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Pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření (od 14. 4. 2020 00:00 po dobu trvání nouzového stavu)   

 

Kategorie Na koho to 
platí Karanténa Další nařízená omezení Dokumenty ke vstupu 

1. Občané ČR  
 
- všichni občané ČR, včetně:  
- občané ČR repatriující se na 
území ČR  
- občané ČR, kteří se 
navracejí ze země svého 
obvyklého bydliště 
- občané ČR, u nichž bylo 
vycestování v souladu 
s výjimkami ze 
zákazu volného pohybu po 
území ČR 

- občan ČR Povinná nařízená karanténa 
ANO 
 
 

Již od 7. 4. 2020 občan ČR repatriující se na 
území ČR musí před vstupem oznámit datum 
a způsob repatriace zastupitelskému úřadu, 
na území ČR nesmí využít veřejnou 
hromadnou dopravu či služeb taxislužby 
(včetně Uber, apod.) k cestě do místa 
bydliště.    

- doklad potvrzující 
občanství (občanský 
průkaz, cestovní pas)  

2. EU občané  
3. Cizinci s přechodným 
nebo trvalým pobytem 
rodinní příslušníci občanů 
ČR a EU 
 
- rodinní příslušníci – manželé 
a nezletilé děti - občanů ČR a 
EU, kteří jsou oprávněni 
vstoupit na území ČR 
- cizinci pobývající 
s přechodným pobytem nad 
90 dnů nebo trvalým pobytem 
na území ČR, u nichž bylo 
vycestování v souladu 
s výjimkami ze 
zákazu volného pohybu po 

- občan EU 
- cizinec 
s oprávněním 
vstoupit na 
území ČR  

Povinná nařízená karanténa 
ANO 
 
 

Již od 7. 4. 2020 cizinci s přechodným nebo 
trvalým pobytem, rodinní příslušníci občanů 
ČR a EU repatriující se na území ČR musí 
před vstupem oznámit datum a způsob 
repatriace zastupitelskému úřadu, na území 
ČR nesmí využít veřejnou hromadnou 
dopravu či služeb taxislužby (včetně Uber, 
apod.) k cestě do místa bydliště.    

- Povolení k přechodnému 
nebo trvalému pobytu  
- Rodný list  
- Oddací list 
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území ČR 
- cizinci viz výše vracející se 
do ČR 
4. Průjezd a repatriace přes 
ČR  
 
- občan EU tranzitující do 
svého domovského státu přes 
území ČR  
- cizinec s povoleným 
pobytem v jiném státě EU 
tranzitující do svého 
domovského státu, přes 
území ČR  

- občan EU 
- cizinec  
 

 
 

NE - povinná nařízená 
karanténa, pouze pokud doba 
pobytu na území má překročit 
24 hodin – u tranzitu 
vzhledem k rozloze ČR 
vyloučeno.  

Větší omezení volného pohybu po území 
ČR. Tato výjimka slouží pouze za účelem 
tranzitu přes území ČR a je zapotřebí nóty 
zastupitelského úřadu domovské země, 
který informuje o času vstupu a výstupu 
z území ČR, který by neměl přesáhnout 24 
hodin.  

- Nóta ZÚ cílové země 

5. Je-li vstup v zájmu ČR   
 
- Je-li vstup těchto cizinců 
v zájmu ČR (jedná se o velmi 
specifické, individuální 
případy) 
- experti v boji proti epidemii, 
na humanitární a 
zdravotnickou pomoc,  
- lékaři a zdravotní sestry 
(mají-li již oprávnění k pobytu) 

- občan EU 
- cizinec  

ANO, POKUD, - povinná 
nařízená karanténa, pokud 
doba předpokládaného pobytu 
na území ČR je delší než 14 
kalendářních dní. 
 
 

Pro osoby vstupující na území ČR na méně 
než 14 dnů platí větší zákaz volného 
pohybu po území ČR 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.   

 

6. a) Přeshraniční 
pracovníci ve zdravotnictví, 
sociálních službách, 
pracovníci IZS, pracovníci 
subjektu kritické 
infrastruktury  
 
- přeshraniční pracovník 
pendlující přes hranice mezi 
ČR a Německem, 

- občan ČR a 
občan EU 
z území ČR 

ANO, POKUD - povinná 
nařízená karanténa, pokud 
doba vycestování trvala déle 
než 14 kalendářních dní.  
 
Pokud doba vycestování má 
být kratší než 14 dnů, platí 
povinnost potvrzení formou 
nóty zastupitelského úřadu 
cílové země, že účel 

Pro osoby, které vycestovaly z území ČR na 
kratší dobu, než 14 dnů platí větší zákaz 
volného pohybu po území ČR 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.     

- Potvrzení o výkonu 
přeshraničního zaměstnání 
v oboru zdravotnictví, 
sociálních služeb, IZS a 
subjektu kritické 
infrastruktury 
 
PLUS 
 
- nóta zastupitelského 
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Rakouskem, Polskem nebo 
Slovenskem 

vycestování je v souladu 
s výjimkami ze zákazu volného 
pohybu na území ČR a že 
v místě výkonu práce byla 
přijata opatření k zabránění 
šíření koronaviru, zejména 
povinnost nosit ochranné 
prostředky dýchacích cest.    

úřadu cílové země  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- občan EU i 
občan ČR 
s povoleným 
pobytem v AT, 
DE, PL nebo 
SK na území 
ČR  
 

ANO, POKUD - povinná 
nařízená karanténa, pokud 
doba předpokládaného pobytu 
na území ČR je delší než 14 
kalendářních dní. 
 

Povinnost plnit další opatření přijatá ČR, 
zejména nošení ochranných prostředků 
dýchacích cest (úst a nosu).   
 
Pro osoby vstupující na území ČR na méně 
než 14 dnů platí větší zákaz volného 
pohybu po území ČR 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.   

Potvrzení o výkonu 
přeshraničního zaměstnání 
v oboru zdravotnictví, 
sociálních služeb IZS a 
subjektu kritické 
infrastruktury 
 
 

6. b) Přeshraniční pracovník 
z České republiky  
 
- přeshraniční pracovník 
navracející se do ČR po 
vycestování do Německa, 
Rakouska, Polska nebo 
Slovenska 

- občan ČR či 
občan EU  
 

Povinná nařízená karanténa 
ANO po návratu do ČR.  
 
Schéma 2+2, tedy minimálně 2 
týdny mimo, pak 2 týdny 
v karanténě. 
 

  
 

- Potvrzení pro přeshraniční 
pracovníky 
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6. c) Přeshraniční pracovník 
do České republiky 
 
- přeshraniční pracovník 
vstupující do ČR z Německa, 
Rakouska, Polska nebo 
Slovenska   
 

- občan EU i 
občan ČR 
s povoleným 
pobytem v AT, 
DE, PL nebo 
SK  
 

Povinná nařízená karanténa 
ANO – v ČR. 
 
  
Schéma 2+2, tedy 2 týdny 
karanténa v ČR, pak alespoň 2 
týdny práce v ČR.  

Povinnost plnit další opatření přijatá ČR, 
zejména nošení ochranných prostředků 
dýchacích cest (úst a nosu).   
 
 
 

- Potvrzení pro přeshraniční 
pracovníky 
 

7. Pracovníci mezinárodní 
dopravy  

 
- řidiči nákladních vozidel 
- 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 

- občan ČR a 
rezidentní 
cizinec 
 

ANO, POKUD - povinná 
nařízená karanténa, pokud 
doba vycestování trvala déle 
než 14 kalendářních dní.  
 
 

Povinnost maximálního omezení přímého 
osobního kontaktu na cizím území.  
 
Pro osoby, které vycestovaly z území ČR na 
kratší dobu, než 14 dnů platí větší zákaz 
volného pohybu po území ČR 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.     
 

- Potvrzení pro pracovníky 
mezinárodní dopravy  
- Průkaz o profesní 
způsobilosti řidiče 
- Smlouva o smluvní 
dopravě (platí pouze u 
přepravy lodních posádek!) 

- občan EU i 
ČR 
- cizinec  
 

ANO, POKUD - povinná 
nařízená karanténa pokud 
doba předpokládaného pobytu 
na území ČR je delší než 14 
kalendářních dnů. (zpravidla 
takto dlouhý pobyt u této 
kategorie nenastává) 
 
 

Pro osoby vstupující na území ČR na méně 
než 14 dnů platí větší zákaz volného 
pohybu po území ČR 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. 
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8. 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  

- občan ČR a 
rezidentní 
cizinec 
 

ANO, POKUD - povinná 
nařízená karanténa, pokud 
doba vycestování trvala déle 
než 14 kalendářních dní. 
 
Pokud doba vycestování má 
být kratší než 14 dnů, platí 
povinnost potvrzení formou 
nóty zastupitelského úřadu 
cílové země, že účel 
vycestování je v souladu 
s výjimkami ze zákazu volného 
pohybu na území ČR a že 
v místě výkonu práce byla 
přijata opatření k zabránění 
šíření koronaviru, zejména 
povinnost nosit ochranné 
prostředky dýchacích cest.    
 

Povinnost maximálního omezení přímého 
osobního kontaktu na cizím území. 
 
Pro osoby, které vycestovaly z území ČR na 
kratší dobu, než 14 dnů platí větší zákaz 
volného pohybu po území ČR 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.     

- Potvrzení pro pracovníky 
kritické infrastruktury 
 
PLUS 
  
- nóta zastupitelského 
úřadu cílové země  

- občan EU i 
ČR 
- cizinec  
 

ANO, POKUD - povinná 
nařízená karanténa, pokud 
doba předpokládaného pobytu 
na území ČR je delší než 14 
kalendářních dní.  
 
Subjekty v ČR, které přijímají 
pracovníky kritické 
infrastruktury, mají povinnost 
zajistit, aby zahraniční 
pracovníci dodržovali 
pravidla pro kritické 
zaměstnance podle usnesení 
vlády ČR č. 332.  

Pro osoby vstupující na území ČR na méně 
než 14 dnů platí větší zákaz volného 
pohybu po území ČR 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. 
 

- Potvrzení pro pracovníky 
kritické infrastruktury 
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9. Diplomaté a úředníci 
mezinárodních organizací  
 
- diplomaté, konzulové, 
úředníci mezinárodních 
organizací, vč. rodinných 
příslušníků 
- úředníci mezinárodních 
organizací 
- členové Evropského 
parlamentu 
- držitelé diplomatických a 
služebních pasů vydaných 
v ČR 
- státní zaměstnanci, 
příslušníci ozbrojených sborů 
ČR a vojáci 

- občan ČR ANO, POKUD - povinná 
nařízená karanténa, pokud 
doba vycestování trvala déle 
než 14 kalendářních dní. 
 

Povinnost maximálního omezení přímého 
osobního kontaktu na cizím území  
 

Příslušné dokazující 
doklady, zpravidla: 
- Průkaz zaměstnance a 
důvod cesty 
- Průkaz europoslance 
- Diplomatický nebo 
služební pas 
- Doklad o důvodu cesty a 
služební či podobný průkaz 

- občan EU i 
ČR 
- cizinec 

ANO, POKUD - povinná 
nařízená karanténa, pokud 
doba předpokládaného pobytu 
na území ČR je delší než 14 
kalendářních dní. 
 

Pro osoby vstupující na území ČR na méně 
než 14 dnů platí větší zákaz volného 
pohybu po území ČR 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.   

10. Naléhavé mimořádné 
situace  
 
- příslušníci IZS vč. horské 
služby + analogické složky 
v sousedních státech 
- příslušníci ostatních složek 
IZS 
- zdravotní důvody (převoz 
zdravotního a biologického 
materiálu, pobyt spojený s 
poskytnutím zdravotního 
zákroku, porod, převoz 

- občan ČR 
 
Jedná se o 
vstup po 
jednorázovém, 
krátkém výjezdu 
nebo 
krátkodobý 
vstup  
 

ANO, POKUD - povinná 
nařízená karanténa, pokud 
doba vycestování trvala déle 
než 24 hodin.   
 
 

Povinnost maximálního omezení přímého 
osobního kontaktu na cizím území. 
 
 

- řádně označený vůz (IZS, 
traktor)  
- dokumentace o převozu 
zdravotnického materiálu 
- lékařské potvrzení nebo 
potvrzení z nemocnice 
(např. i těhotenská kartička) 
- doklad o vlastnictví 
hospodářské půdy či jiném 
vztahu k ní, pracovní 
smlouva v rámci 
hospodářství plus 
zemědělský stroj 
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pacientů nebo ostatků) 
- zemědělci hospodařící na 
území sousedského státu 
v bezprostředním příhraničí   
- osoby plnící povinnost 
uloženou jim soudem nebo 
dostavující se na základě 
předvolání státního orgánu, 
účastnící se neodkladného 
úředního jednání či výkonu 
soudního rozhodnutí, 
účastnící se zkoušky na 
střední nebo vysoké škole   
- občan ČR jedoucí na 
mezinárodní letiště 
vyzvednout svého rodinného 
příslušníka 
- jiné krátkodobé mimořádné 
situace (pohřeb apod.) 
- nezbytná péče o rodinu 

- občan EU i 
ČR 
- cizinec 
 
Jedná se o 
krátkodobý 
vstup  
 

ANO, POKUD - povinná 
nařízená karanténa pokud 
doba předpokládaného pobytu 
na území ČR je delší než 24 
hodin.   
 
 

Pro osoby vstupující na území ČR na méně 
než 24 hodin platí větší zákaz volného 
pohybu po území ČR 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. 

- zvací dopis na úřední 
jednání    
- potvrzení střední nebo 
vysoké školy o účasti na 
zkoušce 
- palubní vstupenka 
v případě vyzvednutí na 
letišti  
- parte v případě pohřbu  
- lékařské potvrzení o 
potřebě péče v případě 
péče o rodinu  
- doklad potvrzující rodinný 
vztah  
 

 


