z těchto dokumentů:
- potvrzení pro pracovníky mezinárodní
dopravy (vzor na webu MV)
- průkaz o profesní způsobilosti řidiče
- smlouva o smluvní dopravě (pozor, platí
pouze pro ty řidiče, kteří vezou lodní
posádku za účelem práce; pro ostatní řidiče
vezoucí např. jiné řidiče k výkonu práce je
zapotřebí pracovní smlouva)

► Po dobu 10ti dnů od vstupu: 1. platí omezení volného pohybu na nezbytné
cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR ochranné
prostředky dýchacích cest (roušky). Omezení volného pohybu lze ukončit
dříve předložením PCR testu.

- oprávnění vstoupit na území ČR (pobytové ► Po dobu 10ti dnů od vstupu: 1. platí omezení volného pohybu na nezbytné
oprávnění v ČR, bezvízový styk, pobytové cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR ochranné
11
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Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit RT-PCR
test po vstupu.

Platnost od 5. 1. 2021 00:00
•
•
•

akreditovaní členové diplomatických misí
v České republice včetně soukromých
služebních osob
držitelé diplomatických pasů cestujících do
České republiky za služebním účelem
úředníci
mezinárodních
organizací
registrovaných u Ministerstva zahraničních
věcí

oprávnění v jiném státě EU, vízum vydané
ČR nebo jiným členským státem EU)
PLUS příslušné prokazující doklady:
- diplomatický pas
- služební průkaz nebo průkaz zaměstnance
v mezinárodní organizaci
- identifikační průkaz vydaný MZV ČR
akreditovanému členovi diplomatické mise
v ČR
- pozvání subjektu ČR na jednání

prostředky dýchacích cest (roušky). Omezení volného pohybu lze ukončit
dříve předložením PCR testu.
▲ Pouze pokud plánovaná doba Vašeho pobytu na území ČR má
překročit 14 dnů (jinak není třeba vyplnit Příjezdový formulář ani podstoupit
RT-PCR test):
1. máte povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický Příjezdový
formulář www.prijezdovyformular.cz a nahlásit tak příjezd z červené
země své místně příslušné krajské hygienické stanici
2. musíte předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového
formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole
3. musíte do 5 dnů od vstupu do ČR podstoupit na vlastní náklady RTPCR test na přítomnost SARS-COV-2
4. následně musíte výsledek testu bezodkladně předložit místně příslušné
krajské hygienické stanici
► Do doby předložení výsledku PCR testu: 1. platí omezení volného pohybu
na nezbytné cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR
ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

C.3.7 Druh / družka – s prokazatelným trvalým
partnerským vztahem s občanem ČR (který
není manželstvím), založená zejména na
soužití ve společné domácnosti

- oprávnění vstoupit na území ČR
(bezvízový styk, pobytové oprávnění
v jiném státě EU, předchozí vízum vydané
ČR nebo jiným členským státem EU)
PLUS
Druh / družka – s prokazatelným trvalým - potvrzení MZV ČR: bude vydáno na
partnerským vztahem s občanem EU základě čestného prohlášení o partnerském
s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo vztahu, spolu s dokladem prokazujícím
12
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POZOR: pokud nepředložíte výsledek RT-PCR testu hygienické stanici do 7
dnů od vstupu na území ČR, bude Vám nařízeno nezbytné karanténní opatření.
Občané s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU (C.2.1 a C.2.2): místo
českého RT-PCR testu lze krajské hygienické stanici bezprostředně po vstupu
předložit i výsledek RT-PCR testu, který byl proveden v některé z EU+ zemí.
Provedení testu nesmí být starší 72 hodin před vstupem**.
1. máte povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický Příjezdový
formulář www.prijezdovyformular.cz a nahlásit tak příjezd z červené
země své místně příslušné krajské hygienické stanici
2. musíte předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového
formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole
3. musíte do 5 dnů od vstupu do ČR podstoupit na vlastní náklady RTPCR test na přítomnost SARS-COV-2

Platnost od 5. 1. 2021 00:00
trvalým pobytem v ČR (který není trvalý partnerský vztah a sdílení společné
4. následně musíte výsledek testu bezodkladně předložit místně příslušné
manželstvím), založená zejména na soužití domácnosti (např. nájemní smlouva,
krajské hygienické stanici
ve společné domácnosti
společný bankovní účet, společná půjčka,
doklad o společné dovolené z předchozího ► Do doby předložení výsledku PCR testu: 1. platí omezení volného pohybu
na nezbytné cesty na území ČR* + 2. platí povinnost nosit na území ČR
období)
ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).
POZOR: pokud nepředložíte výsledek RT-PCR testu hygienické stanici do 7
dnů od vstupu na území ČR, bude Vám nařízeno nezbytné karanténní opatření.

D. Osoby cestující do České republiky ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK)
Kategorie osob
 Občan ČR
 Občan EU
 Občan třetí země (včetně občana UK)
s pobytovým oprávněním vydaným ČR
 Občan třetí země (včetně občana UK)
s dlouhodobým nebo trvalým pobytem
v členském státě EU

Povinnosti v souvislosti s pandemií covid-19 pokud se jedná o vstup
z UK, kde jste pobývali déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech
 máte povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický
Příjezdový formulář www.prijezdovyformular.cz a nahlásit tak
příjezd z UK své místně příslušné krajské hygienické stanici
 máte povinnost před započetím cesty do ČR předložit písemné
potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku
antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost SARS-COV-2
provedeného na území UK nejpozději 72 hodin před započetím cesty
do ČR
 musíte mezi 5. až 7. dnem od vstupu do ČR podstoupit na vlastní
náklady další RT-PCR test na přítomnost SARS-COV-2
 následně musíte výsledek testu bezodkladně předložit místně
příslušné krajské hygienické stanici

 Občan třetí země (včetně občana UK)
cestující bezvízově z důvodů uvedených ► Po dobu 10 dnů od vstupu platí, a to do doby předložení výsledku PCR
v ochranném
opatření
Ministerstva testu nebo ukončení karanténního opatření, 1. zákaz volného pohybu na
území ČR s výjimkou cest nezbytně nutných k obstarávání základních
zdravotnictví
životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata,
13
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Výjimky z těchto pravidel vstupu
Tato pravidla neplatí pouze pro pracovníky
mezinárodní dopravy. Ti mohou i nadále
vstoupit na území ČR bez povinnosti vyplnit
elektronický Příjezdový formulář a bez
povinnosti předložit potvrzení o negativním
výsledku antigenního nebo RT-PCR testu.
POZNÁMKA: tato pravidla vstupu platí
pouze pro osoby, které v UK strávily více než
12 hodin – tzn. např. osoby, které v UK pouze
tranzitují (např. letecky z USA), se řídí
pravidly vstupu dle kategorií výše.

Platnost od 5. 1. 2021 00:00

využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných
hmot a cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb; + 2.
platí povinnost nosit na území ČR ochranné prostředky dýchacích cest
(roušky).
* Omezení volného pohybu na nezbytné cesty na území ČR se rozumí zákaz pohybu s výjimkou: a) cest do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti a do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu těchto činností; b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeba, k zajištění péče o děti, k
zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb; d)
cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; e) cest zpět do místa svého bydliště; a f) pohřbů, a to do doby, dokud není předložen výsledek RT-PCR testu
místně příslušné krajské hygienické stanici nebo po dobu trvání nezbytného karanténního opatření nebo po dobu 10 dnů od vstupu na území ČR.
** Občané ČR, EU a občané třetích zemí s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR nebo některém členském státě EU mohou povinnost podrobit se na
vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden
v členském státě Evropské unie před méně než 72 hodinami před vstupem na území ČR; výsledek testu se předkládá bezprostředně po vstupu na území České
republiky místně příslušné krajské hygienické stanici.
► V případě pochybností o tom, co je a co není naléhavá mimořádná situace a jak ji doložit, je možno zaslat dotaz na emailovou infolinku MV: cestovani.covid19@mvcr.cz
Odpověď na dotaz pak lze použít jako jeden z podpůrných dokumentů (nikoliv jako oficiální potvrzení) při vstupu do ČR.
►► Povinnosti v souvislosti s pandemií covid-19 (příjezdový formulář nebo RT-PCR test) se nevztahují na děti mladší 5 let.
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