Pravidla vstupu a návratu do ČR (účinnost od 1. července 2021)
ČÁST A
občané ČR a cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou
občané EU+ a cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+
je možné vstoupit z jakéhokoliv důvodu

Občané a rezidenti ČR
Občané ČR a jejich rodinní příslušníci podle par. 15 odst. 1 zákona o pobytu cizinců, kteří jsou držiteli
povolení k přechodnému pobytu na území ČR, občané EU+ mající potvrzení o přechodném pobytu na
území ČR a cizinci mající povolení k trvalému pobytu na území ČR.

odkud jedete?

země s nízkým
rizikem nákazy

země se středním
rizikem nákazy

země s vysokým
rizikem nákazy

země s velmi vysokým
rizikem nákazy

země s extrémním
rizikem nákazy

vstup umožněn za stejných
podmínek jako před
vypuknutím pandemie
covid-19

vstup umožněn

vstup umožněn

vstup umožněn

nutno vyplnit příjezdový
formulář

nutno vyplnit příjezdový
formulář

nutno vyplnit příjezdový
formulář

vstup umožněn pouze
občanům a rezidentům
ČR, akreditovaným členům
diplomatických misí a pokud
je vstup osoby v zájmu státu

občané a rezidenti ČR
v případě cesty
individuální dopravou

Cestující ze zemí, které nepatří mezi země s
nízkým rizikem nákazy, jsou povinni před
příjezdem do ČR vyplnit příjezdový formulář.

nutno vyplnit příjezdový
formulář
ostatní

antigen / PCR
po příjezdu

negativní antigen
/ PCR před cestou

výjimka z testování
pro tyto osoby:

výjimka z testování
pro tyto osoby:

Skupiny osob, které nemají při cestách ze zemí se středním a vysokým rizikem nákazy povinnost podstoupit test
a nemají po vstupu omezení pohybu:
osoby, které v posledních 180 dnech prodělaly nemoc covid-19 (nutno prokázat potvrzením od lékaře
ze země EU+, kde proběhla izolace)
osoby naočkované v zemích EU+, kdy od první dávky uběhlo alespoň 22 dní v případě dvoudávkového
schéma, resp. 14 dní v případě jednodávkového schéma (nutno prokázat národním certifikátem)

negativní PCR
před cestou1,2
+
PCR po příjezdu
+
samoizolace
možnost podstoupení popříjezdového
PCR testu na území ihned po příjezdu
pro občany ČR a občany EU s vydaným
přechodným nebo trvalým pobytem
v ČR, kteří prodělali v posledních 180
dnech covid-19 v zemích EU nebo jsou
plně očkováni

Pravidla testování:
Testování před zahájením cesty do ČR:
1) PCR ne starší než 72 hodin
2) antigen ne starší než 48 hodin

občané ČR a občané EU+ s vydaným přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, kteří byli plně naočkováni
vakcínou schválenou institucí EMA v zemích mimo EU+ (nutno prokázat příslušným certifikátem)

Testování po příjezdu do ČR:
1) ze zemí se středním rizikem během pěti dnů od příjezdu
2) ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nejdříve pátý den po příjezdu

Občané a rezidenti ČR mohou vstoupit do České republiky i v případě pozitivního testu před příjezdem. Pravidla
pro takovou cestu jsou popsána v ochranném opatření.

Samoizolace - do doby získání výsledku PCR testu podstoupeného na území; lhůty
na podstoupení testu na území jsou uvedeny výše

negativní PCR
před cestou2
+
2x PCR po příjezdu
1. do 24 hodin
2. nejdříve 10. den
+
samoizolace

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

občané a rezidenti ČR při
cestách individuální dopravou ze
zemí s vysokým a velmi vysokým
rizikem nemusí podstoupit test
před cestou
1

občané a rezidenti ČR mohou
při cestě ze zemí s vysokým, velmi
vysokým a extrémním rizikem
nákazy nahradit PCR test před
cestou testem antigenním
2

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

