Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolujeme si Vám předat informace z MŠMT, které se týkají nového režimu na hranicích nařízeného vládou v Usnesení č. 150/2020 o
přijetí krizového opatření.
Od 14.dubna po dobu trvání nouzového stavu nařizuje vláda:
1.

zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince; to neplatí :

a) pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, rodinné příslušníky –

manžele a nezletilé děti – občanů Evropské unie a občanů České republiky, kteří jsou oprávněni vstoupit na území České
republiky,
b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty

domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),
c) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
d) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací
e) v naléhavých mimořádných situacích ( např. pohřeb)

na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem budou upraveny podrobnosti překračování státní
hranice;
2. Všechny osoby, které vstoupí na území ČR jsou povinni tuto skutečnost oznámit telefonicky příslušné krajské hygienické
stanici.
To neplatí pro:
a) osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. b) a e). Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky, pokud

doba jejich pobytu na území České republiky bude delší než 24 hodin,
b) osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. c) a d) Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky, pokud

doba jejich pobytu na území České republiky bude delší než 14 dní,
c) občany České republiky, kteří za účelem výkonu práce v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici. Pro tyto osoby

platí povinnost oznámit vstup na území České republiky , pokud doba jejich vycestování byla delší než 14 dní,
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d) občany České republiky, kteří vycestovali v naléhavé mimořádné situaci. Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území

České republiky, pokud doba jejich vycestování byla delší než 24 h
e) občany České republiky, kteří vycestovali jako diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací. Pro tyto osoby platí povinnost
oznámit vstup na území České republiky, pokud doba jejich vycestování byla delší než 14 dní,
3. Krajské hygienické stanice rozhodnou o karanténě v délce 14 dnů případně o jiných karanténních opatřeních
4. Vycestování z území České republiky je možné pouze v nezbytných případech pod podmínkou, že účel vycestování je v souladu
s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (např. vyřízení úředních
povinností, výjezd na služební cestu, pohřeb..) a pokud k dosažení účelu vycestování nepostačuje cesta v rámci území České
republiky,
5. Všechny osoby, které po 14. dubnu 2020 vstoupily na území ČR:
a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací
obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo
jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,
b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky
infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického
vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19,
c) v případě vycestovávání maximálně omezit přímý osobní kontakt na cizím území
6. nařizuje s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu občanům České republiky, jejich
rodinným příslušníkům a cizincům uvedeným v bodě I./1./a), kteří se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum
a způsob repatriace zastupitelskému úřadu České republiky příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí, a po překročení hranic
České republiky k cestě do místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu
7. zakazuje s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem osobám, které vstoupí na
území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa podle bodu I./4., volný pohyb na území celé České republiky
s výjimkou :
a) cest do zaměstnání a výkon zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a tento výkon,
b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání
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nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí
e) cest zpět do místa svého bydliště

Dále pro všechny osoby v Česku po dobu trvání nouzového stavu stále platí omezení volného pohybu, dodržování mezi sebou odstupu
2 metry a použití ochranných prostředků dýchacích cest ( nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky,
které brání šíření kapének
Usnesením č. 151/2020 s účinností od 7.4. 2020 vláda:
1. ukládá územním samosprávným celkům, aby po dobu trvání nouzového stavu:
a) dodržovali odstup účastníků jednání nejméně 2 m a použití ochranných prostředků
b) vhodným způsobem zabezpečily, aby byla zachována možnost veřejnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na
jednání zastupitelstva;
.

2. doporučuje územním samosprávným celkům, aby zajistily, pokud je to možné,
a) účast členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva
územního samosprávného celku prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast v reálném čase bez jejich osobní
přítomnosti, např. formou videokonference nebo telekonference, pokud umožňují uplatňovat zákonná práva spojená s účastí
na jednání zastupitelstva,
b) v případě osobní účasti členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob včetně veřejnosti na jednání
zastupitelstva územního samosprávného celku oddělení členů zastupitelstev územních samosprávných celků od veřejnosti
vhodnými prostředky např. jejich účastí v oddělené místnosti nebo konání zasedání v otevřeném prostoru;
doporučuje, aby tato opatření přiměřeně aplikovaly i při jednáních svých ostatních kolektivních orgánů

Zde jsou pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření ( od 14.4. 2020 00:00 po dobu trvání nouzového stavu ) pro občany ČR,
cizince s přechodným nebo trvalým pobytem/rodinní příslušníci občanů ČR a EU a pro další kategorie".
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Kategorie
Občané ČR

Na koho to
platí
- občan ČR

Karanténa

Další nařízená omezení

Dokumenty ke vstupu

Povinná nařízená karanténa.

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)

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
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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
území ČR
- cizinci viz výše vracející se

občan
EU
cizinec
s oprávněním
vstoupit na
území ČR

Povinná nařízená karanténa.

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

do ČR
Průjezd a repatriace přes
ČR

- cizinec

Povinná nařízená karanténa
pouze pokud doba pobytu na
území má překročit 24 hodin.

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
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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

Je-li vstup v zájmu ČR

- cizinec

- Je-li vstup těchto cizinců
v zájmu ČR
- experti v boji proti
epidemii, na humanitární a
zdravotnickou pomoc, lékaři a zdravotní sestry
(mají-li již oprávnění k pobytu)
Přeshraniční pracovník
z České republiky

- občan ČR či
občan EU

Povinná nařízená karanténa
po návratu do ČR. (Schéma
2+2, tedy 2 týdny mimo, 2
týdny v karanténě).

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

Čeká se na výkladové
stanovisko Ministerstva
zdravotnictví.

- přeshraniční pracovník
navracející se do ČR po
vycestování do Německa,
Rakouska, Polska nebo
Slovenska
Přeshraniční pracovník do
České republiky
- přeshraniční pracovník
vstupující do ČR z Německa,
Rakouska, Polska nebo
Slovenska

Povinná nařízená karanténa
pokud doba předpokládaného
pobytu na území ČR je delší
než 14 kalendářních dní.

Nutno prokázat – není
pevně stanovená forma

Potvrzení pro
přeshraniční
pracovníky
nóta zastupitelského
úřadu cílové země

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

Přeshraniční pracovníci ve
zdravotnictví, sociálních
službách, pracovníci IZS a
pracovníci kritické
infrastruktury.

- občan ČR
a občan EU
z území ČR

- přeshraniční pracovník
pendlující přes hranice mezi
ČR a Německem,
Rakouskem, Polskem nebo
Slovenskem

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

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.
Povinná nařízená karanténa
pokud doba předpokládaného
pobytu na území ČR je delší
než 14 kalendářních dní.

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.

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.
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Potvrzení o výkonu
přeshraničního zaměstnání
v oboru zdravotnictví,
sociálních služeb a IZS
nóta zastupitelského
úřadu cílové země

Pracovníci mezinárodní
dopravy

- občan ČR a
rezidentní
cizinec

řidiči nákladních
vozidel
řidiči autobusů
posádka dopravních
letadel - posádky letadel
vykonávající letecké práce
strojvedoucí, vlakové
čety, vozmistři
lodní kapitáni, členi
posádek nákladních plavidel - - cizinec
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

Povinná nařízená karanténa
pokud doba vycestování trvala
déle než 14 kalendářních dní.

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.
Povinná nařízená karanténa
pokud doba předpokládaného
pobytu na území ČR je delší
než 14 kalendářních dnů.
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Povinnost maximálního omezení přímého
osobního kontaktu na cizím území.

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
mezinárodní dopravy
Průkaz o profesní
způsobilosti řidiče
Smlouva o smluvní
dopravě (platí pouze u
přepravy lodních posádek)

Pracovníci servisu kritické
infrastruktury

- občan ČR a
rezidentní
cizinec

pracovníci 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
- cizinec
výrobě

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

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
nóta zastupitelského
úřadu cílové země

- Potvrzení pro pracovníky
kritické infrastruktury

Diplomaté a úředníci
mezinárodních organizací
a) diplomaté, konzulové,
úředníci mezinárodních
organizací, vč. rodinných
příslušníků
b) úředníci mezinárodních
organizací
c) členové Evropského
parlamentu
d) držitelé diplomatických a
služebních pasů vydaných
v ČR
e) státní zaměstnanci,
příslušníci ozbrojených
sborů ČR a vojáci
Naléhavé mimořádné
situace
a) příslušníci IZS vč. horské
služby + analogické složky
v sousedních státech
b) příslušníci
ostatních
složek IZS
c) zdravotní důvody (převoz
zdravotního a biologického
materiálu, pobyt spojený s
poskytnutím zdravotního

- občan ČR

Povinná nařízená karanténa
pokud doba vycestování trvala
déle než 14 kalendářních dní.

- cizinec

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.

- občan ČR

Povinná nařízená karanténa
pokud doba vycestování trvala
déle než 24 hodin.

Povinnost maximálního omezení přímého
osobního kontaktu na cizím území.

Jedná se o
vstup po
jednorázovém,
krátkém výjezdu
nebo krátkodobý
vstup
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Povinnost maximálního omezení přímého
osobního kontaktu na cizím území
Příslušné dokazující
doklady
Průkaz zaměstnance
a důvod cesty
Průkaz europoslance
- Diplomatický nebo služební
pas
Doklad o důvodu
cesty a služební či podobný
průkaz

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, pracovní
smlouva v rámci
hospodářství
zvací dopis na úřední
jednání

d)

e)

f)

g)
h)

zákroku, porod, převoz - cizinec
pacientů nebo ostatků)
zemědělci hospodařící na Jedná se o
území sousedského státu v krátkodobý vstup
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
občan ČR jedoucí na
mezinárodní letiště
vyzvednout svého
rodinného příslušníka
jiné krátkodobé mimořádné
situace (pohřeb apod.)
péče o rodinu

Povinná nařízená karanténa
pokud doba předpokládaného
pobytu na území ČR je delší
než 24 hodin.
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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.

- palubní vstupenka
v případě vyzvednutí na
letišti
- parte v případě pohřbu lékařské potvrzení o
potřebě péče v případě
péče o rodinu

