Nová pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické
činnosti – platné k 13. 5. 2020
Přeshraniční pohyb občanů ČR – obecná pravidla
Vláda dne 4. května 2020 s účinností od 11. května 2020 rozhodla o úpravě podmínek pro
cestování z a do ČR kvůli výkonu ekonomické činnosti a o částečném obnovení příjmu
žádostí o pobytová oprávnění zahraničních pracovníků, kteří jsou zařazeni do vládních
programů ekonomické migrace. Vláda dále rozhodla o pokračování již zahájených
řízení k žádostem o pobytová oprávnění, která byla podána prostřednictvím vládních
programů ekonomické migrace, a která byla dosud pozastavena.

Cestování do ČR
(vstup je umožněn občanům EU + občanům Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a
Velké Británie, u sezónních pracovníků je umožněn vstup i osobám ze států mimo EU.)

Pouze pro občany EU platí, že mohou přicestovat do ČR, pokud se tak děje za účelem
výkonu:


ekonomické činnosti, nejdéle na 72 hodin a předloží potvrzení o absolvování
testu s negativním výsledkem, potvrzení o výkonu ekonomické činnosti do 72
hodin (viz vzor

Ministerstva

vnitra) a

dokument

prokazující

účel

jejich

pobytu (např. pracovní smlouva, potvrzení společnosti o účelu cesty, smlouva o dílo
a atd.).


ekonomické činnosti nad 72 hodin a předloží potvrzení o absolvování testu s
negativním výsledkem (ve výjimečných a nezbytných případech je možné na
výjimku gesčního ministra přijet bez testu a absolvovat jej na území ČR do 72 hodin),
potvrzení o výkonu ekonomické činnosti nad 72 hodin (viz vzor Ministerstva
vnitra) a dokument prokazující účel jejich pobytu (např. pracovní smlouva,
potvrzení společnosti o účelu cesty, smlouva o dílo a atd.).
o

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

Pro ostatní cizince platí, že musí svůj vstup na území ČR nahlásit hygieně, a pokud ani do
72 hodin od vstupu na území ČR nedodají potvrzení o absolvování testu, musí jít do
karantény s výjimkou pro:


pracovníky

mezinárodní

dopravy

a

pro

pracovníky

servisu

kritické

infrastruktury, pokud doba jejich pobytu na území ČR nebude delší než 14 dní
nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu,


zemědělce hospodařící v bezprostředním příhraničí, jejichž pobyt na území ČR
nebude delší než 24 hodin. Ti ani nemusí předkládat potvrzení o absolvování
testu,



sezónní zaměstnance, klíčové pracovníky a jejich rodinné příslušníky zařazené
do Programu klíčový a vědecký personál, pracovníky ve zdravotnictví a
sociálních službách a jejich rodinné příslušníky zařazené do Programu vysoce
kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu kvalifikovaný zaměstnanec, držitele
dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu
o

pouze z těch zemí, u nichž to umožní situace na místě. Seznam zemí povede
Ministerstvo zahraničních věcí,

o

musí předložit potvrzení o negativním výsledku testu RT-PCT na přítomnost
SARS-CoV-2 starší ne více než 4 dny okamžitě při vstupu do ČR (ve
výjimečných a nezbytných případech je možné na výjimku gesčního
ministra přijet bez testu a absolvovat jej na území ČR do 72 hodin),

o

při

vstupu

se

prokázat

odpovídajícím

dokumentem

(příslušná

krátkodobá, dlouhodobá víza, mimořádná pracovní víza - blíže viz
přiložený dokument MV s tabulkou výjimek),
o

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

o

cizinci a jejich rodinní příslušníci budou mít prvních 14 dní po svém příjezdu
omezenou svobodu pohybu.

Cestování z ČR

Občané ČR nebo cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR mohou
vycestovat z ČR s tím, že musí při svém návratu na hranicích předložit buď potvrzení o
absolvování testu, nebo se nahlásit na hygienu. V případě nahlášení na hygienu je možné
nejpozději do 72 hodin od návratu dodat potvrzení o absolvování testu. Pokud potvrzení o
testu není předloženo ani po 72 hodinách od návratu do ČR, je nutné absolvovat karanténní
opatření nařízená hygienou. To neplatí pro osoby, které:


vycestovaly jako pracovníci mezinárodní dopravy nebo servisu kritické
infrastruktury, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní
o

servis kritické infrastruktury v zahraniční pro tyto případy musí být doplněn
nótou zastupitelského úřadu cílové země,



hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraniční, pokud vycestovaly 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.

Režim pro pendlery


Pro pendlery, tj. pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně oprávněně cestují
za prací ze sousedního státu do ČR anebo z ČR do sousedního státu, platí, že nemusí
svůj vstup na území ČR nahlásit hygieně a jít do karantény, pokud kromě potvrzení
přeshraničního pracovníka předloží při překročení státní hranice do ČR, které nastane
72 hodin od prvního překročení hranice do ČR, potvrzení o absolvování testu, které
není starší než 4 dny. Při každém dalším překročení hranice do ČR, které nastane
po 30-ti dnech od posledního předložení testu, je nutné předložit nové potvrzení
o absolvování testu, které není starší než 4 dny.



Pro pendlery ze zdravotnictví a sociálních služeb, IZS a kritické infrastruktury není
stanovena povinnost předložit potvrzení o absolvování testu, pokud doba jejich pobytu
na území ČR (anebo doba vycestování z území ČR) nebude delší než 14 dnů. Tito
pendleři předkládají potvrzení přeshraničního pracovníka a v případě pendlera z ČR
pak ještě nótu zastupitelského úřadu (jako dosud).

Postupné spuštění vládních programů ekonomické migrace

Vládní programy budou k 11. květnu 2020 spuštěny pouze pro některé profese a pouze pro
země, v nichž situace umožní náběr žádostí na zastupitelských úřadech. Seznam zemí je
dostupný na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Pokud tedy žádost o
zařazení do programu bude obsahovat jiné místo pro podání žádosti o pobytové oprávnění,
než je uvedené na daném seznamu, tak nebude možné žádost zařadit.


Program klíčový a vědecký personál: bez omezení profesí (všechny CZ-ISCO 13)



Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec: zdravotnické profese a sociální
služby (vybrané CZ-ISCO v příloze)



Programu kvalifikovaný zaměstnanec: povolání spadající pod zdravotní a
sociální služby (vybrané CZ-ISCO v příloze)

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.
Více informací najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Detailnější informace ke vstupu cizinců na území ČR najdete ZDE.
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
(aktualizováno k 13. 5. 2020)
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. Osoby, které vstupují na Slovensko za účelem vykonání přijímacích zkoušek,
závěrečných zkoušek či jiných zkoušek či za účelem zápisu na VŠ (dané osoby
se musí prokázat odpovídajícím dokumentem – pozvánka k přijímací zkoušce,
zápis do školy apod.) Tyto osoby jsou zároveň povinny při vstupu na území SR
odevzdat výsledek negativního testu RT-PCR na COVID-19 ne starší než 96 hodin
(nově)
6. Cizinci, kteří se prokáží výjimkou udělenou Úradom verejného zdravotníctva SR
7. Cizinci – příslušníci policejních sborů projíždějící území SR za účelem plnění úloh
z členství v EU a příslušníci ozbrojených sil a NATO (nutnost prokázat se
povolením Ministerstva vnitra SR či Ministerstva obrany SR)
8. Cizinci – státní příslušníci členských států EU vracející se do domovské země a
přejíždějící území SR bez zastavení (nutnost prokázat se povolením Ministerstva
vnitra SR)

9. Řidiči nákladní silniční dopravy, piloti, členové posádek letadel či jiný letecký personál,
posádky lodní nákladní přepravy, řidiči a posádka osobní autobusové dopravy, řidiči a
posádka zdravotní služby, zaměstnancům pohřební služby, obslužným pracovníkům
železniční přepravy apod.
10. Řidiči a posádka zdravotní služby, kteří vykonávají transport pacienta, převoz orgánů
určených na transplantaci či převoz krve
11. Osoby odsouhlasené Ministerstvom zdravotníctva SR, které vstupují či
opouštějí území SR za účelem léčby zdravotního stavu svého či osoby blízké
12. Osoby vstupující na území SR z důvodu realizace soudního rozhodnutí ve věci
výkonu střídavé péče o dítě
Více informací k přeshraničnímu pohybu najdete ZDE.
Místa na Slovensku oprávněna provádět testování na COVID-19 naleznete ZDE.

Přeshraniční pohyb občanů ČR do Polska
(aktualizováno k 13. 5. 2020)
Od 4. 5. se ruší povinnost 14 – denní karantény po návratu do země pro přeshraniční
pracovníky (tzv. pendlery) s výjimkou přeshraničních pracovníků ve zdravotnictví a
sociálních službách (vyšší riziko nakažení). Povinnost karantény se rovněž ruší pro
přeshraniční žáky a studenty. Karanténní opatření se ruší, aniž by se zaváděla
povinnost prokazovat se negativními testy na přítomnost SARS CoV-2. S odvoláním na
doporučení WHO není Polsko k vykonávání testů soukromými subjekty nakloněno.
Do 13. 5. budou uzavřeny pozemní hranice PL se všemi sousedními státy pro běžný provoz.
Mezinárodní vlaková přeprava zůstává přerušena až do odvolání. Mezinárodní letecká
přeprava zůstává přerušena prozatím do 23. 5. s tím, že se nevylučuje další prodloužení
zákazu.

Ze zákazu vstupu na PL území jsou vyňati:
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 (i přeshraniční pracovníci)
6. Žáci a studenti ze sousedních států (od 4. 5.)
7. Udělení individuální výjimky hlavním velitelem Pohraniční stráže PL
8. Řidiči dopravních prostředků převážejících zboží (na tyto osoby se nevztahují pravidla
o karanténě)
Všechny ostatní osoby, jež do Polska vstoupí od neděle 15. 3. 2020, musí nastoupit
dvoutýdenní domácí karanténu pod hrozbou postihu v případě jejího nedodržení.
Z povinné 14 denní karantény při vstupu na území PL jsou vedle řidičů v mezinárodní
kamionové přepravě zboží dále zproštěny tyto kategorie osob: letecké posádky; námořní
rybářské posádky; posádky námořních lodí; posádky vlaků přepravujících zboží; řidiči vozů
nebo skupiny vozů do 3,5t převážející věci (bez nutnosti, aby tento převoz byl předmětem
podnikatelské činnosti); pracovníci v zemědělství pracující na druhé straně hranice se
sousedním státem; příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při výkonu služby;
členové diplomatických misí, konzulárních úřadů a mezinárodních organizací a jejich rodinní
příslušníci.
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
(aktualizováno k 13. 5. 2020)
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.
Pravidla pro pendlery platná od 27. dubna
1) Pendleři
Při prvním vstupu na území ČR je potřeba předložit potvrzení o absolvování PCR testu,
a poté nové potvrzení o absolvování PCR testu při vstupu na území ČR, který nastane
po 30 dnech. PCR test nesmí být starší než 4 dny.
V případě, že překročíte hranice bez platného potvrzení, je nutné oznámit vstup na
území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici, bezodkladně se podrobit PCR
testu a potvrzení o jeho absolvování této stanici předložit nejpozději do 72 hodin od
vstupu na území ČR. Pokud tak pendler neučiní, rozhodne příslušná hygienická
stanice o nezbytných karanténních opatřeních.
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 a ZDE.
Přehled RAKOUSKÝCH laboratoří, které provádějí testy na COVID-19 najdete ZDE,
laboratoře nabízející PCR testy pro samoplátce najdete ZDE a ZDE.

Přeshraniční pohyb občanů ČR do Německa
(aktualizováno k 13. 5. 2020)
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

osvědčením/potvrzením,

příslušníka

s

příslušným

lékařským

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.
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.

Co se týče pendlerů, ti se rozlišují na dvě skupiny:
1)
Pravidelní pendleři mohou vstupovat na území SRN na libovolnou dobu. Při
opětovném vstupu na území ČR musí předložit maximálně 4 dny starý PCR test s
negativním výsledkem a platné potvrzení zaměstnavatele. Takto je možné (příp.
každodenní) překročení hranice bez povinnosti podstoupit karanténu po dobu
nejvýše 30 dní. Povinnost karantény pro pendlery neplatí pouze v případě, že
každých 30 dní předloží nový test. Pro tyto osoby platí větší zákaz volného pohybu po
území ČR (s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání
základních životních potřeb, zákaz používání veřejné hromadné dopravy a taxislužeb).

V případě, že při návratu do ČR nepředloží PCR test s negativním výsledkem, platí
pro ně povinnost dvoutýdenní karantény, která může být případně zkrácena po
předložení PCR-testu. Tu musí při opětovném vycestování do Německa doložit
lékařským potvrzením.
2)
Výjimka platí pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách, pracovníky
složek

integrovaného

záchranného

systému

(seznam

povolání zde) a

v

provozech/zařízeních patřících ke kritické infrastruktuře. Tito pracovníci jsou
obecně osvobozeni od povinné 14denní karantény nebo potvrzení o absolvování testu,
pokud hranice překračují pravidelně v odstupu kratším než 14 dní. Pokud se zdrželi
v Německu po dobu delší než 14 dní, musí předložit maximálně 4 dny starý PCR test
s negativním

výsledkem

nebo

postoupit

povinnou

14denní

karanténu.

Pendleři z ČR mají povinnost dodržovat jistá preventivní opatření (mj. minimalizace
kontaktů s osobami v Německu, omezení pohybu na území ČR, přímá cesta do práce,
nošení ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti; další informace ZDE.
Pendleři spadající do tohoto režimu musí při překročení hranice předložit potvrzení pro
přeshraniční pracovníky vystavené německým zaměstnavatelem, verbální nótu
německého velvyslanectví jako potvrzení o zdravotních standardech a příp. statusu
zaměstnavatele. Požadavek absolvování karantény nebo předložení negativního PCR
testu se netýká pracovníků v mezinárodní dopravě, osob, které do České republiky
přicestují nebo z České republiky vycestují na dobu kratší než 24 hodin, nebo
zemědělců v příhraničních oblastech.
Více informací týkajících se přeshraničních pracovníků naleznete ZDE.
Více informací týkajících se cest do Německa najdete ZDE.
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.

ODBOR ZAHRANIČNÍ
Hospodářská komora České republiky
Praha, 13. května 2020

