Hlavní změny v cestování platné od 27. 4. 2020 od 00:00
Přeshraniční pohyb občanů ČR – obecná pravidla
Češi musí na hranicích předložit potvrzení o absolvování testu. To neplatí pro osoby,
které:
- za účelem výkonu práce nebo studia v sousedním státě pravidelně překračují státní
hranici (pendleři), pokud předloží potvrzení o absolvování testu, poté při každém dalším
překročení státní hranice do ČR, které nastane po 14 dnech po předložení potvrzení o
absolvování testu, předkládají potvrzení o absolvování testu, které není starší než 4 dny
o tom, že byl proveden test,
- pro pendlery ze zdravotnictví a sociálních služeb, IZS, kritické infrastruktury není
stanovena povinnost předložit potvrzení o absolvování testu, ale nóta zastupitelského
úřadu cílové země (jako dosud) pokud doba jejich vycestování nebude delší než 14 dnů,
- vycestovaly v naléhavé mimořádné situaci na dobu kratší než 24 hodin,
- vycestovaly jako pracovníci mezinárodní dopravy, servisu kritické infrastruktury,
diplomaté nebo úředníci mezinárodních organizací, pokud doba jejich vycestování
nebyla delší než 14 dní; servis kritické infrastruktury v zahraniční pro tyto případy musí
být doplněn nótou zastupitelského úřadu cílové země,
- hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraniční, pokud vycestovali na dobu
kratší než 24 hodin,
- vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich vycestování
nebyla delší než 72 hodin a pokud nejde o pendlera.
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, který není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní
náklady.

VZOR lékařského potvrzení o absolvování testu najdete ZDE.
VZOR potvrzení o výkonu ek. činnosti do 72 hodin najdete ZDE.
VZOR potvrzení o výkonu ek. činnosti nad 72 hodin najdete ZDE.
Seznam odběrových center v ČR najdete ZDE.
Seznam odběrových center v Německu ZDE,
v Polsku ZDE,
v Rakousku ZDE,
na Slovensku ZDE.

Přeshraniční pohyb občanů ČR na Slovensko
V období od 6. dubna 2020 do odvolání není umožněn vstup cizích státních
příslušníků na území Slovenské republiky s výjimkou níže uvedených případů:
1. Cizinci - blízké osoby občana SR (manžel/ka, nezletilé dítě, rodič nezletilého dítěte
apod.),
2. Cizinci, kteří mají platný pobyt na území SR,
3. Cizinci - pendler bydlící v příhraničním území sousedního státu (ČR) do 30 km od
hranice SR, kteří mají na území SR uzavřen pracovní poměr, nebo obdobný pracovní
vztah v příhraničních oblastech v pásmu do 30 km od hranice SR a jsou držiteli
potvrzení od zaměstnavatele o takovém výkonu práce,
4. Pracovníci diplomatických misí
5. Cizinci, kteří se prokáží výjimkou udělenou Úradom verejného zdravotníctva SR
6. Řidiči nákladní silniční dopravy
7. Řidiči a posádka osobní autobusové dopravy
8. Řidiči a posádka zdravotní služby
9. Zaměstnanci pohřební služby

Více informací k přeshraničnímu pohybu najdete ZDE.
MÍSTA NA SLOVENSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA
COVID-19 NALEZNETE ZDE.

Přeshraniční pohyb občanů ČR do Polska
Na základě usnesení vlády PL platí do odvolání zákaz mezinárodního vlakového a
leteckého spojení a prozatím do 3. května 2020 zákaz překročení hranic PL s
výjimkou níže uvedených případů:
1. Cizinci, kteří jsou manžely nebo dětmi polských občanů
2. Držitelé karty Poláka
3. Diplomaté
4. Osoby s trvalým nebo dočasným pobytem
5. Osoby s pracovním oprávněním na území Polska (v praxi se dotýká pouze osob v PL
pracujících a žijících, neboť pro tuto kategorii osob byla zrušena výjimka ze 14-denní
karantény)
6. Udělení individuální výjimky vojvodou
7. Řidiči dopravních prostředků převážejících zboží (na tyto osoby se nevztahují pravidla
o karanténě)

Více informací k přeshraničnímu pohybu najdete ZDE.
MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19:
Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena
speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich
seznam je možné nalézt pod odkazem ZDE.

Přeshraniční pohyb občanů ČR do Rakouska
Pro cestující z ČR do Rakouska platí od 14. dubna 2020 následující pravidla:
1. Cestující musí předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší než
čtyři dny.
2. Pokud tento atest nepředloží, bude cestujícímu vstup do země odepřen.
3. Osoby, které mají v Rakousku hlavní či vedlejší pobyt, nebo zde běžně pobývají – tyto
osoby mohou do země vstoupit i bez tohoto atestu, pokud se bezodkladně odeberou do
domácí 14 denní karantény a tuto skutečnost potvrdí vlastnoručním podpisem (doba v
karanténě se může zkrátit, pokud v jejím průběhu bude daná osoba otestována na nákazu
s negativním výsledkem).
4. Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani
jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY a je zajištěn také výjezd ze
země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).
Výše uvedená pravidla se nevztahují (tj. není potřeba atest, ani osoba automaticky
nejde do karantény) na:
- přepravu zboží,
- na cesty v rámci průmyslové a obchodní činnosti (gewerblicher Verkehr) s výjimkou
přepravy osob,
- na cesty ze závažných rodinných důvodů (nutno spolehlivě prokázat při hraniční
kontrole),
- na repatriační jízdy a osoby, které jedou vyzvednout své příbuzné na letiště Schwechat,
- na pendlery.
Řidiči a obslužný personál nákladních vozidel a pendleři mohou být podrobeni zdravotní
kontrole na hranicích (měření tělesné teploty).
VÝJIMKA PŘI CESTÁCH ZA NEZBYTNÝM LÉKAŘSKÝM VÝKONEM
Rakouští občané a osoby se zdravotním pojištěním v Rakousku mohou vstoupit do
Rakouska v případě nezbytného lékařského výkonu – nezbytnost lékařského výkonu se
prokazuje formulářem, který stvrdí lékař svým podpisem.

Zároveň platí, že osoby s pobytem v Rakousku budou moci za nezbytným lékařským
výkonem vycestovat do sousedních zemí (tedy i do ČR) a bude jim umožněn návrat do
Rakouska bez automaticky povinné karantény – opět je k tomu potřeba lékařem potvrzení.
Občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště ve Vídni svého rodinného
příslušníka (potomky, rodiče, manžele), může na letiště vycestovat za předpokladu, že na
hranici předloží letenku/palubní vstupenku svého rodinného příslušníka, který přilétá do
Vídně, a doloží příbuzenský vztah. Pokud nebude v Rakousku pobývat déle než 24 hodin,
nemusí ani v Rakousku, ani po návratu do ČR do karantény, zatímco přiletivší do karantény
musí.
Občané ČR, nacházející se v Rakousku, mohou pro návrat do ČR využít rakouskou
vnitrostátní dopravu, např. jet vlakem z Franz-Josef-Bahnhof ve Vídni do Gmündu a tam
přejít pěšky hranice do Českých Velenic. Informace o rakouské vnitrostátní dopravě
naleznete na stránkách dopravců, např. www.oebb.at.
NOVÁ PRAVIDLA PRO PENDLERY OD 27. DUBNA 2020
1) Pendleři
Hlavní změna: již při prvním vstupu na území ČR je možné předložit potvrzení o
absolvování PCR testu, nebo nahradit tento test absolvováním 14denní karantény v ČR.
V případě, že zvolíte variantu testu, je potřeba vždy po 14 dnech předložit potvrzení o
absolvování nového PCR testu.
Potřebné dokumenty:
- potvrzení pro pendlery pro kontrolu na české straně – ke stažení ZDE
- potvrzení pro pendlery pro kontrolu na rakouské straně - ke stažení ZDE (je NUTNÉ mít
OBĚ potvrzení)
- potvrzení o absolvování PCR testu – tiskopis ke stažení ZDE.
2) Pendleři ve zdravotnictví, sociálních službách, IZS a pracovníci kritické
infrastruktury
Pokud doba předpokládaného pobytu na území nebo doba vycestování z území ČR je delší
než 14 dní, je potřeba při vstupu předložit potvrzení o absolvování PCR nebo absolvovat
povinnou 14denní karanténu.
Potřebné dokumenty:
- potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb,
pro IZS a v subjektech kritické infrastruktury – ke stažení ZDE
- nóta zastupitelského úřadu cílové země – tato nóta potvrdí, že daná země, resp.
zaměstnavatel, pro kterého dotyčný pracuje, přijímá na pracovišti opatření k zamezení
šíření viru SARS Cov-2 (např. nošení ochranných prostředků dýchacích cest).

Pozor: Pokud budete nadále „pendlovat“ v intervalech delších než 14 dnů, není
nóta zastupitelského úřadu potřeba, pendler však po návratu ze zahraničí musí
do předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo jít 14denní karantény.
- potvrzení o absolvování PCR testu – pouze v případě, že doba pobytu na území nebo
doby vycestování z území ČR je delší než 14 dní, tiskopis ke stažení ZDE.

Výkon ekonomické činnosti do 72 hodin
- občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem
vstupující na území ČR do 72 hodin od vycestování do zahraničí za účelem
nepravidelné ekonomické činnosti (služební cesty, montážní práce aj.) – nejedná se o
pravidelné překračování hranic ve smyslu přeshraničního pracovníka (pendlera) –
pravidelné místo výkonu práce / aktivity je v ČR, v takovém případě není nutné při
vstupu předložit potvrzení o absolvování PCR testu ani není povinná nařízená
karanténa. Pokud výkon ekonomické činnosti v zahraničí přesáhne 72 hodin, je
potřeba při vstupu do ČR předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo
absolvovat karanténu,
- občané EU, kteří prokazatelně za účelem výkonu nárazové/nepravidelné ekonomické
činnosti vstupují na území ČR – nejedná se o pravidelné překračování hranic ve
smyslu přeshraničního pracovníka (pendlera) – tedy zejména pravidelné místo výkonu
práce/aktivity není v ČR, v takovém případě je potřeba při vstupu předložit potvrzení o
absolvování PCR testu, jinak nelze vstoupit na území ČR!!!
Další potřebné dokumenty:
Potvrzení o výkonu ekonomické činnosti do 72 hodin např.:
- dokumenty prokazující tuto skutečnost, např. 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
- nóta zastupitelského úřadu domovského státu (zejm. v případě novinářů)
- potvrzení o absolvování PCR testu – tiskopis ke stažení ZDE.

Podrobné informace o přeshraničním pohybu naleznete ZDE.
Kde získat PCR testy pro samoplátce v ČR a Rakousku
Přehled RAKOUSKÝCH laboratoří, které provádějí testy na COVID-19
najdete ZDE.
Na dvou uvedených odkazech ZDE a ZDE naleznete laboratoře v ČR i
Rakousku, které nabízejí PCR testy i pro samoplátce

Přeshraniční pohyb občanů ČR do Německa
Vstup na území Německa povolen mj. v následujících případech:
osoby s německou státní příslušností,
osoby s povolením k pobytu v Německu,
osoby s bydlištěm v Německu,
pendleři (je zapotřebí mít s sebou příslušné doklady – pracovní smlouva, karta
přeshraničního pracovníka aj.),
- osoby se závažnými důvody pro vstup do země (je zapotřebí mít s sebou příslušné
doklady) – o vstupu rozhodne příslušník daného orgánu na místě.
-

Osoby, které nemají německou státní příslušnost, mohou do země vstoupit za
následujících podmínek:
- za účelem cesty domů do Německa, pokud zde mají podle práva místo obvyklého
pobytu (hlavní bydliště),
- za účelem zahájení pobytu v Německu jen v případě, že to je nutné k zachování v
zahraničí již existující rodiny (doprovod nebo sloučení rodin v Německu) – státní
příslušníci třetích zemí potřebují vízum kategorie D,
- za účelem výkonu výdělečné činnosti a/nebo provedení smluvního plnění
(přeshraniční pracovníci, pracovníci v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb,
poslanci Evropského parlamentu, akreditovaní diplomaté). Toto platí i pro agenturní
zaměstnance v potravinářství a specializované smluvní pracovníky (montážní dělníci,
stavitelé tunelů, betonáři), kteří do Německa přicestují letecky. Je zapotřebí mít s
sebou vhodné doklady (potvrzení pro pendlery, pracovní smlouvu, podklady k dané
zakázce či tzv. Grenzgängerkarten umožňující pobyt a výkon pracovní činnosti v
Německu),
- za účelem tranzitu do vlasti, pokud není k dispozici alternativní spojení a je možný
vstup do dané země i průjezd tranzitními zeměmi. Účel cesty a předpoklady pro vstup
do cílových i tranzitních států je zapotřebí doložit (cestovní pas, potvrzení o nahlášení
bydliště, povolení k pobytu, jízdenky či letenky). Za těchto podmínek je do Německa
možné přicestovat i pozemní dopravou za účelem odletu z německého letiště,
- mají-li k tomu závažné důvody, mezi které patří např.:
-

-

Termín u lékaře, pokud dané zdravotní ošetření lze provést pouze v Německu a
bez tohoto ošetření by došlo k životu nebezpečnému zhoršení zdravotního
stavu,
péče o člena rodiny, kterou může zajistit pouze a nutně jen rodinný příslušník.
Zde je zapotřebí předložit příslušné lékařské osvědčení/potvrzení,

-

vyzvednutí člena rodiny za účelem zdravotní péče v zahraničí s příslušným
lékařským osvědčením/potvrzením,
péče o dítě/rodinného příslušníka s příslušným lékařským
osvědčením/potvrzením,
výkon střídavé péče o dítě, pokud je výkon péče nutný, aby druhá osoba
vykonávající péči mohla pracovat. Je zapotřebí předložit vhodné doklady,
cesta zemědělce nebo lesníka za účelem obhospodařování ploch v Německu,
pokud tak působíte v oblasti výroby potravin. Vstup do země je v případě
předložení příslušných dokladů povolen. Čistě soukromé účely sem nespadají.

Přeshraniční přeprava zboží omezena není, a to bez ohledu na státní příslušnost
přepravního personálu.
Spolková republika i jednotlivé spolkové země se dohodly, že všem občanům Německa,
občanům EU, občanům státu Schengenského prostoru nebo osobám dlouhodobě
pobývajícím v Německu, kteří se vrátí do svého bydliště v Německu po delším než
jednodenním pobytu v zahraničí, bude nařízena povinná dvoutýdenní karanténa.
Domácí karanténu musí dotčené osoby nastoupit zásadně bezprostředně po vstupu na
území Německa, nehledě zda přicestovaly pozemní, leteckou nebo námořní dopravou.
Navíc musí kontaktovat příslušný úřad veřejného zdraví (Gesundheitsamt) v místě pobytu.

Podrobné informace o přeshraničním pohybu naleznete ZDE.
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, který není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní
náklady.

VZOR lékařského potvrzení o absolvování testu najdete ZDE.
VZOR potvrzení o výkonu ek. činnosti do 72 hodin najdete ZDE.
VZOR potvrzení o výkonu ek. činnosti nad 72 hodin najdete ZDE.
S dotazy ohledně možnosti provedení a potvrzení negativního výsledku PCR
testu na COVID-19 na území SRN doporučujeme se obrátit přímo na Úřad
veřejného zdraví (Gesundheitsamt) v místě plánovaného pobytu. Místně
příslušný úřad veřejného zdraví naleznete na webové stránce Institutu
Roberta Kocha v Berlíně.
Toto lékařské potvrzení o výsledku testu (vzor tiskopisu ZDE) je nutné
předložit při hraniční kontrole.

Vstup cizinců na území ČR
Nově mohou do ČR přicestovat občané EU (+ Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko,
Island a Velká Británie), kteří vstupují do ČR za účelem výkonu:
- ekonomické činnosti, nejdéle na 72 hodin a předloží potvrzení o absolvování testu,
- ekonomické činnosti, nebo studia na vysoké škole a předloží potvrzení o absolvování
testu
·

tyto osoby musí na následný test mezi 10. a 14. dnem po vstupu,

·

pokud je jejich vstup do ČR nezbytný, lze umožnit vstup i bez předložení potvrzení o
absolvování testu; nezbytnost potvrzuje ministr gesčně příslušný za dané
odvětví; tyto osoby mají povinnost absolvovat test do 24 hodin po vstupu na území
ČR,

·

všem subjektům, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti zajistit jim
ubytování, lékařskou péči, převoz z hranice a v případě ztráty zaměstnání převoz zpět
do země původu,

·

tito lidé musí předem oznámit datum a způsob vstupu na území ČR způsobem
stanoveným MZV ČR a nesmí používat hromadnou dopravu a taxi z hranice do místa
ubytování (pravidlo zákazu užití této dopravy se vztahuje na všechny, které přijedou
do ČR)

Ostatní osoby musí svůj vstup nahlásit na příslušné Krajské hygienické stanici a jít
do karantény s výjimkou pro:
- rodinné příslušníky občanů ČR nebo občanů EU s přechodným nebo trvalým pobytem
na území ČR, pokud předloží potvrzení o absolvování testu,
- občany EU a cizince s povoleným pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR za účelem
cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a
repatriace), pokud doba jejich pobytu nebude delší než 24 hodin nebo pokud předloží
potvrzení o absolvování testu,
- cizince, jejichž vstup je v zájmu ČR, pro pracovníky mezinárodní dopravy, pro pracovníky
servisu kritické infrastruktury*, pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací,
pokud doba jejich pobytu na území ČR nebude delší než 14 dní nebo pokud předloží
potvrzení o absolvování testu,
*Jedná se odvětví: energetika, vodní hospodářství, potravinářství, zemědělství,
zdravotnictví, doprava, komunikační a informační systémy, finanční trhy a měna,
nouzové služby a veřejná správa. Více informací najdete ZDE.

- pendlery, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo studia v ČR pravidelně a
oprávněně překračují státní hranici s ČR ze sousedního státu, pokud předloží potvrzení o
absolvování testu a poté při každém dalším překročení státní hranice do ČR, které
nastane po 14 dnech po předložení potvrzení o absolvování testu, předkládají potvrzení
o absolvování testu, které není starší než 4 dny o tom, že byl proveden test*,
*Pozn. HK ČR: Pendleři, žáci a studenti musí při prvním překročení hranice předložit
potvrzení o absolvování testu, další potvrzení musí předložit po 14 dnech po předložení
potvrzení předchozího testu. Nové potvrzení nesmí být starší než 4 dny od provedení
testu.
-

pendlery ze zdravotnictví a sociálních služeb, IZS, kritické infrastruktury není stanovena
povinnost předložit potvrzení o absolvování testu, pokud doba jejich pobytu na území ČR
nebude delší než 14 dnů; potvrzení o absolvování testu dále nemusí předkládat
zemědělci hospodařící v bezprostředním příhraničí, jejichž pobyt na území ČR nebude
delší než 24 hodin,

- naléhavé mimořádné situace (viz níže), pokud doba jejich pobytu v ČR nebude delší než
24 hodin nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu.

Co je mimořádná 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,
podstoupení zdravotnických zákroků nebo lékařských prohlídek,
plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě předvolání státního orgánu,
výkon soudního rozhodnutí, nebo jiné úřední jednání či využívání nezbytných
finančních a poštovních služeb,
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,
jiné humanitární situace.

Více informací o výjimkách v přeshraničním pohybu cizinců najdete ZDE.
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, který není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní
náklady. Vzor lékařského potvrzení lze vyplnit pouze v českém nebo anglickém jazyce, viz
odkaz na VZOR níže:

VZOR lékařského potvrzení o absolvování testu najdete ZDE.
VZOR potvrzení o výkonu ek. činnosti do 72 hodin najdete ZDE.
VZOR potvrzení o výkonu ek. činnosti nad 72 hodin najdete ZDE.
Seznam odběrových center v ČR najdete ZDE.
Seznam odběrových center v Německu ZDE,
v Polsku ZDE,
v Rakousku ZDE,
na Slovensku ZDE.
ODBOR ZAHRANIČNÍ
Hospodářská komora České republiky
Praha, 28. dubna 2020

