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COVID 19: AKTUÁLNÍ ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU A POBYTU 

Vážení klienti a obchodní přátelé, 

dovolujeme si Vás informovat o aktuálním vývoji omezení překračování státních hranic ČR. Vláda ČR 
v brzkých ranních hodinách dne 05. 06. 2020 svými usneseními č. 606 a č. 607 schválila ochranné 
opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20599/2020-7/MIN/KAN, které upravuje období od 05. 06. 
2020 do 14. 06. 2020 včetně, a dále ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 
20599/2020-5/MIN/KAN, které upravuje období od 15. 06. 2020 („Usnesení“). Změnila tak podmínky 
vstupu na území ČR. V tomto newsletteru přinášíme aktuální informace o stěžejních změnách. 

 

1. Změny nastalé s účinností od 05. 06. 2020  

Povinnost předložit na státní hranici ČR potvrzení o negativním výsledku PCR testu, respektive 
povinnost absolvovat tento případně do 72 hodin od vstupu na území ČR, byla pro navracející se 
Čechy a některé cizince zrušena.  

Nově mohou na území ČR vstoupit volně občané Německa, Maďarska, Rakouska a Slovenska, jejich 
rodinní příslušníci a osoby, které mají v těchto zemích trvalý nebo přechodný pobyt. Volný vstup pro 
tyto osoby znamená vstup bez nutnosti prokazovat účel cesty (a tudíž spadat do jedné z výjimek ze 
zákazu vstupu), bez časového omezení pobytu na území ČR, bez povinnosti mít potvrzení o 
absolvování testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem i bez povinnosti absolvovat nezbytná 
karanténní opatření po vstupu.  

Podmínkou volného vstupu však je, že se uskutečňuje přímo a výhradně z území výše jmenovaných 
států. Roli nehraje, zda se jedná o vstup přes pozemní či vzdušnou hranici. 

Pro občany jiných, než výše jmenovaných států stále platí podmínky vstupu na základě výjimek 
uvedených v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 20599/2020-7/MIN/KAN. 

2. Změny plánované na období od 15. 06. 2020 

S účinností ode dne 15. 06. 2020 odpadne povinné testování za účelem vstupu na území ČR všem 
občanům Evropské unie, kteří cestují s vydaným potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým 
pobytem v členských státech Evropské unie a dalších státech schengenské prostoru s nízkým rizikem 
nákazy onemocnění COVID-19 a jejich rodinným příslušníkům. Při návratu z těchto zemí nepodléhají 
povinnosti testování ani občané ČR. 

Mezi státy s nízkým rizikem nákazy patří: 
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 Bulharská republika  Litevská republika  Rakouská republika 

 Estonská republika   Lotyšská republika   Rumunsko 

 Finská republika  Lucemburské velkovévodství  Řecká republika  

 Chorvatská republika  Maďarská republika   Slovenská republika 

  Islandská republika   Spolková republika Německo        Republika Slovinsko 

 Kyperská republika   Norské království  Švýcarská konfederace 

 Lichtenštejnské knížectví   Polská republika  

Dále byly vymezeny státy, u nichž je riziko nákazy považováno za střední. Občané a rezidenti těchto 
států, budou moci přicestovat na území ČR pouze pokud budou spadat do výjimek, uvedených v 
ochranném opatření č.j.: MZDR 20599/2020-5/MIN/KAN, a budou dále stiženi mmj. povinností 
předložit test s negativním výsledkem na přítomnost viru SARS-CoV-2. Občané ČR (pokud však 
zároveň nemají bydliště v dané zemi) a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým 
pobytem v ČR při návratu z těchto zemí tuto povinnost nemají a nehrozí jim ani žádná karanténní 
opatření.  

Mezi státy se středním rizikem nákazy patří: 

 Belgie  Francie  Nizozemsko 

 Malta  Irsko  Portugalsko 

 Dánsko  Itálie  Španělsko 

Švédsko a Velká Británie jsou považovány za vysoce rizikové země, proto je při návratu z těchto zemí 
bez ohledu na občanství osoby vždy nutné předložit potvrzení o negativním výsledku PCR testu. 
Občané těchto zemí mohou na území ČR vstoupit pouze za podmínek a v případě výjimek uvedených 
v ochranném opatření č.j.: MZDR 20599/2020-5/MIN/KAN. 

*** 

Věříme, že Vám náš newsletter pomůže zorientovat se ve Vašich aktuálních možnostech, a jsme 
připraveni Vám být nápomocni při řešení jakékoli Vaší situace.  

 

Váš LTA team  


