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Pravidla vstupu a návratu na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví  

 BOD 1: PATŘÍM DO JEDNÉ Z KATEGORIÍ NÍŽE?  

 

 ANO: pokračuji v bodě 2 až 5  

  NE: pravidla mého vstupu jsou řešeny v oddělené tabulce „ČÁST B“  

Kategorie 
 

Definice Odpovídající dokumenty 

 Občan ČR  
 

 - občanský průkaz nebo cestovní doklad 

 Občan EU+ 
rezidentní v ČR 

- občan členského státu Evropské unie  
- občan Andorského knížectví, Islandské republiky, 
Lichtenštejnského knížectví, Monackého knížectví, 
Norského království, Republiky San Marino, 
Švýcarské konfederace a Vatikánského městského 
státu  
 

- vydané potvrzení o přechodném pobytu v ČR  
 

 Ostatní občané EU+  

 
 

POZOR: může na území ČR vstoupit ze země 
s extrémním rizikem nákazy covid-19 pouze pokud je 
vstup v zahraničněpolitickém zájmu ČR nebo v zájmu ČR 
v oblasti veřejného zdraví   

 Rodinný příslušník 
občana ČR*  

 Rodinný příslušník 
občana EU+* 
který je držitelem 
povolení 
k přechodnému 
pobytu v EU+  

- 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;  
- druh / družka 
   

V případě občana EU+: vydané potvrzení o přechodném 
pobytu v EU+      
PLUS prokázání rodinného vztahu: 
- rodný list, oddací list nebo doklad o uzavření 
registrovaného partnerství, dokument prokazující závislost 
na výživě nebo nutné péči 
 
POZOR: druh / družka nemůže na území ČR vstoupit ze 
země s extrémním rizikem nákazy covid-19 

 Občan třetí země 
rezidentní v ČR  

 

- cizinec s povoleným trvalým pobytem v ČR 
 

- průkaz o povolení k trvalému pobytu v ČR  
 

 Občané třetí země 
s pobytovým 
oprávněním 
vydaným ČR  

- jedná se o jiné pobytové oprávnění než povolení 
k trvalému pobytu v ČR   

- průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu v ČR 
- dlouhodobé vízum vydané ČR  
- krátkodobé vízum vydané ČR po 11. 5. 2020 
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 Diplomaté rezidentní 
v ČR  

- akreditovaní členové diplomatických misí v ČR včetně 
soukromých služebních osob  
- úředníci mezinárodních organizací registrovaných u 
MZV ČR   

- služební průkaz nebo průkaz zaměstnance v mezinárodní 
organizaci  
- identifikační průkaz vydaný MZV ČR akreditovanému 
členovi diplomatické mise v ČR 

 Občan třetí země 
rezidentní v EU+  

 

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

- průkaz o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu 
v zemi EU+ (ne dlouhodobé nebo krátkodobé vízum) 

 

 BOD 2: Z JAKÝCH DŮVODŮ DO ČR VSTUPUJI?    

 
 Na území ČR mohu vstoupit z jakéhokoliv důvodu: návrat domů, cesta do zaměstnání či za studiem, návštěva rodiny, cesta za 

lékařem či na úřad, účast na pohřbu, účast na svatbě, turismus, apod. 

 

 BOD 3: JSEM OČKOVANÁ OSOBA NEBO OSOBA S PRODĚLANÝM ONEMOCNĚNÍM COVID-19?  

 ANO: vstupuji dle upravených epidemiologických pravidel dle bodu 3   

  NE: vstupuji dle epidemiologických pravidel dle bodu 5  

 Očkovaná 
osoba  

 nejevím žádné příznaky onemocnění covid-19  
 mám národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění covid-19 (ve formě 
písemného potvrzení):   

i. který je vydaný v členském státě EU v úředním jazyce členského státu EU+ nebo 
v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v ČR nebo jiném členském 
státě EU, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na 
internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR   

ii. který obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání 
vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal  

iii. u kterého uplynulo od aplikace dávky očkovací dávky v případě dvoudávkového 
schématu podle SPC nejméně 14 dní NEBO uplynulo od aplikace dávky očkovací 
látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní  

NEBO 
 mám národní certifikát vydaný podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID 

EPIDEMIOLOGICKÁ 
PRAVIDLA VSTUPU:   
 
► vstup umožněn za 
stejných podmínek 
jako před vypuknutím 
pandemie covid-19  
 
POZOR: mám povinnost 
před vstupem do ČR 
předložit vyplněný 
Příjezdový formulář* a 
nahlásit tak příjezd své 
místně příslušné krajské 
hygienické stanici.  
 

 Osoba s plně 
dokončeným 

 nejevím žádné příznaky onemocnění covid-19  
 mám národní certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 (ve 
formě písemného potvrzení):  
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očkováním dle 
EMA 
 

► pouze občan 
ČR nebo občan 
EU+  

i. který je vydaný alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí 
zemi občanovi ČR nebo občanovi EU+ o tom, že očkování látkou schválenou 
Evropskou lékovou agenturou (EMA) bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v 
seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví ČR 

ii. který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny 
a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit 
dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení,  

iii. u kterého uplynulo od aplikace dávky očkovací dávky v případě dvoudávkového 
schématu podle SPC nejméně 14 dní NEBO uplynulo od aplikace dávky očkovací 
látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní  

 

 Osoba 
s prodělaným 
onemocněním 
covid-19  

 mám certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 – vydaný podle nařízení EU o 
digitálním COVID certifikátu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení 
přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní  
NEBO 
 mám písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce obsahující razítko, identifikační údaje 
lékaře a jeho telefonické spojení, vydané lékařem působícím v ČR nebo v EU+ o tom, že:    

a) nemám klinické známky onemocnění covid-19, prokazatelně jsem prodělal/a 
onemocnění covid-19,  

b) absolvoval/a jsem podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 
nebo opatření jiného členského státu EU+ izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu 
pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a 

c) od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-
2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní; 

NEBO 
 jsem držitel diplomatické nóty - vydané Ministerstvem zahraničních věcí ČR (neplatí pro 
občany EU+ a občany třetí země nerezidentní v ČR) osvědčující doloženou absolvovanou 
izolaci v důsledku onemocnění covid-19 v zemi odjezdu před vstupem na území ČR; 
diplomatická nóta není zpravidla vydávána dříve než 14 dní od prvního pozitivního výsledku 
RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2  

 

 BOD 4: SPADÁ MŮJ DŮVOD VSTUPU DO JEDNÉ Z VÝJIMEK Z EPIDEMIOLOGICKÝCH PRAVIDEL?  
Výjimky: a) mezinárodní doprava; b) tranzit a cesty do 12 hodin, malý pohraniční styk do 24 hodin; c) diplomaté a úředníci mezinárodních 

organizací v ČR za služebním účelem do 72 hodin; d) děti mladší 6 let; e) profesionální umělci a profesionální sportovci; f) pendleři a 
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přeshraniční styk s rodinnou; g) Vězeňská služba a policie; h) kritická infrastruktura; i) k) Integrovaný záchranný systém, j) absolvovaná 

izolace v zahraničí nebo nemožnost zajištění předodjezdového testu;  

 ANO: vstupuji dle epidemiologických pravidel v souvislosti s pandemií COVID-19 dané výjimky (Příloha 1)   

  NE: vstupuji dle bodu 5 

 

 BOD 5: Z JAKÉ ZEMĚ DO ČR VSTUPUJI PO POBYTU DELŠÍM NEŽ 12 HODIN V POSLEDNÍCH 14 DNECH?  

 
 Země se řadí dle hodnocení rizika nákazy onemocnění covid-19 na země s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým či extrémním 

rizikem nákazy  

 Viz Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy 

onemocnění covid-19 nebo Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k zemím s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 

způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2    

 ZEMĚ S NÍZKÝM RIZIKEM NÁKAZY COVID-19  

 ZEMĚ SE STŘEDNÍM RIZIKEM NÁKAZY COVID-19   

▲ Pravidla pro všechny:  

 KROK 1: povinnost před vstupem do ČR předložit vyplněný Příjezdový formulář* a nahlásit tak příjezd své místně příslušné krajské 
hygienické stanici. 

 KROK 2: povinnost předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění příjezdového formuláře, test nebo 
písemné prokázání, že se na mě vztahuje jedna z výjimek (např. očkování, diplomatická nóta nebo dle Přílohy 1)   

 KROK 4: povinnost absolvovat antigenní test nejvýše 48 hodin nebo RT-PCR test nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR NEBO 
povinnost absolvovat antigenní test nebo RT-PCR test na území ČR do 5 dnů od vstupu.  

 Do doby výsledku testu provedeného na území ČR nemám povinnost jít do samoizolace.    

 Občan ČR, rodinný příslušník občanů* ČR s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR, občan 
EU+ s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v ČR a cizinec s povolením k trvalému pobytu v ČR:  

 V případě pozitivního výsledku testu absolvovaného před vstupem na území ČR postupuji dle 
informace níže.   

 

POZOR:  
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Zaměstnanci a studenti v ČR: mají povinnost informovat svého zaměstnavatele nebo školu o cestách přesahující 12 hodin (resp. 24 hodin 
do sousední země) do země s nízkým nebo středním rizikem nákazy covid-19.    
Zaměstnavatelé a školy: v případě testu na území ČR mají po vstupu / návratu do ČR povinnost do výsledku testu nosit na pracovišti/ve škole 
respirátor*. Osoby dle BODU 3 musí prokázat, že spadají do jedné z uvedených kategorií (očkované osoby, osoby s prodělanou nemocí 
covid-19).  

 

 ZEMĚ S VYSOKÝM RIZIKEM NÁKAZY COVID-19 

 ZEMĚ S VELMI VYSOKÝM RIZIKEM NÁKAZY COVID-19 
 země, které nejsou označeny dle Ministerstva zdravotnictví jako země s nízkým, středním, vysokým nebo extrémním rizikem nákazy 

covid-19, jsou automaticky považovány za země s velmi vysokým rizikem nákazy covid-19  

▲ Pravidla pro občany ČR, rodinné příslušníky občanů* ČR s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR, občany EU+ s 
vydaným potvrzením o přechodném pobytu v ČR a cizinců s povolením k trvalému pobytu v ČR: 

Cesta veřejnou dopravou* (zejm. letadlem, vlakem, autobusem):  
 KROK 1: povinnost před vstupem absolvovat antigenní test 

nejvýše 48 hodin nebo RT-PCR test nejvýše 72 hodin před 
zahájením cesty do ČR.   

Cesta individuální dopravou a držitel diplomatické nóty*:  
 KROK 1: možnost absolvovat RT-PCR test až po příjezdu do 

ČR – viz krok 4.  

 
 V případě pozitivního výsledku testu absolvovaného před vstupem na území ČR postupujte dle 
informací níže.   

 

▲ Pravidla pro ostatní cizince: 

 KROK 1: povinnost před vstupem absolvovat RT-PCR test nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR s negativním výsledkem 
testu. 

▲ Stejná pravidla pro všechny: 

 KROK 2: povinnost před vstupem do ČR vyplněný Příjezdový formulář* a nahlásit tak příjezd své místně příslušné krajské hygienické 
stanici. 

 KROK 3: povinnost předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění příjezdového formuláře, test nebo 
písemné prokázání, že se na mě vztahuje jedna z výjimek (např. očkování, diplomatická nóta nebo dle Přílohy 1)    

 KROK 4: nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, od vstupu do ČR podstoupit RT-PCR test. Výsledek testu bude automaticky 
předložen místně příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím informačního systému. 
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 KROK 5: do doby výsledku testu provedeného na území ČR jít do samoizolace*.     

POZOR:  
Zaměstnanci a studenti v ČR: mají povinnost informovat svého zaměstnavatele nebo školu o cestách přesahující 12 hodin (resp. 24 hodin 
do sousední země) s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy covid-19.   
Zaměstnavatelé a školy: v případě testu na území ČR mají po vstupu / návratu do ČR povinnost nechat si předložit výsledek negativního 
testu k umožnění přítomnosti na pracovišti/ve škole. Vstup na pracoviště / do školy nesmí být umožněn dříve než 5. den po vstupu / návratu 
do ČR. Osoby dle BODU 3 musí prokázat, že spadají do jedné z uvedených kategorií (očkované osoby, osoby s prodělanou nemocí covid-19).    

 

 ZEMĚ S EXTRÉMNÍM RIZIKEM NÁKAZY COVID-191  
 

 Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Indie, Jihoafrická republika, Kolumbie, Lesotho, Namibie, Malawi, Mosambik, Nepál, 
Paraguay, Peru, Rusko, Tanzanie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Tunisko, Zambie a Zimbabwe 

 platí na mě zákaz vstupu, pokud nespadám do jedné z výjimek dle Přílohy 2 
 

Výjimky z epidemiologických pravidel v souvislosti s pandemií covid-19: pouze pracovníci mezinárodní dopravy a děti mladší 6 let 
(aplikuje se pouze KROK 2) nebo osoby dle BODU 3 (očkované osoby, osoby s prodělanou nemocí covid-19). 

▲ Pravidla pro občany ČR, rodinné příslušníky občanů* ČR s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR, občany EU+ s 
vydaným potvrzením o přechodném pobytu v ČR a cizinců s povolením k trvalému pobytu v ČR: 

Cesta veřejnou dopravou* (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) a cesta individuální dopravou:  
 KROK 1: povinnost před vstupem absolvovat antigenní test nejvýše 48 hodin nebo RT-PCR test nejvýše 72 hodin před zahájením 

cesty do ČR.   
Držitel diplomatické nóty *: absolvuje RT-PCR test až na území ČR – viz krok 5 a 6.  

  V případě pozitivního výsledku testu absolvovaného před vstupem na území ČR postupujte dle 
informací níže.   

 

▲ Pravidla pro ostatní cizince: 

 KROK 1: povinnost před vstupem absolvovat RT-PCR test nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR s negativním výsledkem 
testu. 

                                                           
1 Od 5. 7. do 31. 7. 2021 současně platí důrazné nedoporučení vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy covid-19. Tento zákaz se nevztahuje pro cesty, 
které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny MZV ČR.    
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▲ Stejná pravidla pro všechny: 

 KROK 2: povinnost před vstupem do ČR vyplněný Příjezdový formulář* a nahlásit tak příjezd své místně příslušné krajské 
hygienické stanici. POZOR: platí i pro mezinárodní dopravu a děti mladší 6 let. 

 KROK 3: povinnost disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území ČR.  

 KROK 4: povinnost předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění příjezdového formuláře, test nebo 
písemné prokázání, že se na mě vztahuje jedna z výjimek (mezinárodní doprava nebo dítě mladší 6 let)   

 KROK 5: povinnost do 24 hodin od vstupu na území ČR se podrobit prvnímu RT-PCR testu.  

 KROK 6: nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den, od vstupu na území ČR podstoupit druhý RT-PCR test absolvovaný na území 
ČR. Výsledek testu bude automaticky předložen místně příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím informačního systému. 

 KROK 7: do doby výsledku testu provedeného na území ČR jít do izolace, která zakazuje volný pohyb vyjma a) cest nezbytně nutných 
k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti; a b) akutních cest do zdravotnických zařízení. Po dobu 14 dnů platí 
povinnost nosit respirátor* mimo domov.    

POZOR:  
Zaměstnanci a studenti: mají povinnost informovat svého zaměstnavatele nebo školu o cestách přesahující 12 hodin (resp. 24 hodin do 
sousední země) s extrémním rizikem nákazy covid-19.   
Zaměstnavatelé a školy: v případě testu na území ČR mají po vstupu / návratu do ČR povinnost nechat si předložit výsledek negativního 
testu k umožnění přítomnosti na pracovišti/ve škole. Vstup na pracoviště / do školy nesmí být umožněn dříve než 10. den po vstupu / návratu 
do ČR. Osoby dle BODU 3 musí prokázat, že spadají do jedné z uvedených kategorií (očkované osoby, osoby s prodělanou nemocí covid-19).      

 

PŘÍLOHA 1  

VÝJIMKY Z EPIDEMIOLOGICKÝCH PRAVIDEL V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19: seznam kategorií osob vstupujících na území 

ČR ze zemí s nízkým, středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy covid-19  

Kategorie 
osob 

Definice kategorie Odpovídající dokumenty Na koho se vztahuje 
dle státní příslušnosti 

Podmínky vstupu dle 
epidemiologických pravidel 

a) Pracovníci 
mezinárodní 
dopravy 
 
 platí také pro 
vstup ze země 
s extrémním 
rizikem nákazy 

- řidiči nákladních vozidel (ne 
závozníci) a řidiči autobusů;  
- posádka dopravních letadel, 
posádky letadel vykonávající 
letecké práce; 
- strojvedoucí, vlakové čety, 
vozmistři; 

- 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 

Občan ČR: ANO  
 
Občan EU+: ANO 
 
Občan třetí země: ANO, 
s oprávněním vstoupit na 
území ČR* 
 

Vstup umožněn za stejných podmínek 
jako před vypuknutím pandemie covid-
19. 
 
► Není třeba vyplnit před vstupem 
Příjezdový formulář ani podstoupit 
antigenní či RT-PCR test před či po 
vstupu. 



Platnost od 9. 7. 2021 00:00                                ČÁST A: občané ČR, rezidenti v ČR a EU+  

8 
MV-2021/07/12-V6 

 - 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 

posádku za účelem práce; 
pro ostatní řidiče vezoucí 
např. jiné řidiče k výkonu 
práce je zapotřebí pracovní 
smlouva) 

 
 

b) Tranzit do 
12 hodin přes 
ČR pozemní 
cestou 
 

- pozemní tranzit do 12 hodin  
 

- prokázání pozemního 
tranzitu  
 

Občan ČR: ANO 
 
Občan EU+: ANO 
 
Občan třetí země: ANO, 
ale pouze občané třetí 
země rezidentní v ČR 
nebo EU+*  

Vstup umožněn za stejných podmínek 
jako před vypuknutím pandemie covid-
19. 
 
► Není třeba vyplnit před vstupem 
Příjezdový formulář ani podstoupit 
antigenní či RT-PCR test před či po 
vstupu. 

Pozemní cesta 
do / mimo ČR 
na dobu kratší 
než 12 hodin  
 
 

 - pobyt na / mimo území ČR 
kratší než 12 hodin  
 

- prokázání doby trvání cesty  
- prokázání účelu cesty 
z nezbytných důvodů   
 
 
 

Občan ČR: ANO 
 
Občan EU+: ANO 
 
Občan třetí země: 
rezidentní v ČR nebo 
EU+* 
  

Vstup umožněn za stejných podmínek 
jako před vypuknutím pandemie covid-
19. 
  
► Není třeba vyplnit před vstupem 
Příjezdový formulář ani podstoupit 
antigenní či RT-PCR test před či po 
vstupu. 
 
POZOR: v případě vstupu ze země 
s velmi vysokým rizikem nákazy covid-
19 lze vstoupit do ČR pouze 
z nezbytných důvodů* 
 

Přeshraniční 
cesta do / 
mimo ČR na 
dobu kratší 
než 24 hodin  

- cesta do / z Německa, 
Polska, Rakouska nebo 
Slovenska  
- pobyt na / mimo území ČR 
kratší než 24 hodin  
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c) Diplomaté 
cestující za 
služebním 
účelem: pobyt 
na území / 
mimo území 
České 
republiky do 72 
hodin   
 

- akreditovaní členi 
diplomatických misí v České 
republice včetně soukromých 
služebních osob;  
- držitelé služebních pasů 
vydaných Českou republikou;   
- držitelé diplomatických pasů 
cestující za služebním účelem;  
- úředníci mezinárodních 
organizací registrovaných u 
Ministerstva zahraničních věcí 
cestující za služebním účelem   

- diplomatický pas  
- služební pas vydaný ČR  
- 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 

Občan ČR: ANO 
 
Občan EU+: ANO 
 
Občan třetí země: ANO, 
s oprávněním vstoupit na 
území ČR* 

Vstup umožněn za stejných podmínek 
jako před vypuknutím pandemie covid-
19. 
  
► Není třeba vyplnit před vstupem 
Příjezdový formulář ani podstoupit 
antigenní či RT-PCR test před či po 
vstupu. 
 
 

d) Děti mladší 
6 let 

 
 platí také pro 
vstup ze země 
s extrémním 
rizikem nákazy 
 

- osoby do dovršení 6-ti let 
věku  
- nezletilé osoby s poruchou 
intelektu, s poruchou 
autistického spektra, a 
kognitivní poruchou nebo se 
závažnou alterací duševního 
stavu, jejichž mentální 
schopnosti či aktuální duševní 
stav neumožňují dodržování 
tohoto ochranného opatření  

- doložení věku  
- vystavené písemné lékařské 
potvrzení v anglickém jazyce 
lékařem působícím v ČR nebo 
EU+; potvrzení musí 
obsahovat razítko, 
identifikační údaje lékaře a 
telefonické spojení  

Občan ČR: ANO 
 
Občan EU+: ANO 
 
Občan třetí země: ANO, 
s oprávněním vstoupit na 
území ČR* 
 
 

Vstup umožněn za stejných podmínek 
jako před vypuknutím pandemie covid-
19. 
  
► Není třeba vyplnit před vstupem 
Příjezdový formulář ani podstoupit 
antigenní či RT-PCR test před či po 
vstupu. 
 
► Po vstupu / návratu do ČR ze země 
se středním, vysokým nebo velmi 
vysokým rizikem nákazy covid-19 platí 
povinnost samoizolace* po dobu 5 
dnů od vstupu na území ČR; ze země 
s extrémním rizikem nákazy covid-19 
platí povinnost izolace po dobu 10 dnů 
od vstupu na území ČR.  
 
Po vstupu / návratu do ČR ze země 
s velmi vysokým rizikem nákazy covid-
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19 platí po dobu 7 dní od vstupu na 
území ČR a ze země s extrémním 
rizikem nákazy covid-19 po dobu 10 
dní od vstupu na území ČR též zákaz 
vstupu do mateřské školy či obdobné 
instituce. 

e) 
Profesionální 
umělci  
 
Profesionální 
sportovci  

 

- profesionální umělci  
- profesionální sportovci  
- členové státní reprezentace 
ČR 
- osoby nezbytné pro konání 
kulturní nebo sportovní akce  

- prokázání profesionální 
kulturní nebo sportovní 
činnosti  
PLUS  
- potvrzení účasti na kulturní 
nebo sportovní akci,  
 

Občan ČR: ANO 
 
Občan EU+: ANO 
 
Občan třetí země: ANO, 
s oprávněním vstoupit na 
území ČR* 

► Platí obecné povinnosti 
v souvislosti s pandemií covid-19 dle 
země odjezdu, s výjimkou 
povinnosti samoizolace* do 
výsledku RT-PCR testu.  
 
Vstup ze země s vysokým a velmi 
vysokým nákazy covid-19: 
absolvovat RT-PCR test na území 
ČR po vstupu do ČR – do doby 
negativního výsledku nelze trénovat / 
zkoušet ani se účastnit akce.   

f) Pendleři   
 
 

- přeshraniční pracovníci, 
přeshraniční žáci, přeshraniční 
studenti pracující v sousedních 
zemích (České republice, 
Rakousku, Německu, Polsku 
nebo Slovensku)  

- 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)    

Občan ČR: ANO 
 
Občan EU+: ANO 
 
Občan třetí země: pouze 
rezidentní v ČR nebo 
EU+* 

Vstup umožněn za stejných podmínek 
jako před vypuknutím pandemie covid-
19. 
  
► Není třeba vyplnit před vstupem 
Příjezdový formulář ani podstoupit 
antigenní či RT-PCR test před či po 
vstupu. 
 
 

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

- rozhodnutí/doklad o péči o 
nezletilé dítě nebo o styku 
s ním 
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Návštěva manžela / manželky / 
registrovaného partnera / registrované 
partnerky zaměstnaného či studujícího 
v sousedním státě   

- oddací list  
- pracovní smlouva nebo 
potvrzení o studiu manžela / 
manželky / registrovaného 
partnera / registrované 
partnerky   

g) Příslušníci 
Vězeňské 
služby nebo 
policisté  

- vykonávající eskortní činnost 
nebo bezpečnostní doprovod 
letadel 
 
 

- dokument prokazující výkon 
této činnosti 
 
 
 

Občan ČR: ANO 
 
Občan EU+: ANO  
 
Občan třetí země: ANO, 
s oprávněním vstoupit na 
území ČR* 

Vstup umožněn za stejných podmínek 
jako před vypuknutím pandemie covid-
19. 
  
► Není třeba vyplnit před vstupem 
Příjezdový formulář ani podstoupit 
antigenní či RT-PCR test před či po 
vstupu. 

h) Pracovníci 
servisu 
kritické 
infrastruktury, 
jejichž výkon 
činnosti je 
v zájmu ČR  
 

Jedná se o velmi specifické, 
řídce se vyskytující, 
individuální případy.  
 
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. 

- potvrzení pracovníka 
servisu kritické infrastruktury 
vydané v zájmu ČR 
 
 
 

Občan ČR: ANO 
 
Občan EU+: ANO 
 
Občan třetí země: ANO, 
s oprávněním vstoupit na 
území ČR* 

► Platí obecné povinnosti 
v souvislosti s pandemií covid-19 dle 
země odjezdu, vyjma povinnosti 
absolvovat RT-PCR test na území 
ČR po vstupu ze země s vysokým a 
velmi vysokým rizikem nákazy 
covid-19 a s výjimkou povinnosti 
samoizolace* do výsledku RT-PCR 
testu – tj. mohou ihned začít se 
servisem/opravou.  
 
Pro vstup může mít též vydanou 
diplomatickou nótu* a RT-PCR test 
absolvuje až na území ČR. Ihned po 
vstupu. 
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i) Složky 
integrovaného 
záchranného 
systému  

 

- přeshraniční spolupráce 
v rámci zásahu složek 
integrovaného záchranného 
systému České republiky, 
Rakouska, Německa, Polska a 
Slovenska  

- průkaz pracovníka 
integrovaného záchranného 
systému  
- vůz integrovaného 
záchranného systému   

Občan ČR: ANO 
 
Občan EU+: ANO 
 
Občan třetí země: NE  
 

Vstup umožněn za stejných podmínek 
jako před vypuknutím pandemie covid-
19. 
  
► Není třeba vyplnit před vstupem 
Příjezdový formulář ani podstoupit 
antigenní či RT-PCR test před či po 
vstupu. 

Absolvovaná 
izolace 
v zahraničí    
 

- osoby, které jsou držiteli 
jednorázové diplomatické nóty 
MZV ČR osvědčující 
doloženou absolvovanou 
izolaci v zahraničí v důsledku 
onemocnění covid-19 v zemi 
odjezdu     
 
POZOR: slouží především 
pro návrat do ČR po 
prodělaném onemocnění 
covid-19 na dovolené.  

- jednorázová diplomatická 
nóta osvědčující doloženou 
absolvovanou izolaci, která 
se vydává zpravidla nejdříve 
po 14 dnech od prvního 
pozitivního výsledku RT-PCR 
testu 

Občan ČR: ANO 
 
Občan EU+: pouze 
s vydaným potvrzením o 
přechodném pobytu v 
ČR  
 
Občan třetí země: 
pouze s povolením 
k trvalému pobytu v ČR 
nebo rodinný 
příslušník* občana ČR 
s vydaným potvrzením o 
přechodném pobytu v 
ČR  

Vstup umožněn za stejných podmínek 
jako před vypuknutím pandemie covid-
19. 
  
► Není třeba vyplnit před vstupem 
Příjezdový formulář ani podstoupit 
antigenní či RT-PCR test před či po 
vstupu. 

 

PŘÍLOHA 2  

VÝJIMKY ZE ZÁKAZU VSTUPU NA ÚZEMÍ ČR PRO OBČANY TŘETÍ ZEMĚ S EXTRÉMNÍM RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A 

OBČANY TŘETÍCH ZEMÍ, ZA PŘEDPOKLADU, ŽE V TĚCHTO ZEMÍCH POBÝVALI DÉLE NEŽ 12 HODIN V POSLEDNÍCH 14 DNECH   

Kategorie osob Odpovídající dokumenty 

a) držitelé průkazu o povolení k dlouhodobému nebo 
trvalému pobytu v ČR   
 

- průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu v ČR vydaný ČR  
- průkaz o povolení k trvalému pobytu v ČR vydaný ČR   
 
POZOR: držitelé krátkodobých víz mají zákaz vstupu na území ČR. 
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b) rodinní příslušníci občanů ČR nebo EU+ - pouze ve 
smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území ČR (manželé, děti, závislé osoby) 

- povolení k přechodnému pobytu v ČR vydaného ČR 
 

c) občané EU+ s potvrzením o přechodném pobytu 
v ČR  
 

- potvrzení o přechodném pobytu na území ČR vydané ČR  

d) občané EU+, jejichž vstup je 
v zahraničněpolitickém zájmu ČR nebo v zájmu ČR 
v oblasti veřejného zdraví 
 

- potvrzení zájmu ČR vydané Ministerstvem zahraničních věcí ČR nebo Ministerstvem 
zdravotnictví ČR 
 
Jedná se o velmi specifické, řídce se vyskytující, individuální případy. Pro vstup může mít 
též vydanou diplomatickou nótu* a RT-PCR test absolvuje až na území ČR. Ihned po 
vstupu. 

e) akreditovaní členové diplomatických misí v ČR 
včetně soukromých služebních osob a úředníci 
mezinárodních organizací registrovaných u MZV ČR   

- služební průkaz nebo průkaz zaměstnance v mezinárodní organizaci  
- identifikační průkaz vydaný MZV ČR akreditovanému členovi diplomatické mise v ČR  

 

*VYSVĚTLIVKY:  

Příjezdový formulář rozumí se tím předložení v takové podobě, která umožní jednoznačnou identifikaci držitele a kontrolu 
vyplněných údajů; elektronický Příjezdový formulář je dostupný na www.prijezdovyformular.cz  

Samoizolace  rozumí se tím omezení volného pohybu na nezbytně nutné minimum:  
a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti; b) cest nezbytně 
nutných k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných 
hmot; c) akutních cest do zdravotnických zařízení; d) cest do zařízení sociálních služeb; e) cest za účelem 
vyřízení neodkladných úředních záležitostí; f) pohřbů;  
a to do doby výsledku RT-PCR testu absolvovaného na území ČR  

Cesta z nezbytných důvodů rozumí se tím:  
a) cesty nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti; b) cesty nezbytně 
nutných k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných 
hmot; c) akutní cesty do zdravotnických zařízení; d) cesty do zařízení sociálních služeb; e) cesty za účelem 
vyřízení neodkladných úředních záležitostí; f) pohřbů  

Respirátor  bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), 
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95)  

Písemné lékařské potvrzení 
o absolvování RT-PCR testu 

forma listinná (originál nebo prostá kopie) nebo elektronická + musí být uvedeno jméno, příjmení, datum 
narození nebo číslo cestovního dokladu konkrétní osoby; potvrzení nelze předkládat ve formě SMS zprávy  

http://www.prijezdovyformular.cz/
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nebo o absolvování 
antigenního testu 

Cesta veřejnou dopravou jedná se o pro veřejnost dostupnou službu, a to pravidelného i nepravidelného charakteru (tedy zejm. linková, 
kyvadlová, příležitostná či smluví doprava); u silniční osobní dopravy platí, že jde o vozidla s obsaditelností 
nad 9 osob  

Oprávnění vstoupit na území 
ČR 

pobytové oprávnění vydané ČR (průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu v ČR, dlouhodobé vízum vydané 
ČR, krátkodobé vízum vydané ČR po 11. 5. 2020), bezvízový styk, pobytové oprávnění v jiném státě EU+ 
(průkaz o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemi EU+), vízum vydané ČR nebo jiným 
členským státem EU+ 

Rodinný příslušník ve 
smyslu § 15a zákona č. 
326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců 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  
Ve smyslu § 15a odst. 2 písm. b): druh / družka s prokazatelným trvalým partnerským vztahem (který není 
manželstvím) založeným zejména na soužití ve společné domácnosti   

Občan třetí země rezidentní 
v ČR nebo EU+  

a) občan třetí země s pobytovým oprávněním vydaným ČR (průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu v ČR, 
dlouhodobé vízum vydané ČR, krátkodobé vízum vydané ČR po 11. 5. 2020); b) občan třetí země 
s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU+ (průkaz o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu 
v zemi EU+, ale ne s dlouhodobým nebo krátkodobým vízem; do této kategorie spadají i rodinní příslušníci* 
s „přechodným“ pobytem v EU+)  

Diplomatická nóta o 
nemožnosti testu  

rozumí se tím jednorázová diplomatická nóta vydaná Ministerstvem zahraničních věcí ČR o nemožnosti 
zajištění testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 mimo území ČR  
 
POZOR: RT-PCR i antigenní testování je dostupné v drtivé většině zemí světa, tato výjimka bude proto 
aplikována zcela výjimečně + některé letecké společnosti mohou mít přísnější pravidla pro vstup na palubu  

 

  VÝJIMKA PŘI POZITIVNÍM TESTU PŘED VSTUPEM NA ÚZEMÍ ČR:  
 

 Vstup na území ČR je umožněn i osobám, u kterých test prokázal přítomnost SARS-CoV-2 méně než 14 dnů před plánovaným vstupem. 
Tyto osoby se musí do ČR přepravit individuální dopravou, je-li to možné. V případě přepravy veřejnou dopravou* musí osoby 
informovat o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19 před započetím cesty dopravce.   

 Bez ohledu na způsob přepravy musí tyto osoby po vstupu na území ČR informovat zdravotnické pracovníky provádějící test na 
přítomnost SARS-CoV-2 a místně příslušnou krajskou hygienickou stanici.  
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 Všechny tyto osoby musí dodržovat po vstupu na území ČR pravidla izolace dle rozhodnutí krajské hygienické stanice nebo alespoň 
po dobu 3 dnů od odeznění příznaků onemocnění, nejméně však 14 dní od prvního testu, který prokázal přítomnost SARS-CoV-2. 

 
POZOR: letecké společnosti mohou mít přísnější požadavky pro uskutečnění cesty. 

 


