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je možné vstoupit pouze při splnění některé z výjimek v ochranném opatření
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Pravidla vstupu a návratu do ČR (účinnost od 27. prosince 2021)
ČÁST B
občané třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou nebo nemají 
vydané dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiné zemi EU+
občané třetích zemí, kteří mají vydané krátkodobé vízum Českou republikou před 11. 5. 2020 a kteří 
mají vydané kratkodobé vízum v jiné zemi EU+, nebo vstupují do ČR na základě bezvízového styku

Občané třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou 
nebo nemají vydané dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému nebo 
trvalému pobytu v jiné zemi EU+, a kteří nežijí v zemích s nízkým rizikem nákazy, mají 
v současné době zakázán vstup na území ČR. Z tohoto zákazu existují výjimky, které 
jsou popsány v části II./ 1. ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Z povinnosti vyplnit příjezdový formulář nebo 
podstoupit testování existují výjimky. Všechna 
pravidla pro vstup a výjimky z nich nalezenete v 
ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Na stejné stránce naleznete i seznamy zemí 
rozdělených podle míry rizika nákazy nemocí 
covid-19. Země, která se nenachází na seznamu 
zemí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem je 
považována za zemi s velmi vysokým rizikem

Cestující ze všech zemí jsou povinni před příjezdem 
do ČR vyplnit příjezdový formulář.

odkud jedete?

nutno vyplnit příjezdový formulář1 nutno vyplnit příjezdový formulář1 nutno vyplnit příjezdový formulář1 nutno vyplnit příjezdový formulář1

*stejná výjimka platí i pro osoby, které v posledních 
180 dnech prodělaly nemoc covid-19 a které se prokáží 
digitálním certifikátem EU COVID nebo certifikátem 
vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, 
pro kterou byl přijat implementační akt podle nařízení EU 
o digitálním certifikátu EU COVID)

1 Při cestách výhradně individuální 
pozemní dopravou není nutné 
vyplnit příjezdový formulář

negativní PCR před 
vstupem do ČR
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+

výjimka z testu po příjezdu*:

výjimka z testu před i po příjezdu:

Pravidla testování:

Testování před vstupem do ČR:
 1) PCR ne starší než 72 hodin
 2) antigen ne starší než 48 hodin

Testování po příjezdu do ČR - mezi pátým a sedmým dnem po příjezdu; do 
doby výsledku testu je povinnost nosit respirátor při každém opuštění bydliště
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výjimka z testu před i po příjezdu:

očkované osoby, kdy od poslední dávky uběhlo alespoň 14 dní, podle následujících pravidel:

osoby splňující podmínky očkovaných osob, kterým byla navíc podána posilující dávka

• očkování v zemích EU+ - nutno prokázat digitálním certifikátem EU COVID

• očkování v zemích mimo EU+ - nutno prokázat digitálním certifikátem EU COVID nebo certifikátem 
o dokončeném očkování, který je zveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví; v případě 
očkování v zemích mimo EU+ jsou akceptovány pouze vakcíny schválené agenturou EMA, nebo 
jejich ekvivalenty


