Tabulka č. 1

Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR (od 5. 6. 2020 00:00)
Týká se:
a) občanů České republiky
b) občanů Evropské unie s prokázaným předešlým bydlištěm delším než 90 dnů na území ČR před 12. 3. 2020
c) občanů třetích zemí s přechodným nebo trvalým pobytem na území ČR před 12. 3. 2020
Netýká se:
a) Občanů České republiky, občanů EU s předešlým bydlištěm delším než 90 dnů na území ČR před 12. 3. 2020 a občanů třetí země s přechodným nebo
trvalým pobytem na území ČR před 12. 3. 2020 navracející se na území ČR z pobytu pouze v Německu, Maďarsku, Rakousku nebo na Slovensku, pokud
vstup do ČR je učiněn z těchto zemí (může se jednat jak o pozemní, tak i vzdušnou hranici)
b) Občanů České republiky a jejich rodinných příslušníků 1 s prokázaným současným bydlištěm v Německu, Maďarsku, Rakousku nebo na Slovensku,
pokud vstup do ČR je učiněn z těchto zemí (může se jednat jak o pozemní, tak i vzdušnou hranici)
Tyto osoby mohou na území České republiky vstupovat:
o bez nutnosti prokazovat účel cesty (a tudíž spadat do jedné z výjimek ze zákazu vstupu uvedených níže),
o bez časového omezení pobytu na území ČR nebo vycestování z území ČR,
o bez povinnosti mít potvrzení o absolvování testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
o bez povinnosti absolvovat nezbytná karanténní opatření po vstupu.
 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 mít jiná pravidla pro vstup a tranzit osob přes
své území.
Kategorie
1. Vstup:
- občana ČR
- občana EU s předešlým bydlištěm delším než
90 dnů na území ČR před 12. 3. 2020
- občana třetí země s přechodným nebo trvalým
1

Podmínky pro vstup / po vstupu z hlediska zdravotního

Platné dokumenty pro vstup (kromě případných
dokladů o absolvování PCR testu) z hlediska vztahu k ČR

a) Pro vstup je nutné mít lékařské potvrzení o absolvování PCR
testu (lze absolvovat i na území) + následné omezení volného
pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR

Občan ČR – platný doklad totožnosti

NEBO

Občan EU - potvrzení o přechodném pobytu, povolení
k trvalému pobytu nebo jiný doklad prokazující dosavadní
pobyt v ČR 2

Ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců - manželů, registrovaných partnerů, dětí do věku 21 let, rodičů dětí do věku 21 let, rodičů,
prarodičů a potomků závislých na výživě nebo jiné nutné péči).
1
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Tabulka č. 1
pobytem na území ČR před 12. 3. 2020

b) Nezbytná karanténní opatření po vstupu

2. Návrat po výkonu ekonomické činnosti
v zahraničí do 72 hodin a nad 72 hodin

Pokud výkon ekonomické činnosti v zahraničí nepřesáhne 72
hodin:

Nejedná se o pravidelné překračování hranic
ve smyslu přeshraničního pracovníka. ČR je
zemí bydliště a pravidelné ekonomické činnosti.

Z hlediska zdravotního se nic nepředkládá. Pro všechny tyto
osoby platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení
volného pohybu po území ČR.

- 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

Pokud výkon ekonomické činnosti v zahraničí přesáhne 72
hodin:
a) Pro vstup je nutné předložit lékařské potvrzení o absolvování
PCR testu (lze absolvovat i na území) + následné omezení
volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od vstupu na
území ČR

Občan třetí země - dlouhodobé vízum, povolení
k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu,
povolení k přechodnému pobytu (pouze u rodinných
příslušníků občanů ČR/EU) platné před 12. 3. 2020
Platí jak pro návraty do 72 hodin a nad 72 hodin:
Příslušné doklady prokazující ekonomickou činnost,
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

NEBO
b) Nezbytná karanténní opatření po vstupu

2

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.
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Tabulka č. 1
3. Zemědělci, lesníci, myslivci nebo rybáři při
výkonu práce v bezprostředním příhraničí do
24 hodin
- platí pouze pro hranici mezi Českou
republikou a Polskem
Nejedná se o pravidelné překračování hranic
ve smyslu přeshraničního pracovníka – tj.
nejedná se o cestu za prací, ale až o výkon
dané práce (např. přeshraniční revír). ČR je
zemí bydliště a pravidelné ekonomické činnosti.
Stejná pravidla platí i pro osoby vstupující do
bezprostředního příhraničí ČR z Polska.
4. a) Přeshraniční pracovníci ve zdravotnictví,
sociálních službách, pracovníci základních
složek integrovaného záchranného systému,
pracovníci subjektu kritické infrastruktury
- platí pouze pro hranici mezi Českou
republikou a Polskem
- občan ČR, občan EU v ČR nebo Polsku

Pokud doba vycestování z území nepřekročí 24 hodin, není pro
vstup nutné předložit lékařské potvrzení o absolvování PCR
testu, ani po vstupu karanténní opatření.
Pro všechny osoby platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR
omezení volného pohybu po území ČR.

Pokud doba vycestování z území ČR není delší než 14 dní:
Z hlediska zdravotního se nic nepředkládá. Pro všechny tyto
osoby platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení
volného pohybu po území ČR.
Pokud doba vycestování z území ČR je delší než 14 dní:
a) Pro vstup je nutné předložit lékařské potvrzení o absolvování
PCR testu (lze absolvovat i na území) + následné omezení
volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od vstupu na
území ČR

- 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
- doklad o vlastnictví lesa či jiném vztahu k němu nebo
pracovní smlouva (výkon práce v lesnictví)
- průkaz a odznak porybného (rybářské stráže)
- doklad o vlastnictví rybníka či jiném vztahu k němu

- 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.

NEBO
4. b) Přeshraniční pracovníci, děti, žáci a
studenti3, kteří za účelem výkonu práce nebo
vzdělání pravidelně oprávněně překračují

b) Nezbytná karanténní opatření po vstupu
Přeshraniční pracovníci pracující na území Polska:
a) Pro účely prvního vstupu je nutné mít lékařské potvrzení o
absolvování PCR testu a poté vždy mít nové potvrzení každých

3

- potvrzení pro přeshraniční pracovníky (vzor MV na
webu)
NEBO

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.

MV-2020/06/04-V3

3

Tabulka č. 1
státní hranici s ČR
- platí pouze pro hranici mezi Českou
republikou a Polskem
- občan ČR, občan EU v ČR, nebo Polsku

5. 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

30 dnů (lze absolvovat i na území) + následné omezení volného
pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR
NEBO
b) Nezbytná karanténní opatření po vstupu
Přeshraniční pracovníci pracující na území ČR:
Pro vstup je nutné mít lékařské potvrzení o absolvování PCR
testu nebo jej absolvovat časově (lze i na území) tak, aby ho
osoba mohla mít při dalším vstupu do ČR, který nastane po
uplynutí 72 hodin (test nesmí být starší 4 dny); jinak nelze už
umožnit další vstup; poté je nutné předložit vždy nové lékařské
potvrzení každých 30 dnů
+ následné omezení volného pohybu po území ČR po dobu 14
dnů od vstupu na území ČR
Pokud doba vycestování z území ČR není delší než 14 dní:
Z hlediska zdravotního se nic nepředkládá. Pro všechny tyto
osoby platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení
volného pohybu po území ČR.
Pokud doba vycestování z území ČR je delší než 14 dní:
a) Pro vstup je nutné mít lékařské potvrzení o absolvování PCR
testu (lze absolvovat i na území) + následné omezení volného
pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR
NEBO

- potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy (vzor MV
na webu)
NEBO
- průkaz o profesní způsobilosti řidiče
- smlouva o smluvní dopravě (platí pouze pro ty řidiče,
kteří vezou za účelem práce lodní posádku) – pro ostatní
takové řidiče pracovní smlouva

b) Nezbytná karanténní opatření po vstupu

6. Pracovníci servisu kritické infrastruktury

Pokud doba vycestování z území ČR není delší než 14 dní:

- pracovníci servisu kritické infrastruktury,
kritické informační infrastruktury a další nebo

Z hlediska zdravotního se nic nepředkládá. Pro všechny tyto
osoby platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení
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- potvrzení pro přeshraniční žáky a studenty, potvrzení
mateřské školy (vzor MV na webu)
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- potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury (vzor
MV na webu)
Pouze pro pracovníky pracující mimo území ČR:

Tabulka č. 1
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

7. Diplomaté a úředníci mezinárodních
organizací
7 a) OSOBY S BYDLIŠTĚM NA ÚZEMÍ ČR:
- diplomaté, konzulové registrovaní u MZV ČR,
vč. rodinných příslušníků (děti, manželé,
registrovaní partneři)
- držitelé diplomatických nebo služebních pasů
vydaných v ČR, vč. rodinných příslušníků (děti,
manželé, registrovaní partneři)
- úředníci mezinárodních organizací
registrovaných u MZV ČR, vč. rodinných
příslušníků (děti, manželé, registrovaní partneři)
- členové Evropského parlamentu
- státní zaměstnanci, příslušníci ozbrojených
sborů a vojáci ČR (za účelem vyslání na misi)
7. b) OBČANÉ ČR S BYDLIŠTĚM MIMO ÚZEMÍ
ČR:
- držitelé diplomatických nebo služebních pasů
vydaných v ČR, vč. rodinných příslušníků (děti,
manželé, registrovaní partneři)
- členové Evropského parlamentu
MV-2020/06/04-V3

volného pohybu po území ČR.
Pokud doba vycestování z území ČR je delší než 14 dní:
a) Pro vstup je nutné předložit lékařské potvrzení o absolvování
PCR testu (lze absolvovat i na území) + následné omezení
volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od vstupu na
území ČR
NEBO
b) Nezbytná karanténní opatření po vstupu (dle usnesení může
KHS rozhodnout o jiné formě opatření)

- 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.

Pokud doba vycestování z území ČR není delší než 14 dní:
Z hlediska zdravotního se nic nepředkládá. Pro všechny tyto
osoby platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení
volného pohybu po území ČR.
Pokud doba vycestování z území ČR je delší než 14 dní:
a) Pro vstup je nutné předložit lékařské potvrzení o absolvování
PCR testu (lze absolvovat i na území) + následné omezení
volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od vstupu na
území ČR
NEBO
b) Nezbytná karanténní opatření po vstupu (dle usnesení může
KHS rozhodnout o jiné formě opatření)
Pokud doba předpokládaného pobytu území ČR není delší než
14 dní:
Z hlediska zdravotního se nic nepředkládá. Pro všechny tyto
osoby platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení
volného pohybu po území ČR.
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příslušné prokazující doklady, zpravidla:
- průkaz europoslance
- diplomatický pas
- služební pas
- služební průkaz
- průkaz zaměstnance (v případě úředníků mezinárodních
organizací akreditovaných v ČR)
- pozvání subjektu ČR na jednání (v případě úředníků
mezinárodních organizací sídlících mimo území ČR)
- rodný list, oddací list nebo doklad o uzavření
registrovaného partnerství a pobytové oprávnění
diplomata / úředníka (v případě rodinných příslušníků,
kteří necestují s danou osobou)

Tabulka č. 1
- úředníci mezinárodních organizací sídlících
mimo území ČR za účelem výkonu služební
činnosti

Pokud doba předpokládaného pobytu na území ČR je delší než
14 dní:
a) Pro vstup je nutné předložit lékařské potvrzení o absolvování
PCR testu (lze absolvovat i na území) + následné omezení
volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od vstupu na
území ČR
NEBO
b) Nezbytná karanténní opatření po vstupu (dle usnesení může
KHS rozhodnout o jiné formě opatření)

8. Naléhavé mimořádné situace

Pokud doba vycestování z území ČR není delší než 24 hodin:

- 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 4
- 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,

Z hlediska zdravotního se nic nepředkládá. Pro všechny tyto
osoby platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení
volného pohybu po území ČR.
Pokud doba vycestování z území ČR je delší než 24 hodin:
a) Pro vstup je nutné předložit lékařské potvrzení o absolvování
PCR testu (lze absolvovat i na území) + následné omezení
volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od vstupu na
území ČR
NEBO
b) Nezbytná karanténní opatření po vstupu (dle usnesení může
KHS rozhodnout i jiné formě opatření)

4

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 spolu s doložením rodinného
vztahu
- parte
- úřední potvrzení termínu svatby / uzavření
registrovaného partnerství (od obce, církve, apod.)

Pobyt v lázních: pouze pokud jede do lázní jako do zdravotnického zařízení za účelem poskytnutí zdravotních služeb (lázeňská léčebně rehabilitační péče); pokud se jedná o pobyt
jako v hotelu na „wellness“ pobytu, za účelem turistiky, tak nelze.
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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, svatbě či uzavření
registrovaného partnerství
- jiné humanitární situace
Lékařským potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR 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 a potvrzení o jeho absolvování předložit do 72 hodin od vstupu na území ČR
místně příslušné krajské hygienické stanici.
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.
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