
odkud 
jedete?

země mimo 
Evropskou unii+

členský stát 
Evropské unie+ zjistěte, zda máte oprávnění 

ke vstupu dle ochranného 
opatření MZ ČR

ověřte, zda je otevřený 
zastupitelský úřad ČR ve vaší 
zemi

můžete vstoupit za stejných 
podmínek jako před vypuknutím 
pandemie COVID-19

pokud jste cizinec a na území ČR 
pracujete nebo studujete, platí 
povinnost předložit výsledek 
testu před vstupem na pracoviště 
nebo do vzdělávací instituce

můžete vstoupit za stejných 
podmínek jako před vypuknutím 
pandemie COVID-19

není nutné vyplnit příjezdový 
formulář ani předkládat výsledek 
PCR testu krajské hygienické 
stanici

před příjezdem je nutné vyplnit 
příjezdový formulář a do 7 dnů 
od příjezdu předložit krajské 
hygienické stanici výsledek PCR 
testu

www.prijezdovyformular.cz

otevřené zastupitelské úřady 
České republiky

www.prijezdovyformular.cz

Pravidla pro příjezd občanů ČR a cizinců do České republiky 
platná od 18. prosince 2020*

před příjezdem je nutné vyplnit 
příjezdový formulář a předložit 
krajské hygienické stanici 
výsledek PCR testu:

• do 7 dnů od příjezdu u testu 
provedeného na území ČR

      nebo

• bezprostředně po příjezdu 
u testu provedeného ve státě 
EU, který není starší než 72 
hodin

Výjimky z povinnosti vyplnit příjezdový formulář a předložení výsledku PCR testu:

• pobyt v červené zemi kratší než 12 hodin v posledních 14 dnech

• přeshraniční pracovníci, žáci a studenti (týká se sousedních států; povinnost 
překročit hranici ČR a sousedního státu tam i zpět alespoň 1x týdně)

• cesty do nebo z ČR z naléhavých zdravotních, rodinných, pracovních nebo 
obchodních důvodů, které nepřesáhnou 24 hodin 

• transit přes území ČR, který nepřesáhne 12 hodin

Výčet všech výjimek je uveden v ochranném opatření ministerstva 
zdravotnictví (zde)

zelená země 
(je na seznamu zemí s 
nízkým rizikem nákazy)

oranžová země 
(je na seznamu zemí s nízkým 

rizikem nákazy označena *)

zelená země 
(je na seznamu zemí s 
nízkým rizikem nákazy)

červená země 
(není na seznamu zemí s 
nízkým rizikem nákazy)

červená země 
(není na seznamu zemí s 
nízkým rizikem nákazy)

seznam zemí s nízkým 
rizikem nákazy je zde * po dobu platnosti krizového opatření k 

zákazu volného pohybu osob je možné 
do ČR přijíždět pouze v nezbytně nutných 
případech

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
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