Pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření (od 11. 5. 2020 00:00 po dobu trvání nouzového stavu)
 Na všechny osoby vstupující na území ČR platí veškerá další platná mimořádná a krizová opatření přijatá Vládou ČR v souvislosti s epidemií COVID-19.
 Jako na občany EU se pohlíží i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie.
 Pozor na přijatá opatření a omezení dalších států, zejména sousedních států České republiky, která mohou omezit transit na cestě do ČR.

Kategorie
1. Občané ČR, občané EU a občané třetích zemí
s přechodným nebo trvalým pobytem
- všichni občané ČR
- všichni občané EU s předešlým bydlištěm na
území ČR (nejedná se o prvovstup)

Podmínky pro vstup / po
vstupu (karanténa versus
PCR test)
Při vstupu předložit lékařské
potvrzení o absolvování PCR
testu (lze absolvovat i na
území)

Další nařízená omezení
Pro všechny osoby, které neabsolvují
nezbytná karanténní opatření, platí po
dobu 14 dnů od vstupu na území ČR
omezení volného pohybu po území ČR.

- doklad potvrzující občanství

- povolení k přechodnému nebo trvalému
pobytu
NEBO
- kupní, nájemní nebo podnájemní smlouva na
nemovitost (nebo potvrzení o ubytování na
koleji)
PLUS alespoň jeden z těchto platných
dokumentů:
- kartička zdravotního pojištěnce zdravotní
pojišťovny ČR
- potvrzení o studiu na území ČR s aktuální
platností
- aktuální potvrzení zaměstnavatele, že pracovní
vztah na území ČR trvá déle než 90 dní
- aktuální výpis z živnostenského, obchodního
nebo podobného rejstříku
- povolení k přechodnému pobytu (dlouhodobé
vízum, povolení k dlouhodobému pobytu),
povolení k trvalému pobytu

NEBO
Nezbytná karanténní
opatření po vstupu

- všichni občané třetích zemí s přechodným
pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem
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Platné dokumenty ke vstupu (kromě
případných dokladů o absolvování PCR testu)

2. Občané ČR a EU
za účelem výkonu
ekonomické činnosti
do 72 hodin
Nejedná se o
pravidelné
překračování hranic
ve smyslu
přeshraničního
pracovníka v bodě 8
tabulky.

2a. občané ČR a cizinci s
přechodným pobytem
nad 90 dnů nebo trvalým
pobytem vstupující na
území ČR do 72 hodin od
doby vycestování do
zahraničí za účelem
nepravidelné ekonomické
činnosti (ČR je zemí
bydliště a pravidelné
ekonomické činnosti)

Pokud výkon ekonomické
činnosti v zahraničí přesáhne
72 hodin:
- Při vstupu předložit
lékařské potvrzení o
absolvování PCR testu (lze
absolvovat i na území)
NEBO
- Nezbytná karanténní
opatření po vstupu

2b. občané EU, kteří
prokazatelně za účelem
výkonu nárazové /
nepravidelné ekonomické
činnosti vstupují na území
ČR, pokud doba pobytu
nebude delší než 72
hodin

Při vstupu předložit lékařské
potvrzení o absolvování PCR
testu, jinak nelze vstoupit
na území.

- obchodní jednání
- služební/pracovní
cesta
- výkon nárazové /
nepravidelné
činnosti funkce
statutárního orgánu
- realizace zakázky
v rámci samostatné
výdělečné činnosti
nebo svobodného
povolání
- nárazový /
nepravidelný výkon
profesionální
sportovní nebo
umělecké činnosti
3. Občané EU vstupující na území ČR za účelem
ekonomické činnosti nebo za účelem studia na
vysoké škole, kdy doba pobytu bude delší než 72

Při vstupu předložit lékařské
potvrzení o absolvování PCR

Pro všechny osoby, které neabsolvují
povinnou nařízenou karanténu, platí po
dobu 14 dnů od vstupu na území ČR
omezení volného pohybu po území ČR.

NEBO
- nóta zastupitelského úřadu domovského státu
(zejména v případě novinářů)
Subjekty přijímající občany EU za
účelem ekonomické činnosti na území
ČR, mají povinnost zajistit, aby tyto
osoby dodržovaly pravidla podle IV
usnesení vlády ČR č. 332, zejména
dodržovat tato pravidla: pracovat
s respirátorem třídy FFP2, využívat na
odpočinek a stravování místnost bez
přítomnosti jiné osoby, minimalizovat
kontakt s ostatními pracovníky, omezit
pohyb na pracovišti, měřit pravidelně
teplotu.

NEBO
- potvrzení o výkonu ekonomické činnosti na
území ČR do 72 hodin – pouze pro vstup EU
občanů na území ČR (vzor MV na webu)

3a) Účel ekonomické činnosti
- potvrzení o výkonu ekonomické činnost na
Subjekty přijímající občany EU za účelem území ČR nad 72 hodin (vzor MV na webu)
ekonomické činnosti po dobu pobytu na
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Příslušné prokazující doklady, zpravidla:
- pozvání na obchodní jednání, služební cestu,
cestovní příkaz
- doklad o zakázce
- smlouva o výkonu funkce
- výpis z obchodního nebo živnostenského
rejstříku
- smlouva o dílo

hodin (může se jednat i o prvovstup – tzn.
„přistěhování“)

testu, jinak nelze vstoupit
na území.

- výkon zaměstnání
- obchodní jednání
- služební / pracovní cesta
- vyslání / vnitropodnikový převod
- výkon činnosti funkce statutárního orgánu
- realizace zakázky v rámci samostatné výdělečné
činnosti nebo svobodného povolání
- výkon profesionální sportovní nebo umělecké
činnosti
- studium na vysoké škole

V nezbytných případech lze
umožnit vstup i bez
předložení potvrzení o
absolvování testu a test
absolvovat na území ČR.
Osobám, jejichž vstup je
považován za nezbytný, lze
výjimečně umožnit vstup na
území ČR i bez předložení
potvrzení o absolvování
testu. Nezbytnost potvrzuje
pouze ministr gesčně
příslušný za dané odvětví.
Tyto osoby mají povinnost
absolvovat test RT-PCR na
přítomnost SARS-CoV-2 do
72 hodin po vstupu na území
ČR a potvrzení předložit
místně příslušné KHS.
Není nutné při vstupu
předložit lékařské potvrzení
o absolvování PCR testu ani
karanténní opatření po
vstupu, pokud doba pobytu
na území nepřekročí 24
hodin.

4. Zemědělci (a myslivci) v bezprostředním
příhraničí

území ČR nad 72 hodin mají povinnost
zajistit: ubytování po celou dobu pobytu
v ČR,
lékařskou
péči/registrujícího
poskytovatele po dobu pobytu, včetně
úhrady lékařské péče, není-li zajištěno
jinak, dopravu ze státní hranice do místa
ubytování a následně po dobu 14 dní do
zaměstnání a zpět, návrat zpět do země
původu v případě ztráty zaměstnání
v ČR.

Pro všechny tyto osoby platí po dobu 14
dnů od vstupu na území ČR omezení
volného pohybu po území ČR.
3b) Účel studia na vysoké škole
- potvrzení o zahájení studia vydané vysokou
školou
Pro všechny tyto osoby platí po dobu 14
dnů od vstupu na území ČR omezení
volného pohybu po území ČR.

Pro všechny osoby, které neabsolvují
nezbytná karanténní opatření, platí po
dobu 14 dnů od vstupu na území ČR
omezení volného pohybu po území ČR.
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PLUS jeden z těchto platných dokumentů
potvrzující ekonomickou činnost v ČR:
- pracovní smlouva
- pozvání na obchodní jednání nebo služební
cestu, cestovní příkaz
- doklad o zakázce
- smlouva o výkonu funkce
- výpis z obchodního nebo živnostenského
rejstříku
- smlouva o dílo
- vysílací dopis

- doklad o vlastnictví hospodářské půdy či jiném
vztahu k ní nebo pracovní smlouva v rámci
hospodářství a zemědělský stroj (traktor)
- členský průkaz z mysliveckého spolku

5. Rodinní příslušníci občanů ČR a EU s bydlištěm
na území ČR
ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území ČR
- manželé
- 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
Jedná se o EU občany nebo občany třetích zemí s
oprávněním vstoupit na území ČR.

- Při vstupu předložit
lékařské potvrzení o
absolvování PCR testu (lze
absolvovat i na území)
NEBO
- Nezbytná karanténní
opatření po vstupu

Pro všechny osoby, které neabsolvují
nezbytná karanténní opatření, platí po
dobu 14 dnů od vstupu na území ČR
omezení volného pohybu po území ČR.

Rodinní příslušníci
s vydaným vízem po 11. 5.
2020: při vstupu předložit
lékařské potvrzení o
absolvování PCR testu,
doplněné o potvrzení
z příslušné laboratoře (test
lze absolvovat i na území)
nebo podstoupit karanténní
opatření.

Není nutné při vstupu
předložit potvrzení o
- občan EU tranzitující do svého domovského
absolvování PCR testu ani
státu přes území ČR
karanténní opatření po
- občan třetí země s povoleným pobytem v jiném vstupu, pokud doba pobytu
státě EU tranzitující do svého domovského státu
na území nepřekročí 24
přes území ČR
hodin - u tranzitu vzhledem
k rozloze ČR vyloučeno.
7. Je-li vstup v zájmu ČR - jedná se o velmi Pokud doba
specifické, řídce se vyskytující, individuální případy předpokládaného pobytu na
území ČR je delší než 14 dní:
- experti na boj proti epidemii, humanitární
- Při vstupu předložit
pomoc
lékařské potvrzení o

- dokument prokazující oprávnění vstoupit
(bezvízový styk, krátkodobé vízum)
- kopie občanského průkazu občana ČR nebo
kopie povolení k pobytu občana EU (povolení
k pobytu občana EU může vydat i cizinecká
policie), na koho se rodinní příslušníci slučují
PLUS
- rodný list
NEBO
- oddací list nebo doklad o uzavření
registrovaného partnerství
- nebo jiné doklady prokazující rodinnou vazbu
(v případě závislých prarodičů)
- dokument prokazující závislost na výživě nebo
nutné péči (např. souhrnná lékařská zpráva o
stavu pacienta-cizince, výpisy z bankovních účtů
o tom, že občan EU posílal cizinci finanční
prostředky k zajištění potřeb)

6. Průjezd a repatriace přes ČR

- nóta zastupitelského úřadu cílové země

Pro všechny osoby, které neabsolvují
nezbytná karanténní opatření, platí po
dobu 14 dnů od vstupu na území ČR
omezení volného pohybu po území ČR.
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- oprávnění vstoupit na území ČR (občan EU,
občan třetí země s vízem)

8. a) Přeshraniční pracovníci ve zdravotnictví,
sociálních službách, pracovníci základních složek
integrovaného záchranného systému, pracovníci
subjektu kritické infrastruktury
- občan ČR, občan EU v ČR, Německu, Rakousku,
Polsku nebo Slovensku

8. b) Přeshraniční pracovníci, děti, žáci a
studenti1, kteří za účelem výkonu práce nebo
vzdělání pravidelně oprávněně překračují státní
hranici s ČR

absolvování PCR testu (lze
absolvovat i na území)
NEBO
- Nezbytná karanténní
opatření po vstupu (dle
usnesení může KHS
rozhodnout i jiné formě
opatření)
Pokud doba
předpokládaného pobytu na
území nebo doba
vycestování z území ČR je
delší než 14 dní:
- Při vstupu předložit
lékařské potvrzení o
absolvování PCR testu (lze
absolvovat i na území)
NEBO
- Nezbytná karanténní
opatření po vstupu

Rezidentní osoby v ČR2: při
prvním vstupu předložit
lékařské potvrzení o
absolvování PCR testu a poté
vždy po 30 dnech (test lze i

Pro všechny osoby, které neabsolvují
nezbytná karanténní opatření, platí po
dobu 14 dnů od vstupu na území ČR
omezení volného pohybu po území ČR.

- potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání
v oboru zdravotnictví, sociálních služeb, IZS a
subjektu kritické infrastruktury (vzor MV na
webu)
Pouze pro přeshraniční pracovníky pracující na
území sousedních států:
- nóta zastupitelského úřadu cílové země, že jde
o tuto kategorii osob a že v místě výkonu práce
byla přijata opatření k zabránění šíření
koronaviru SARS CoV-2, zejména povinnost
nosit ochranné prostředky dýchacích cest,
pokud předpokládaná doba vycestování nemá
být delší než 14 dní.

Pro všechny osoby, které neabsolvují
nezbytná karanténní opatření, platí po
dobu 14 dnů od vstupu na území ČR
omezení volného pohybu po území ČR.

1

- potvrzení pro přeshraniční pracovníky (vzor
MV na webu)
NEBO
- potvrzení pro přeshraniční žáky a studenty,
potvrzení mateřské školy (vzor MV na webu)

Dítě, žák nebo student může mít nezbytně nutný doprovod rodinného příslušníka za účelem zajištění odvozu. Doprovod nemusí absolvovat povinnou nařízenou karanténu
nebo předložit potvrzení o absolvování PCR testu pokud doba vstupu / vycestování nepřekročí 24 hodin.
2
Jedná se o osoby s pravidelným bydlištěm na území České republiky.
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- občan ČR, občan EU v ČR, Německu, Rakousku,
Polsku nebo Slovensku

9. 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

absolvovat na území do 72
hodin)
NEBO nezbytná karanténní
opatření po vstupu
Nerezidentní osoby:
předložit lékařské potvrzení
o absolvování PCR testu při
vstupu nebo jej absolvovat
časově (lze i na území) tak,
aby ho osoba mohla
předložit při dalším vstupu
do ČR, který nastane po
uplynutí 72 hodin (test nesmí
být starší 4 dny). Jinak nelze
už umožnit další vstup. Poté
předložit nové lékařské
potvrzení vždy po 30 dnech.
Pokud doba
předpokládaného pobytu na
území nebo doba
vycestování z území ČR je
delší než 14 dní:
- Při vstupu předložit
lékařské potvrzení o
absolvování PCR testu (lze
absolvovat i na území)
NEBO
- Nezbytná karanténní
opatření po vstupu

Pro všechny osoby, které neabsolvují
nezbytná karanténní opatření, platí po
dobu 14 dnů od vstupu na území ČR
omezení volného pohybu po území ČR.

- smlouva o smluvní dopravě (platí pouze pro ty
řidiče, kteří vezou za účelem práce lodní
posádku) – pro ostatní takové řidiče pracovní
smlouva

6/10
MV-2020/05/10-V9

- oprávnění vstoupit na území ČR (občan ČR,
občan EU, občan třetí země s oprávněním
vstoupit)
PLUS
- potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy
(vzor MV na webu)
NEBO
- průkaz o profesní způsobilosti řidiče

10. Pracovníci servisu kritické infrastruktury
- pracovníci servisu kritické infrastruktury, kritické
informační infrastruktury a další nebo související
energetické infrastruktury
- pracovníci řídící a servisující chemické a
farmaceutické provozy související s bojem proti
epidemii a kritickou infrastrukturu včetně servisu
vybavení IZS apod.
- pracovníci opravující a servisující v nezbytně
nutných případech výrobní technologie
v zemědělské a potravinářské výrobě

11. Diplomaté a úředníci mezinárodních
organizací
- diplomaté, konzulové akreditovaní v ČR nebo
občané ČR rezidentní mimo ČR, vč. rodinných
příslušníků
- držitelé diplomatických a služebních pasů
vydaných v ČR
- úředníci mezinárodních organizací, vč.
rodinných příslušníků
- členové Evropského parlamentu
- státní zaměstnanci, příslušníci ozbrojených
sborů a vojáci ČR na misi
3
4

Pokud doba
předpokládaného pobytu na
území nebo doba
vycestování z území ČR je
delší než 14 dní:
- Při vstupu předložit
lékařské potvrzení o
absolvování PCR testu (lze
absolvovat i na území)
NEBO
- Nezbytná karanténní
opatření po vstupu (dle
usnesení může KHS
rozhodnout i jiné formě
opatření)

Pokud doba
předpokládaného pobytu na
území (cizinců, občanů ČR
rezidentních mimo ČR3) nebo
doba vycestování z území ČR
(občanů ČR, rezidentních
cizinců v ČR4) je delší než 14
dní:
- Při vstupu předložit
lékařské potvrzení o
absolvování PCR testu (lze
absolvovat i na území)
NEBO

Subjekty v ČR přijímající pracovníky
kritické infrastruktury, mají povinnost
zajistit, aby zahraniční pracovníci
dodržovali pravidla pro kritické
zaměstnance podle usnesení vlády ČR č.
332, zejména dodržovat tato pravidla:
pracovat s respirátorem třídy FFP2,
využívat na odpočinek a stravování
místnost bez přítomnosti jiné osoby,
minimalizovat
kontakt
s ostatními
pracovníky, omezit pohyb na pracovišti,
měřit pravidelně teplotu.
Pro všechny osoby, které neabsolvují
nezbytná karanténní opatření, platí po
dobu 14 dnů od vstupu na území ČR
omezení volného pohybu po území ČR.
Pro všechny osoby, které neabsolvují
nezbytná karanténní opatření, platí po
dobu 14 dnů od vstupu na území ČR
omezení volného pohybu po území ČR.

Pouze pro pracovníky pracující mimo území ČR:
- nóta zastupitelského úřadu cílové země, že jde
o tuto kategorii osob a že v místě výkonu práce
byla přijata opatření k zabránění šíření
koronaviru SARS CoV-2, zejména povinnost
nosit ochranné prostředky dýchacích cest pokud
předpokládaná doba vycestování nemá být delší
než 14 dní.

- oprávnění vstoupit na území ČR
PLUS příslušné prokazující doklady, zpravidla:
- průkaz europoslance
- diplomatický nebo služební pas
- služební průkaz, průkaz zaměstnance

Jedná se o občany ČR s pravidelným bydlištěm mimo území České republiky.
Jedná se o občany EU a občany třetích zemí s přechodným nebo trvalým pobytem na území České republiky.
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- oprávnění vstoupit na území ČR (občan ČR,
občan EU, občan třetí země s oprávněním
vstoupit)
PLUS
- potvrzení pro pracovníky kritické
infrastruktury (vzor MV na webu)

12. Naléhavé mimořádné situace
- přeshraniční přejezd příslušníků IZS, včetně
horské služby a ostatních složek IZS
- převoz krve, kostní dřeně a jiného biologického
materiálu odběrovými týmy, převoz a průvoz
sanitním vozem nebo vozem pohřební služby
- poskytnutí zdravotních služeb
- plnění povinnosti uložené soudem, nebo účast
na základě předvolání státního orgánu, nebo na
neodkladném úředním jednání, včetně účasti na
zkoušce na střední nebo vysoké škole (i přijímací
zkouška) či vyřízení STK, nebo výkon soudního
rozhodnutí
- vyzvednutí či odvoz rodinných příslušníků ze
zahraničí nebo do zahraničí, včetně aut na
letištích
- nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří
nejsou schopni se o sebe sami postarat, výkonu
práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním a
zajištění nezbytné péče o zvířata
- účast na pohřbech či svatbě nebo uzavření
registrovaného partnerství
- jiné humanitární situace

- Nezbytná karanténní
opatření po vstupu (dle
usnesení může KHS
rozhodnout i jiné formě
opatření)
Pokud doba
předpokládaného pobytu na
území nebo doba
vycestování z území ČR je
delší než 24 hodin:
- Při vstupu předložit
lékařské potvrzení o
absolvování PCR testu
NEBO
- Nezbytná karanténní
opatření po vstupu (dle
usnesení může KHS
rozhodnout i jiné formě
opatření)

Pro všechny osoby, které neabsolvují
nezbytná karanténní opatření, platí po
dobu 14 dnů od vstupu na území ČR
omezení volného pohybu po území ČR.
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- oprávnění vstoupit na území ČR (občan EU,
občan třetí země s vízem nebo s pobytovým
oprávněním v EU)
PLUS příslušné prokazující doklady, zpravidla:
- řádně označený vůz (IZS, sanitka)
- dokumentace o převozu zdravotnického
materiálu
- lékařské potvrzení nebo potvrzení z nemocnice
- zvací dopis na úřední jednání
- potvrzení střední nebo vysoké školy o účasti na
zkoušce
- velký technický průkaz s propadající platností
do 1 měsíce
- potvrzení o potřebě péče
- rodný list
- doložení rodinného vztahu
- parte, úmrtní oznámení
- svatební oznámení nebo pozvánka

13. Sezónní zaměstnanci (občan třetí země*)

Při vstupu předložit lékařské
potvrzení o absolvování PCR
testu, doplněné o potvrzení
z příslušné laboratoře, jinak
nelze vstoupit na území.

14. Klíčový pracovníci v rámci Programu klíčový
a vědecký personál s vydaným vízem po 11. 5.
2020 a jejich rodinní příslušníci s vydaným vízem
po 11. 5. 2020 (občan třetí země*)

V nezbytných případech lze
umožnit vstup i bez
předložení potvrzení o
absolvování testu a test
absolvovat na území ČR.
Osobám, jejichž vstup je
považován za nezbytný, lze
výjimečně umožnit vstup na
území ČR i bez předložení
potvrzení o absolvování
testu. Nezbytnost potvrzuje
pouze ministr gesčně
příslušný za dané odvětví.
Tyto osoby mají povinnost
absolvovat test RT-PCR na
přítomnost SARS-CoV-2 do
72 hodin po vstupu na území
ČR a potvrzení předložit
místně příslušné krajské
hygienické stanici.

15. Pracovníci ve zdravotnictví a sociálních
službách v rámci Programu vysoce kvalifikovaný
zaměstnanec nebo Programu kvalifikovaný
zaměstnanec s vydaným vízem po 11. 5. 2020 a
jejich rodinní příslušníci s vydaným vízem po 11.
5. 2020 (občan třetí země*)
16. Držitelé dlouhodobého víza za účelem
převzetí povolení k pobytu (občan třetí země)

Subjekty přijímající tyto osoby mají po
dobu jejich pobytu na území ČR
povinnost zajistit: ubytování po celou
dobu
pobytu
v ČR,
lékařskou
péči/registrujícího poskytovatele po
dobu pobytu, včetně úhrady lékařské
péče, není-li zajištěno jinak, dopravu ze
státní hranice do místa ubytování a
následně po dobu 14 dní do zaměstnání
a zpět, návrat zpět do země původu
v případě ztráty zaměstnání v ČR.

- krátkodobé vízum za účelem sezónního
zaměstnání
- dlouhodobé vízum za účelem sezónního
zaměstnání
- mimořádné pracovní vízum
- dlouhodobé vízum za účelem převzetí
povolení k pobytu (D/VR)
- dlouhodobé vízum za účelem podnikání
- dlouhodobé vízum za účelem rodinným (v
případě rodinných příslušníků)

Pro všechny tyto osoby platí po dobu 14
dnů od vstupu na území ČR omezení
- krátkodobé vízum za účelem zaměstnání
volného pohybu po území ČR.
- dlouhodobé vízum za účelem převzetí
povolení k pobytu (D/VR)
- dlouhodobé vízum za účelem rodinným (v
případě rodinných příslušníků)

- dlouhodobé vízum za účelem převzetí
povolení k pobytu (D/VR)

Lékařským potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RTPCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; stáří testu nesmí být více než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Potvrzení o absolvování
testu se vypisuje na formulář, který je ke stažení na webových stránkách MV, nebo se předkládá potvrzení od lékaře, které obsahuje veškeré náležitosti
uvedené na formuláři. V konkrétních uvedených případech lze absolvovat PCR test i na území do 72 hodin od vstupu na území ČR; o absolvování testu na
území ČR musí být bezodkladně informována místně příslušná krajská hygienická stanice, které se i lékařské potvrzení o absolvování testu na území předkládá.
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Potvrzením z příslušné laboratoře se rozumí potvrzení, které obsahuje údaje, na základě kterých je možné jednoznačně zjistit a ověřit údaje o typu testu, jeho
stáří, o laboratoři, která test provedla a skutečnost, že potvrzení skutečně vydala; stáří testu nesmí být více než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady.
Nezbytným karanténním opatřením se rozumí zejména karanténa podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů., nebo jiný způsob omezení pohybu dle určení hygienické stanice. Nezbytné karanténní opatření uděluje krajská hygienická stanice (KHS)
příslušná podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a to na základě telefonického oznámení bezprostředně po vstupu na území ČR.
Omezením volného pohybu po území ČR se rozumí omezení, s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb,
cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů, a to po dobu 14 dnů od doby vstupu na území ČR.
* Na území ČR mohou vstoupit pouze ti občané třetích zemí, kterým lze vydat vízum na základě žádosti na zastupitelských úřadech České republiky ve státech,
jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 umožňují provádění úkonů v rámci řízení. Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní
seznam takových států na svém webu.
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