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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 / rezidentem (kategorie A, B, C, D 
níže) 

 
 z jaké země do ČR vstupujete po pobytu delším než 12 
hodin v posledních 14ti dnech (tabulka vedle)  
 

 

POZOR: platí zákaz vstupu a pobytu cizinců na území ČR z jiných 
důvodů než: cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo 
jiné obdobné činnosti, zajištění péče o děti, osoby příbuzné nebo 
zvířata, nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení 
sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu 
příbuzných a osob blízkých, cest za účelem vyřízení neodkladných 
úředních nebo havarijních záležitostí, včetně zajištění nezbytného 
doprovodu příbuzných a osob blízkých, účasti na pohřbu, cest za 
účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách, účasti 
na povoleném shromáždění, cest do místa svého bydliště (viz č. j. 
MZDR 20599/2020-60/MIN/KAN).   

 Povinnost podstoupit test na území ČR nelze nahradit samoizolací či karanténou.  

 

 Třetí země, které nejsou označeny jako zelené, jsou automaticky považovány za tmavě červené.  

 

A. OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY   

  
 Vstup z oranžové země  Vstup z červené země  Vstup z tmavě červené země 

1. Povinnost před vstupem absolvovat antigenní test nejvýše 24 hodin 
nebo RT-PCR test nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR.  

1. Povinnost před vstupem absolvovat 
RT-PCR test nejvýše 72 hodin před 
zahájením cesty do ČR.  
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2. Povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický Příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz) a 
nahlásit tak příjezd své místně příslušné krajské hygienické stanici.  

3. Předložit na vyžádání doklad o vyplnění příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové 
kontrole.  

4. Po dobu 14 dnů nutnost nosit 
respirátor** mimo domov.   

4. Do 5 dnů od vstupu do ČR na 
vlastní náklady podstoupit RT-
PCR test a výsledek testu 
neprodleně předložit své místně 
příslušné krajské hygienické stanici. 

4. Nejdříve 5. den od vstupu do ČR na 
vlastní náklady podstoupit RT-PCR 
test a výsledek testu neprodleně, 
nejdéle však do 14 dnů od vstupu, 
předložit své místně příslušné krajské 
hygienické stanici. 

5. Do doby předložení výsledku 
testu provedeného na území ČR jít 
do samoizolace*.  
 
Po dobu 14 dnů nutnost nosit 
respirátor** mimo domov.   

5. Do doby předložení výsledku testu 
provedeného na území ČR jít do 
samoizolace*. 
 
Po dobu 14 dnů nutnost nosit 
respirátor** mimo domov.   

Zaměstnanci a studenti:  
 Povinnost informovat svého zaměstnavatele nebo školu o cestách přesahující 12 hodin do oranžové, 

červené nebo tmavě červené země.   

Zaměstnavatelé a školy:  
 Po vstupu / návratu do ČR povinnost nechat si předložit výsledek negativního testu provedeného před 

vstupem do ČR (oranžová země) nebo provedeného v ČR (červená, tmavě červená). 

 

VÝJIMKY Z POVINNOSTI V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19:  
 Dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví dle bodu I. 5. 

A.a  Pracovníci mezinárodní dopravy   
 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 

http://www.prijezdovyformular.cz/
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- 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) 
 
 
 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či RT-
PCR test před či po vstupu. 
 

► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   

 
POZOR: řidiči mezinárodní nákladní dopravy tranzitující přes území ČR do 
Německa nebo přes území Německa musí před vstupem do ČR předložit 
negativní výsledek antigenního nebo RT-PCR testu proveden nejvýše 36 hodin 
před vstupem do ČR.  

A.b  Tranzit do 12 hodin přes ČR 

        Cesta do / mimo ČR na dobu kratší než 12 hodin z nezbytných důvodů  
 zaměstnání či výkon povolání; zajištění péče o děti, osoby příbuzné či zvířata; návštěva zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních 

služeb včetně doprovodu; vyřízení neodkladných úředních záležitostí včetně doprovodu; účast na pohřbu; účasti na vzdělávání (škola); 

cesta do místa svého bydliště   

- prokázání tranzitu  
- prokázání účelu cesty v souladu 
s krizovým opatřením  

Letecký tranzit do 12 hodin a cesty z nezbytných důvodů:  
Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či RT-PCR test před či po 
vstupu. 
 

► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   
 
Pozemní tranzit:  
Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář. Povinnost před vstupem na území ČR disponovat 
písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; 
antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty.  
 
► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   

A.c  Diplomaté, držitelé služebních pasů a úředníci mezinárodních organizací cestující  za služebním účelem – pobyt na území / mimo 
území ČR do 72 hodin  

 držitelé diplomatických pasů, držitelé služebních pasů cestující do nebo z ČR za služebním účelem; úředníci mezinárodních organizací 

registrovaných u MZV cestující do nebo z ČR za služebním účelem   
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- diplomatický pas vydaný ČR   
- služební pas vydaný ČR  
- průkaz europoslance  
- služební průkaz nebo průkaz zaměstnance v mezinárodní 
organizaci  
PLUS jeden z těchto dokumentů  
- pozvání na jednání  
- cestovní příkaz či jiný důkaz o služební povaze cesty 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu. 
 

► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   
 

POZOR: pokud plánovaná doba Vašeho pobytu na území ČR má překročit 72 
hodin, neplatí pro Vás tato výjimka a řídíte se obecnou povinností v souvislosti 
s pandemií covid-19 jako občan ČR (pravidla uvedena výše dle bodu A).  

A.d  Děti mladší 5 let  

 Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu.  
 
► Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest dle obecných pravidel. 
 
► Po vstupu / návratu do ČR z oranžové, červené a tmavě červené země platí 
povinnost samoizolace po dobu 5 dnů od vstupu na území ČR. Po vstupu / 
návratu do ČR z tmavě červené země platí též zákaz vstupu do mateřské školy 
či obdobné instituce po dobu 7 dní od vstupu na území ČR. 

A.e  Profesionální sportovci a členové státní reprezentace ČR, včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce povolené výjimkou 
Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly stanoveny 
závazné hygienicko-protiepidemické podmínky  
 

- prokázání profesionální sportovní činnosti  
PLUS  
- potvrzení účasti na sportovní akci, pro kterou byly stanoveny 
závazné hygienicko-protiepidemické podmínky  
 

► Platí stejné obecné povinnosti v souvislosti s pandemií covid-19 jako pro 
občany ČR (pravidla uvedena výše dle bodu A), s výjimkou povinnosti 
samoizolace do předložení výsledku RT-PCR testu.  
 

► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   
 
Vstup z  červené a tmavě červené země: na vlastní náklady absolvovat RT-
PCR test na území ČR po vstupu do ČR – do doby negativního výsledku nelze 
trénovat ani se účastnit akce.   

A.f  Přeshraniční pracovníci, žáci a studenti pracující nebo studující v sousedních zemích 

        Cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním   
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- prokázání pravidelného (alespoň 1x týdně) překračování státní 
hranice se sousedním státem za účelem výkonu práce nebo 
vzdělávání, například pracovní smlouvou nebo potvrzením pro 
přeshraniční pracovníky a potvrzením pro přeshraniční žáky a 
studenty (vzor na webu MV)    
- rozhodnutí/doklad o péči o nezletilé dítě nebo o styku s ním 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu.   
 
► Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest dle obecných pravidel. 
 

A.g  Policisté vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel 

- dokument prokazující výkon této činnosti  Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu.  
 
► Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest dle obecných pravidel. 

A.h  Občané ČR, kteří prokazatelně prodělali onemocnění covid-19, a absolvovali izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního 
výsledku RT-PCR testu, a to dle pravidel ČR nebo jiného členského státu EU, přičemž od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu 
neuplynulo více než 90 dnů  

- písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce (s razítkem a 
identifikačními a kontaktními údaji lékaře) od lékaře v ČR nebo 
EU o absolvování izolace po pozitivním RT-PCR testu, který byl 
proveden před méně než 90 dny (možný vzor v česko/anglické 
verzi je na webu MZDR, bude vyvěšen dále i na webu MV a MZV)   
- bez klinických známek onemocnění covid-19  

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu.  
 
► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   

A.i  Pracovníci servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu ČR  
 Jedná se o velmi specifické, řídce se vyskytující, individuální případy 

 

- potvrzení pracovníka servisu kritické infrastruktury vydané 
v zájmu ČR 
 
POZNÁMKA: ostatní pracovníci servisu kritické infrastruktury 
(jejichž činnost není osvědčena, že je v zájmu ČR) vstupují na 
území ČR v režimu mimořádné/havarijní situace a platí pro ně 
bezvýhradně všechny povinnosti dle země, ze které odjíždějí.   
 
POZOR: seznam subjektů kritické infrastruktury je pevně daný, 
tzn. nelze se samovolně označit za subjekt kritické infrastruktury.  

► Platí stejné obecné povinnosti v souvislosti s pandemií covid-19 jako pro 
občany ČR (pravidla uvedena výše dle bodu A), vyjma povinnosti absolvovat 
RT-PCR test na území ČR po vstupu z červené nebo tmavě červené země a 
s výjimkou povinnosti samoizolace do předložení výsledku RT-PCR testu – 
tj. mohou ihned začít se servisem/opravou.  
 
NEBO v případě, že není možné si zajistit předodjezdový test, mohou 
požádat MZV ČR o vydání diplomatické nóty – v tom případě se musí 
bezprostředně při vstupu na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR 
testu.  
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► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   

A.j  Osoby, které jsou držiteli diplomatické nóty osvědčující doloženou absolvovanou izolaci v červené nebo tmavě červené  zemi  
v důsledku onemocnění covid-19   

 Stejná pravidla platí i na rodinné příslušníky a druhy / družky občanů ČR pokud do ČR cestují společně s občanem ČR   

 

- diplomatická nóta osvědčující doloženou absolvovanou izolaci  Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu.  
 
► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   

A.j  Osoby, které jsou držiteli diplomatické nóty osvědčující nemožnost zajistit si v červené nebo tmavě červené zemi předodjezdový 
test   

 Jedná se pouze o velmi specifické případy 

- diplomatická nóta osvědčující nemožnost zajistit si v zemi 
odjezdu předodjezdový test  
 
POZOR: RT-PCR i antigenní testování je dostupné v drtivé 
většině zemí světa, tato výjimka bude proto aplikována zcela 
výjimečně.  
 
POZOR: některé letecké společnosti mohou mít přísnější pravidla 
pro vstup na palubu.  

► Platí stejné obecné povinnosti v souvislosti s pandemií covid-19 jako pro 
občany ČR (pravidla uvedena výše dle bodu A), s výjimkou povinnosti 
absolvování předodjezdového testu před vstupem (tj. test je absolvován až 
na území ČR na letišti nebo v místě prvního vstupu).   

 
► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   
 
    

A.k  Přeshraniční spolupráce v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému  

 pracovníci integrovaného záchranného systému České republiky   

- průkaz pracovníka integrovaného záchranného systému  
- vůz integrovaného záchranného systému   

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu.     
 
► Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest dle obecných pravidel. 
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B. OBČAN EVROPSKÉ UNIE+      

 
 Občan Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska  

 Občan Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu  

Podmínky pro vstup na území 
ČR 

 Vstup z oranžové země 
 Vstup z červené země  Vstup z tmavě červené země 

 nyní lze vstoupit na území 
ČR pouze z důvodů 
uvedených v bodě II. 2 
ochranného opatření 
Ministerstva zdravotnictví (č. j. 
MZDR 20599/ 2020 - 60/ MIN/ 
KAN)  

1. Povinnost před vstupem absolvovat antigenní test nejvýše 24 hodin 
nebo RT-PCR test nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR.  

1. Povinnost před vstupem absolvovat 
RT-PCR test nejvýše 72 hodin před 
zahájením cesty do ČR. 

2. Povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický Příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz) a 
nahlásit tak příjezd své místně příslušné krajské hygienické stanici.  

3. Předložit na vyžádání doklad o vyplnění příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové 
kontrole. 

4. Po dobu 14 dnů nutnost nosit 
respirátor** mimo domov.   

4. Do 5 dnů od vstupu do ČR na 
vlastní náklady podstoupit RT-
PCR test a výsledek testu 
neprodleně předložit své místně 
příslušné krajské hygienické stanici.  

4. Nejdříve 5. den od vstupu do ČR na 
vlastní náklady podstoupit RT-PCR 
test a výsledek testu neprodleně, 
nejdéle však do 14 dnů od vstupu, 
předložit své místně příslušné krajské 
hygienické stanici.  

5. Do doby předložení výsledku 
testu provedeného na území ČR jít 
do samoizolace*.  
 
Po dobu 14 dnů nutnost nosit 
respirátor** mimo domov.   

5. Do doby předložení výsledku testu 
provedeného na území ČR jít do 
samoizolace*. 
 

Po dobu 14 dnů nutnost nosit 
respirátor** mimo domov.   

Zaměstnanci a studenti:  

http://www.prijezdovyformular.cz/
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 Povinnost informovat svého zaměstnavatele nebo školu o cestách přesahující 12 hodin do oranžové, 

červené nebo tmavě červené země.   

Zaměstnavatelé a školy:  
 Po vstupu / návratu do ČR povinnost nechat si předložit výsledek negativního testu provedeného před 

vstupem do ČR (oranžová země) nebo provedeného v ČR (červená, tmavě červená). 

 
VÝJIMKY Z POVINNOSTI V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19:  

 Dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví dle bodu I. 5.  

B.a  Pracovníci mezinárodní dopravy   
 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) 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či RT-
PCR test před či po vstupu. 
 

► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   
 
POZOR: řidiči mezinárodní nákladní dopravy tranzitující přes území ČR do 
Německa nebo přes území Německa musí před vstupem do ČR předložit 
negativní výsledek antigenního nebo RT-PCR testu proveden nejvýše 36 hodin 
před vstupem do ČR. 

B.b  Tranzit do 12 hodin přes ČR 

        Cesta do ČR na dobu kratší než 12 hodin z důvodu uvedených v krizovém opatření k omezení volného pohybu   
 zaměstnání či výkon povolání; zajištění péče o děti, osoby příbuzné či zvířata; návštěva zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních 

služeb včetně doprovodu; vyřízení neodkladných úředních záležitostí včetně doprovodu; účast na pohřbu; účasti na vzdělávání (škola); 

cesta do místa svého bydliště   

- prokázání tranzitu  
- prokázání účelu cesty v souladu 
s krizovým opatřením 

Letecký tranzit do 12 hodin a cesty z nezbytných důvodů:  
Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či RT-PCR test před či po 
vstupu. 
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► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   
 
Pozemní tranzit:  
Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář. Povinnost před vstupem na území ČR disponovat 
písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; 
antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím 
cesty.  
 
► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   

B.c  Diplomaté a úředníci mezinárodních organizací cestující za služebním účelem – pobyt na území/mimo území ČR do 72 hodin  
 akreditovaní členové diplomatických misí v ČR včetně soukromých služebních osob a držitelé diplomatických pasů cestující do ČR za 

služebním účelem; úředníci mezinárodních organizací registrovaných u MZV cestující do ČR za služebním účelem  

 - diplomatický pas   
- průkaz europoslance  
- služební průkaz nebo průkaz zaměstnance v mezinárodní 
organizaci  
- identifikační průkaz vydaný MZV ČR akreditovanému členovi 
diplomatické mise v ČR 
PLUS jeden z těchto dokumentů  
- pozvání na jednání  
- cestovní příkaz či jiný důkaz o služební povaze cesty 
 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či RT-
PCR test před či po vstupu. 
 

► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   
 

POZOR: pokud plánovaná doba Vašeho pobytu na území ČR má překročit 72 hodin, 
neplatí pro Vás tato výjimka a řídíte se obecnou povinností v souvislosti s pandemií 
covid-19 jako občan EU+ (pravidla uvedena výše dle bodu B).  

B.d  Děti mladší 5 let 

 Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či RT-
PCR test před či po vstupu.  
 
► Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest dle obecných pravidel. 
 
► Po vstupu / návratu do ČR z oranžové, červené a tmavě červené země platí 
povinnost samoizolace po dobu 5 dnů od vstupu na území ČR. Po vstupu / návratu 
do ČR z tmavě červené země platí též zákaz vstupu do mateřské školy či obdobné 
instituce po dobu 7 dní od vstupu na území ČR. 
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B.e  Profesionální sportovci a členové státní reprezentace členského státu EU, včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce 
povolené výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková činnost nebo účast na hromadné akci, pro 
kterou byly stanoveny závazné hygienicko-protiepidemické podmínky 
 

- prokázání profesionální sportovní činnosti  
PLUS  
- potvrzení účasti na sportovní akci, pro kterou byly stanoveny 
závazné hygienicko-protiepidemické podmínky  
 

► Platí stejné obecné povinnosti v souvislosti s pandemií covid-19 jako pro občany 
EU (pravidla uvedena výše dle bodu B), s výjimkou povinnosti samoizolace do 
předložení výsledku RT-PCR testu.  
 
Vstup z červené a tmavě červené země: na vlastní náklady absolvovat RT-PCR 
test na území ČR po vstupu do ČR – do doby negativního výsledku nelze trénovat 
ani se účastnit akce.   
 
► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   

B.f  Přeshraniční pracovníci, žáci a studenti pracující nebo studující v sousedních zemích 

       Cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním   
 

- prokázání pravidelného (alespoň 1x týdně) překračování 
státní hranice se sousedním státem za účelem výkonu práce 
nebo vzdělávání, například pracovní smlouvou nebo 
potvrzením pro přeshraniční pracovníky a potvrzením pro 
přeshraniční žáky a studenty (vzor na webu MV)    
- rozhodnutí/doklad o péči o nezletilé dítě nebo o styku s ním 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či RT-
PCR test před či po vstupu.  
 
► Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest dle obecných pravidel. 
 
 

B.g  Policisté vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel 

- dokument prokazující výkon této činnosti Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či RT-
PCR test před či po vstupu.  
 
► Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest dle obecných pravidel. 

B.h  Občané EU+, kteří prokazatelně prodělali onemocnění covid-19, a absolvovali izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního 
výsledku RT-PCR testu, a to dle pravidel ČR nebo jiného členského státu EU, přičemž od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu 
neuplynulo více než 90 dnů 

- písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce (s razítkem a 
identifikačními a kontaktními údaji lékaře) od lékaře v ČR nebo 
EU o absolvování izolace po pozitivním RT-PCR testu, který 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či RT-
PCR test před či po vstupu. 
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byl proveden před méně než 90 dny (možný vzor 
v česko/anglické verzi je na webu MZDR, bude vyvěšen dále i 
na webu MV a MZV)   
- bez klinických známek onemocnění covid-19 

► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   

B.i  Pracovníci servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu ČR  
 Jedná se o velmi specifické, řídce se vyskytující, individuální případy 

 

- potvrzení pracovníka servisu kritické infrastruktury vydané 
v zájmu ČR 
 
POZNÁMKA: ostatní pracovníci servisu kritické infrastruktury 
(jejichž činnost není osvědčena, že je v zájmu ČR) vstupují na 
území ČR v režimu mimořádné/havarijní situace a platí pro ně 
bezvýhradně všechny povinnosti dle země, ze které odjíždějí.   
 
POZOR: seznam subjektů kritické infrastruktury je pevně 
daný, tzn. nelze se samovolně označit za subjekt kritické 
infrastruktury.  

► Platí stejné obecné povinnosti v souvislosti s pandemií covid-19 jako pro občany 
EU (pravidla uvedena výše dle bodu B), vyjma povinnosti absolvovat RT-PCR 
test na území ČR po vstupu z červené nebo tmavě červené země a s výjimkou 
povinnosti samoizolace do předložení výsledku RT-PCR testu – tj. mohou 
ihned začít se servisem/opravou.  
 
NEBO v případě, že není možné si zajistit předodjezdový test, mohou požádat 
MZV ČR o vydání diplomatické nóty – v tom případě se musí bezprostředně 
při vstupu na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu.  
 
► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   

B.j  Rodinný příslušník, druh či družka občana ČR cestující společně s občanem ČR a mající diplomatické nóty osvědčující doloženou 
absolvovanou izolaci v červené nebo tmavě červené  zemi  v důsledku onemocnění covid-19   
 

- diplomatická nóta osvědčující doloženou absolvovanou izolaci  
- prokázání vztahu s občanem ČR 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu.  
 
► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   

B.k  Přeshraniční spolupráce v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému  

 pracovníci integrovaného záchranného systému Německa, Rakouska a Polska    

- průkaz pracovníka integrovaného záchranného systému   
- vůz integrovaného záchranného systému   

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či RT-
PCR test před či po vstupu.     
 
► Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest dle obecných pravidel. 
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C. OBČAN TŘETÍ ZEMĚ REZIDENTNÍ V EU+ 

 
 s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR nebo v členském státě EU+  

 
Občané třetí země s pobytovým oprávněním vydaným ČR Občané třetí země s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v členském 

státě EU+  

- průkaz o povolení k přechodnému pobytu v ČR  
- průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu v ČR 
- průkaz o povolení k trvalému pobytu v ČR 
- dlouhodobé vízum vydané ČR  
- krátkodobé vízum vydané ČR po 11. 5. 2020 
 
 PLUS případně podmínky viz níže   
 
 
 
 
 
 

 nyní lze vstoupit na území ČR pouze z důvodů uvedených v bodě II. 
2 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j. MZDR 20599/ 
2020 - 60/ MIN/ KAN) 
 
- prokázání důvodu vstupu na území ČR  
- průkaz o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemi EU+ (ne 
dlouhodobé nebo krátkodobé vízum) 
 
PLUS případně podmínky viz níže   
 

POZNÁMKA: do této kategorie spadají i rodinní příslušníci s „přechodným“ 
pobytem ve členském státě EU.   

  
 Vstup z oranžové země  Vstup z červené země  Vstup z tmavě červené země 

1. Povinnost před vstupem absolvovat antigenní test nejvýše 24 hodin 
nebo RT-PCR test nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR.  

1. Povinnost před vstupem absolvovat 
RT-PCR test nejvýše 72 hodin před 
zahájením cesty do ČR. 

2. Povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický Příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz) a 
nahlásit tak příjezd své místně příslušné krajské hygienické stanici.  

3. Předložit na vyžádání doklad o vyplnění příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové 
kontrole. 

http://www.prijezdovyformular.cz/
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4. Po dobu 14 dnů nutnost nosit 
respirátor** mimo domov.   

4. Do 5 dnů od vstupu do ČR na 
vlastní náklady podstoupit RT-
PCR test a výsledek testu 
neprodleně předložit své místně 
příslušné krajské hygienické 
stanici.  

4. Nejdříve 5. den od vstupu do ČR na 
vlastní náklady podstoupit RT-PCR 
test a výsledek testu neprodleně, 
nejdéle však do 14 dnů od vstupu, 
předložit své místně příslušné krajské 
hygienické stanici.  

5. Do doby předložení výsledku 
testu provedeného na území ČR 
jít do samoizolace*. 
 
Po dobu 14 dnů nutnost nosit 
respirátor** mimo domov.   

5. Do doby předložení výsledku testu 
provedeného na území ČR jít do 
samoizolace*.  
 
Po dobu 14 dnů nutnost nosit 
respirátor** mimo domov.   

Zaměstnanci a studenti:  
 Povinnost informovat svého zaměstnavatele nebo školu o cestách přesahující 12 hodin do oranžové, 

červené nebo tmavě červené země.   

Zaměstnavatelé a školy:  
 Po vstupu / návratu do ČR povinnost nechat si předložit výsledek negativního testu provedeného před 

vstupem do ČR (oranžová země) nebo provedeného v ČR (červená, tmavě červená). 

 
VÝJIMKY Z POVINNOSTI V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19:  

 Dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví dle bodu I. 5. 

C.a  Pracovníci mezinárodní dopravy   
 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) 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu. 
 

► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   
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POZOR: řidiči mezinárodní nákladní dopravy tranzitující přes území ČR do 
Německa nebo přes území Německa musí před vstupem do ČR předložit 
negativní výsledek antigenního nebo RT-PCR testu proveden nejvýše 36 
hodin před vstupem do ČR. 

C.b  Tranzit do 12 hodin přes ČR 

        Cesta do ČR na dobu kratší než 12 hodin z důvodu uvedených v krizovém opatření Vlády ČR  
 zaměstnání či výkon povolání; zajištění péče o děti, osoby příbuzné či zvířata; návštěva zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních 

služeb včetně doprovodu; vyřízení neodkladných úředních záležitostí včetně doprovodu; účast na pohřbu; účasti na vzdělávání (škola); cesta 

do místa svého bydliště   

- prokázání tranzitu  
- prokázání účelu cesty v souladu s krizovým 
opatřením 

Letecký tranzit do 12 hodin a cesty z nezbytných důvodů:  
Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či RT-PCR test před či 
po vstupu. 
 

► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   
 
Pozemní tranzit:  
Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář. Povinnost před vstupem na území ČR 
disponovat písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-
PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před 
započetím cesty.  
 
► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   

C.c  Diplomaté a úředníci mezinárodních organizací cestující za služebním účelem – pobyt na území / mimo území ČR do 72 hodin  
 akreditovaní členové diplomatických misí v ČR včetně soukromých služebních osob a držitelé diplomatických pasů cestující do ČR za 

služebním účelem; úředníci mezinárodních organizací registrovaných u MZV cestující do ČR za služebním účelem  

- diplomatický pas   
- služební průkaz nebo průkaz zaměstnance v mezinárodní 
organizaci  
- identifikační průkaz vydaný MZV ČR akreditovanému členovi 
diplomatické mise v ČR 
PLUS jeden z těchto dokumentů  
- pozvání na jednání  
- cestovní příkaz či jiný důkaz o služební povaze cesty 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu. 
 

► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   
 

POZOR: pokud plánovaná doba Vašeho pobytu na území ČR má překročit 72 
hodin, neplatí pro Vás tato výjimka a řídíte se obecnou povinností v souvislosti 
s pandemií covid-19 jako občan třetí země (pravidla uvedena výše dle bodu C).  
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C.d  Děti mladší 5 let 

 Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu.  
 
► Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest dle obecných pravidel. 
 
► Po vstupu / návratu do ČR z oranžové, červené a tmavě červené země platí 
povinnost samoizolace po dobu 5 dnů od vstupu na území ČR. Po vstupu / 
návratu do ČR z tmavě červené země platí též zákaz vstupu do mateřské školy 
či obdobné instituce po dobu 7 dní od vstupu na území ČR. 

C.f  Přeshraniční žáci a studenti studující v sousedních zemích 

        Cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním   

- prokázání pravidelného (alespoň 1x týdně) překračování státní 
hranice se sousedním státem za účelem vzdělávání, například 
potvrzením pro přeshraniční žáky a studenty (vzor na webu MV)    
- rozhodnutí/doklad o péči o nezletilé dítě nebo o styku s ním 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu.  
 
► Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest dle obecných pravidel. 

C.h  Občané třetí země s oprávněním k pobytu nad 90 dnů vydaným ČR, kteří prokazatelně prodělali onemocnění covid-19, a absolvovali 
izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu, a to dle pravidel ČR nebo jiného členského státu EU, přičemž 
od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dnů 

- oprávnění k pobytu nad 90 dnů vydaný ČR 
PLUS 
- písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce (s razítkem a 
identifikačními a kontaktními údaji lékaře) od lékaře v ČR nebo 
EU o absolvování izolace po pozitivním RT-PCR testu, který byl 
proveden před méně než 90 dny (možný vzor v česko/anglické 
verzi je na webu MZDR, bude vyvěšen dále i na webu MV a MZV)   
- bez klinických známek onemocnění covid-19 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu. 
 
► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   
 

 

 

D. OBČAN TŘETÍ ZEMĚ NEREZIDENTNÍ V EU+  
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 občan třetí země bez pobytového oprávnění vydaného ČR nebo bez dlouhodobého nebo trvalého pobytu v členském státě EU+  

Občané zelené třetí země 
 
Občané třetí země s dlouhodobým nebo trvalým pobytem 
v zelené třetí zemi  
 

 nyní lze vstoupit na území ČR pouze z důvodů uvedených v bodě II. 2 
ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j. MZDR 20599/ 2020 - 60/ 
MIN/ KAN)  
 

Občané tmavě červené třetí země (jedná se o všechny ostatní 
třetí země, které nejsou označeny jako zelené)  
 
Občané třetí země s přechodným (včetně krátkodobého víza) 
nebo trvalým pobytem v tmavě červené třetí zemi  

 PLATÍ OBECNÝ ZÁKAZ VSTUPU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY  
 
kromě výjimek ze zákazu vstupu uvedených níže     

Podmínky pro vstup na území 
ČR 

 
 Vstup z tmavě červené země 

 
- prokázání možnosti vstupu na 
území ČR (bezvízový styk - včetně 
rodinných příslušníků občanů ČR a 
EU, krátkodobé vízum vydané ČR 
nebo jiným členským státem) 
 

1. Povinnost před vstupem absolvovat RT-PCR test nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR. 

2. Povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický Příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz) a 
nahlásit tak příjezd své místně příslušné krajské hygienické stanici.  

3. Předložit na vyžádání doklad o vyplnění příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové 
kontrole. 

4. Nejdříve 5. den od vstupu do ČR na vlastní náklady podstoupit RT-PCR test a výsledek testu neprodleně, 
nejdéle však do 14 dnů od vstupu, předložit své místně příslušné krajské hygienické stanici. 

5. Do doby předložení výsledku testu provedeného na území ČR jít do samoizolace*. 
 
► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   

Zaměstnanci a studenti:  
 Povinnost informovat svého zaměstnavatele nebo školu o cestách přesahující 12 hodin do oranžové, 

červené nebo tmavě červené země.   

Zaměstnavatelé a školy:  

http://www.prijezdovyformular.cz/
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 Po vstupu / návratu do ČR povinnost nechat si předložit výsledek negativního testu provedeného před 

vstupem do ČR (oranžová země) nebo provedeného v ČR (červená, tmavě červená). 

 
VÝJIMKY ZE ZÁKAZU VSTUPU NA ÚZEMÍ ČR PRO OBČANY TMAVĚ ČERVENÉ TŘETÍ ZEMĚ + OBČANY TŘETÍ ZEMĚ S PŘECHODNÝM 
(VČETNĚ KRÁTKODOBÉHO VÍZA) NEBO TRVALÝM POBYTEM V TMAVĚ ČERVENÉ TŘETÍ ZEMI:  

 Dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví dle bodu I. 7.  

D.1  Rodinní příslušníci občanů ČR, rodinní příslušníci občanů EU s bydlištěm na území ČR  

 Ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR: manželé; registrovaní partneři; děti do věku 21 let; 

rodiče dětí do věku 21 let; rodiče, prarodiče nebo potomci závislí na výživě nebo jiné nutné péči na občanovi ČR nebo EU 

- oprávnění vstoupit na území ČR (bezvízový styk, pobytové 
oprávnění v jiném státě EU, vízum vydané jiným členským 
státem EU) 
PLUS jeden z těchto dokumentů  
- kopie občanského průkazu občana ČR, na kterého se rodinní 
příslušníci slučují    
- kopie potvrzení nebo povolení k pobytu občana EU, na kterého 
se rodinní příslušníci slučují   
PLUS prokázání rodinného vztahu: 
- rodný list, oddací list nebo doklad o uzavření registrovaného 
partnerství, dokument prokazující závislost na výživě nebo nutné 
péči 

 Řídi se obecnou povinností v souvislosti s pandemií covid-19 jako občan 
třetí země nerezidentní v EU+ (pravidla uvedena výše dle bodu D).  

D.2  Je-li vstup v zájmu ČR  
 Jedná se o velmi specifické, řídce se vyskytující, individuální případy. 

- oprávnění vstoupit na území ČR (bezvízový styk, pobytové 
oprávnění v jiném státě EU, vízum vydané jiným členským státem 
EU) 
PLUS písemné potvrzení*** o absolvování RT-PCR testu nejvýše 
72 hodin před zahájením cesty do ČR; + vyplněný formulář  
 
POZNÁMKA: specifická pravidla platí pro pracovníky servisu 
kritické infrastruktury, jejichž činnosti je v zájmu ČR (viz bod D.i) 

 Řídi se obecnou povinností v souvislosti s pandemií covid-19 jako občan 
třetí země nerezidentní v EU+ (pravidla uvedena výše dle bodu D). 
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D.3  Naléhavé mimořádné situace1 
 potřeba poskytnutí plánovaných zdravotních služeb; plnění povinnosti uložené soudem; cesta na základě předvolání státního orgánu; výkon 

soudního rozhodnutí; úřední jednání; nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat; výkon práva 

péče o nezletilé dítě nebo styk s ním; jiné humanitární situace 

- oprávnění vstoupit na území ČR (bezvízový styk, pobytové 
oprávnění v jiném státě EU, vízum vydané jiným členským státem 
EU) 
PLUS písemné potvrzení*** o absolvování RT-PCR testu nejvýše 
72 hodin před zahájením cesty do ČR + vyplněný formulář  
PLUS příslušné prokazující doklady: 
- lékařské potvrzení nebo potvrzení z nemocnice 
- předvolání soudem nebo státním orgánem  
- zvací dopis na úřední jednání    
- potvrzení o potřebě nezbytné péče spolu s doložením rodinného 
vztahu (od lékaře, sociální služby, apod.)  
- rozhodnutí o péči o nezletilé dítě nebo o styku s ním 

 Řídi se obecnou povinností v souvislosti s pandemií covid-19 jako občan 
třetí země nerezidentní v EU+ (pravidla uvedena výše dle bodu D). 

D.4  Druh / družka občana ČR 
 s prokazatelným trvalým partnerským vztahem s občanem ČR (který není manželstvím), založená zejména na soužití ve společné domácnosti  

        Druh / družka občana EU 
 s prokazatelným trvalým partnerským vztahem s občanem EU s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v 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 písemné potvrzení*** o absolvování RT-PCR testu nejvýše 
72 hodin před zahájením cesty do ČR + vyplněný formulář  
PLUS  
- potvrzení MZV ČR: bude vydáno na základě čestného 
prohlášení o partnerském vztahu, spolu s dokladem prokazujícím 

 Řídi se obecnou povinností v souvislosti s pandemií covid-19 jako občan 
třetí země nerezidentní v EU+ (pravidla uvedena výše dle bodu D). 

                                                 
1 ► 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.  

mailto:cestovani.covid19@mvcr.cz
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trvalý partnerský vztah a sdílení společné domácnosti (např. 
nájemní smlouva, společný bankovní účet, společná půjčka, 
doklad o společné dovolené z předchozího období) 

 
VÝJIMKY Z POVINNOSTI V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19: 

 Dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví dle bodu I. 5. 

D.a  Pracovníci mezinárodní dopravy   
 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 

- 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) 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu. 
 

► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   
 
POZOR: řidiči mezinárodní nákladní dopravy tranzitující přes území ČR do 
Německa nebo přes území Německa musí před vstupem do ČR předložit 
negativní výsledek antigenního nebo RT-PCR testu proveden nejvýše 36 
hodin před vstupem do ČR. 

D.c  Diplomaté a úředníci mezinárodních organizací cestující za služebním účelem – pobyt na území ČR do 72 hodin  
 držitelé diplomatických pasů cestující do ČR za služebním účelem; úředníci mezinárodních organizací registrovaných u MZV cestující do ČR 

za služebním účelem 

- oprávnění vstoupit na území ČR (bezvízový styk, pobytové 
oprávnění v jiném státě EU, vízum vydané ČR nebo jiným 
členským státem EU) 
PLUS 
- diplomatický pas   
- služební průkaz nebo průkaz zaměstnance v mezinárodní 
organizaci  
PLUS 
- pozvání subjektu v ČR na jednání 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu. 
 

► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   
 

POZOR: pokud plánovaná doba Vašeho pobytu na území ČR má překročit 72 
hodin, neplatí pro Vás tato výjimka a řídíte se obecnou povinností v souvislosti 
s pandemií covid-19 jako občan třetí země (pravidla uvedena výše dle bodu D). 
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D.d  Děti mladší 5 let 

- oprávnění vstoupit na území ČR (bezvízový styk, pobytové 
oprávnění v jiném státě EU, vízum vydané ČR nebo jiným 
členským státem EU) 
 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu.  
 
► Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest dle obecných pravidel. 
 
► Po vstupu / návratu do ČR z oranžové, červené a tmavě červené země platí 
povinnost samoizolace po dobu 5 dnů od vstupu na území ČR. Po vstupu / 
návratu do ČR z tmavě červené země platí též zákaz vstupu do mateřské školy 
či obdobné instituce po dobu 7 dní od vstupu na území ČR. 

D.e  Profesionální sportovci a členové státní reprezentace třetí země, včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce povolené 
výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly 
stanoveny závazné hygienicko-protiepidemické podmínky 
 

- prokázání profesionální sportovní činnosti  
PLUS  
- potvrzení účasti na sportovní akci, pro kterou byly stanoveny 
závazné hygienicko-protiepidemické podmínky  
 

► Platí stejné obecné povinnosti v souvislosti s pandemií covid-19 jako pro 
občany třetí země (pravidla uvedena výše dle bodu D), s výjimkou povinnosti 
samoizolace do předložení výsledku RT-PCR testu.  
 
Vstup z červené a tmavě červené země: na vlastní náklady absolvovat RT-
PCR test na území ČR po vstupu do ČR – do doby negativního výsledku nelze 
trénovat ani se účastnit akce.   
 
► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   

D.g  Pro policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel 

- oprávnění vstoupit na území ČR (bezvízový styk, pobytové 
oprávnění v jiném státě EU, vízum vydané ČR nebo jiným 
členským státem EU) 
PLUS 
- dokument prokazující výkon této činnosti 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu.  
 
►Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest dle obecných pravidel. 

D.i  Pracovníci servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu ČR  
 Jedná se o velmi specifické, řídce se vyskytující, individuální případy 
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- oprávnění vstoupit na území ČR (bezvízový styk, pobytové 
oprávnění v jiném státě EU, vízum vydané ČR nebo jiným 
členským státem EU) 
PLUS 
- potvrzení pracovníka servisu kritické infrastruktury vydané 
v zájmu ČR 
 
POZNÁMKA: ostatní pracovníci servisu kritické infrastruktury 
(jejichž činnost není osvědčena, že je v zájmu ČR) vstupují na 
území ČR v režimu mimořádné/havarijní situace a platí pro ně 
bezvýhradně všechny povinnosti dle země, ze které odjíždějí  
 
POZOR: seznam subjektů kritické infrastruktury je pevně daný, 
tzn. nelze se samovolně označit za subjekt kritické infrastruktury  

► Platí stejné obecné povinnosti v souvislosti s pandemií covid-19 jako pro 
občany třetí země (pravidla uvedena výše dle bodu D), vyjma povinnosti 
absolvovat RT-PCR test na území ČR po vstupu z červené nebo tmavě 
červené země a s výjimkou povinnosti samoizolace do předložení výsledku 
RT-PCR testu – tj. mohou ihned začít se servisem/opravou.  
 
NEBO v případě, že není možné si zajistit předodjezdový test, mohou 
požádat MZV ČR o vydání diplomatické nóty – v tom případě se musí 
bezprostředně při vstupu na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR 
testu.  
 
► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   

D.j  Rodinný příslušník, druh či družka občana ČR cestující společně s občanem ČR a mající diplomatické nóty osvědčující doloženou 
absolvovanou izolaci v červené nebo tmavě červené  zemi  v důsledku onemocnění covid-19   
 

- oprávnění vstoupit na území ČR (bezvízový styk, pobytové 
oprávnění v jiném státě EU, vízum vydané ČR nebo jiným 
členským státem EU) 
PLUS 
- diplomatická nóta osvědčující doloženou absolvovanou izolaci  
- prokázání vztahu s občanem ČR 

Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či 
RT-PCR test před či po vstupu.  
 
► Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.   

 

E. ZÁKAZ VSTUPU DO ZEMÍ S EXTRÉMNÍM RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉHO NOVÝMI MUTACEMI 
KORONAVIRU SARS-COV-2 

 Platí pro občany ČR a cizince s bydlištěm na území ČR  
 Platnost od 26. 2. do 11. 4. 2021  
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Země s extrémním rizikem nákazy:  

 Botswana 

 Brazílie  

 Eswatini (Svazijsko) 

 Jihoafrická republika 

 Keňa 

 Lesotho 

 Malawi 

 Mosambik 

 Tanzanie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba)  

 Zambie  

 Zimbabwe   

Zákaz vstupu neplatí:  
1. Pro občany zemí s extrémním rizikem nákazy  
2. Pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly 

předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí ČR  

* Samoizolace: rozumí se tím zákaz pohybu s výjimkou: a) 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; b) cest do zdravotnických zařízení a zařízení 
sociálních služeb; c) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; d) cest zpět do místa svého bydliště; a e) pohřbů, a to do doby, dokud 
není předložen výsledek antigenního či RT-PCR testu místně příslušné krajské hygienické stanici. 
 
** Respirátor: bez výdechového ventilu s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95, AS/NZ P2, DS FFR, Korea 1st class FFR. 
 
*** Písemné potvrzení: forma listinná (originál nebo prostá kopie) nebo elektronická + musí být uvedeno jméno, příjmení a datum narození konkrétní 
osoby. Potvrzení nelze předkládat ve formě SMS zprávy.  


