PRAVIDLA VSTUPU PRO CIZINCE
Pro všechny platí povinnost vyplnit příjezdový formulář: https://plf.uzis.cz/

Příjezd cizinců se řídí podle takzvaného covidového semaforu.
Seznam zemí dle barevných kategoriích covidového semaforu lze nalézt zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Ochranne-opatreniseznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-vysokym-a-velmi-vysokymrizikem-vyskytu-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-1-11-2021.pdf
Všechny informace jsou k dispozici na: https://covid.gov.cz/

Cesta ze zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená barva):

1. Před vstupem do ČR vyplnit Příjezdový formulář.
2. Před vstupem do ČR či nejpozději do 5 dní po vstupu do ČR podstoupit
antigenní či RT-PCR test. Výsledek antigenního testu platí 48 hodin od provedení
a výsledek RT-PCR testu 72 hodin.

Cesta ze zemí se středním rizikem nákazy (oranžové):

1. Před vstupem do ČR vyplnit Příjezdový formulář.
2. Před vstupem do ČR či nejpozději do 5 dní po vstupu do ČR podstoupit
antigenní či RT-PCR test. Výsledek antigenního testu platí 48 hodin od provedení
a výsledek RT-PCR testu 72 hodin.

Cesta ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červené):

1. Před vstupem do ČR vyplnit Příjezdový formulář.
2. Pro osoby, kteří nejsou občany nebo rezidenty ČR je povinné nejvýše 72 hodin
před cestou podstoupit RT-PCR test. Podstoupení testu je možné prokazovat také
digitálním certifikátem EU COVID.
3. Pro všechny platí povinnost se nejdříve 5. a nejpozději 7. den od příjezdu do ČR
podrobit RT-PCR testu. Do obdržení negativního výsledku je nutné nosit všude
mimo domov respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s
filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95).

Cesta ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená):

1. Před vstupem do ČR vyplnit Příjezdový formulář.
2. Pro osoby, kteří nejsou občany nebo rezidenty ČR je povinné nejvýše 72 hodin
před cestou podstoupit RT-PCR test. Podstoupení testu je možné prokazovat také
digitálním certifikátem EU COVID.
3. Pro všechny platí povinnost se nejdříve 5. a nejpozději 7. den od příjezdu do ČR
podrobit RT-PCR testu. Do obdržení negativního výsledku je nutné nosit všude
mimo domov respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s
filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95).

Výjimky: Z těchto podmínek existují výjimky.
1. Při cestě ze všech zemí mají výjimku z podstoupení testu i karantény ti,
kteří v posledních 180 ti dnech prodělali nemoc covid-19. (Nutnost
prokázat digitálním certifikátem EU COVID nebo certifikátem vydaným
oprávněným subjektem ve třetí zemi, kterou schválilo nařízení Evropské
unie o digitálním certifikátu EU COVID)
-

Seznam zemí je zveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví
https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/

2. Při cestě ze všech zemí mají výjimku z podstoupení testu i karantény ti,
kteří jsou naočkování. A jejich očkování je v platnosti.
Podmínky:
-

Uplynulo 14 dní od kompletní vakcinace a jsou držiteli certifikátu podle
nařízení Evropské unie a digitálním certifikátu EU COVID.
https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/

-

Uplynulo 14 dní od kompletní vakcinace vakcínou, která byla schválena
agenturou EMA či jejím ekvivalentem a jsou držiteli certifikátu alespoň
v angličtině ze třetí země. Vzory jsou uvedeny na stránkách Ministerstva
zdravotnictví a musí obsahovat: údaje o očkované osobě, typu podané

vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a
tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného
potvrzení. https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/
-

Uplynulo 14 dní od kompletní vakcinace vakcínou, která byla schválena
agenturou EMA či jejím ekvivalentem ve třetí zemi, kterou schválilo
nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID. Seznam zemí
zveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví.
https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/

