Pravidla vstupu a návratu (účinnost od 5. 4. 2021)
po pobytu v zemi odjezdu delším než 12 hodin a následném pobytu v ČR delším než 12 hodin

Platí pro všechny cizince kromě rodinných příslušníků občanů ČR podle bodu I.7 písm. e), občanů EU s vydaným potvrzením o
přechodném pobytu a cizinců s povolením k trvalému pobytu
CESTA INDIVIDUÁLNÍ NEBO VEŘEJNOU DOPRAVOU

ZELENÁ ZEMĚ

ORANŽOVÁ ZEMĚ

ČERVENÁ ZEMĚ

TMAVĚ ČERVENÁ ZEMĚ

PŘÍJEZDOVÝ
FORMULÁŘ

TEST PŘED
ODJEZDEM /
ODLETEM

TEST PO
PŘÍJEZDU /
PŘÍLETU

OMEZENÍ POHYBU /
SAMOIZOLACE

OCHRANA ÚST A
NOSU

NE

NE

NE

DLE PRAVIDEL PES

DLE PRAVIDEL PES

DLE PRAVIDEL PES

DLE PRAVIDEL PES

ANO

NEGATIVNÍ
ANTIGEN (max 24
hod starý) nebo PCR
(max 72 hodin starý)

(pro zaměstnance a studenty navíc
povinnost předložit výsledek testu
zaměstnavateli nebo škole)

+ 14 dnů po příjezdu nosit
respirátor FFP2 všude mimo
domov

SAMOIZOLACE DO PŘEDLOŽENÍ
NEGATIVNÍHO TESTU

DLE PRAVIDEL PES

ANO

NEGATIVNÍ
ANTIGEN (max 24
hod starý) nebo PCR
(max 72 hodin starý)

ANO

NEGATIVNÍ PCR
(max 72 hodin starý)

NE

PCR
(nejpozději patý den
po příjezdu)

PCR
(nejdříve po pěti
dnech od příjezdu)

(pro zaměstnance a studenty navíc
povinnost předložit výsledek testu
zaměstnavateli nebo škole)

SAMOIZOLACE DO PŘEDLOŽENÍ
NEGATIVNÍHO TESTU (nejdříve po
pěti dnech od příjezdu)

(pro zaměstnance a studenty navíc
povinnost předložit výsledek testu
zaměstnavateli nebo škole)

+ 14 dnů po příjezdu nosit
respirátor FFP2 všude mimo
domov

DLE PRAVIDEL PES
+ 14 dnů po příjezdu nosit
respirátor FFP2 všude mimo
domov

Výjimky budou aplikovány zejména na mezinárodní dopravu a pravidelný přeshraniční pohyb (pendleři, žáci a studenti a osoby vykonávající práva péče o dítě).
Zelená země - země s nízkým rizikem nákazy covid-19
Oranžová země - země se středním rizikem nákazy covid-19
Červená země - země s vysokým rizikem nákazy covid-19
Tmavě červená země - země s velmi vysokým rizikem nákazy covid-19

Země, která není uvedena na seznamu
zemí, je považována ze zemi s velmi
vysokým rizikem nákazy covid-19.

UPOZORNĚNÍ: V současné době není možné vycestovat do zemí s extrémně vysokým rizikem nákazy. Seznam zemí s extrémním rizikem nákazy je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

