Země

Podmínky vstupu

Aktuální barva
(13. 9. 2021)

Albánie

Od 6. září se mění pravidla vstupu do Albánie - při příjezdu (bez ohledu na zemi původu/příjezdu) je nutné doložit potvrzení o očkování

Tmavě červená

nebo PCR test ne starší než 72 hodin (nebo antigenní test ne starší než 48 hodin) nebo potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19
v posledních 6ti měsících. Toto platí i pro osoby, které přes Albánii pouze tranzitují.
Belgie

Na evropské cestovatelské mapě je k 21. 6. 2021 celá ČR označená jako zelená. Při návratu (příjezdu) ze zelených a oranžových regionů do

Červená

Belgie zpravidla odpadá povinnost testu a karantény (www.info-coronavirus.be). Povinnost vyplnit formulář PLF:
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
Francie

Cestující v rámci států EU (i tranzitující) musí pro vstup do Francie předložit negativní PCR test/antigenní test ne starší než 72h

Červená

(pro osoby od 11 let) nebo potvrzení o provedeném očkování (2 týdny po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně
Johnson & Johnson nebo 2 týdny po první dávce vakcíny pokud osoba prodělala nemoc Covid-19). Od 21. 7. platí povinnost předkládat
evropský covid pas v kulturních a zábavních provozech přijímajících veřejnost nad 50 osob (zábavní parky, památky, muzea, kina, divadla..).
Tato povinnost se bude týkat i dětí od 12-17let od 30. září 2021. Od srpna pak bude platit povinnost předkládat evropský covid pas pro vstup
do kaváren, restaurací, obchodních center, nemocnic či domovů důchodců.
Itálie

Na cestu do Itálie z ČR je potřeba splnit DVĚ podmínky: EU Certifikát (v digitální či papírové podobě - o provedeném testu, ukončeném očkování
Oranžováči o
zotavení se po prodělaném onemocnění) - PLF formulář na adrese https://app.euplf.eu/#/
Děti mladší 6 let nemusejí mít test. 1. Pro přijíždějící z ČR je povolen vstup s EU Certifikátem (ukončené očkování, negativní PCR/antigenní
test ne starší 48 hodin, prodělání nemoci COVID). 2. Cestující mají povinnost vyplnit digitální elektronický formulář PLF.
Od 6. srpna bude tzv. zelený certifikát vyžadován pro osoby starší 12 let při návštěvě restaurací či muzeí

Portugalsko

Od všech cestujících je při příletu do kontinentálního Portugalska vyžadován negativní test, a to buď PCR absolvovaný ne dříve než

Červená

72 hodin před nástupem do letadla, nebo antigenní test absolvovaný ne dříve než 48 hodin před nástupem do letadla. Negativní test
lze dále nahradit digitálním certifikátem EU Covid o ukončeném očkování, pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední dávky očkování,
nebo digitálním certifikátem EU Covid o prodělané nemoci, pokud od prvního pozitivního testu uplynulo více než 11 a méně než 180 dní.
Dále je nutno vyplnit příjezdový formulář.
Madeira

Negativní PCR test ne starší 72 hodin nebo absolvování testu po příletu + další opatření, výjimku z testu mají cestující s potvrzením

Červená

o ukončeném očkování nebo prodělání nemoci v poslední 6 měsících
Řecko

Podmínky vstupu: 1) Registrace před vstupem - Passenger Locator Form (PLF) Každý cestující nad 18 let musí nejpozději den
před vstupem na území Řecka vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je

Červená

spolu s návodem k dispozici na https://travel.gov.gr/#/. 2) Všichni cestující od 21. 6. 2021, 6.01 hod., starší 12 let) musí při vstupu
do země prokázat bezinfekčnost (ukončené očkování, PCR test ne starší 72 hodin/ antigenní test 48 hodin, prodělání nemoci) 3) Cestující ze
všech destinací mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním antigenním rychlotestům na Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět.
Španělsko

V souladu s novými španělskými příjezdovými opatřeními tak všechny osoby přijíždějící do Španělska z ČR letadlem či po moři včetně

Červená

těch tranzitujících musí vyplnit online formulář a obdržet příslušný QR kód (www.spth.gob.es). Tento QR kód je vyžadován již leteckou
společností při odbavení, jakož i kontrolními orgány na španělských letištích, a týká se i dětí. Žádné další požadavky na cestující z ČR
kladeny nejsou (potvrzení o očkování, prodělání nemoci covid-19 či negativní výsledky testů se týkají jen cestujících z rizikových
zemí). Je ale nutné ověřovat požadavky samotných leteckých společností, které se mohou lišit!
Turecko

Byl zaveden formulář pro přijíždějící cestující, který je třeba vyplnit 72 hodin před cestou: https://register.health.gov.tr/#

Tmavě červená

Pro vstup je vyžadován test PCR, ale tento lze nahradit jiným způsobem, jako je například doklad o dokončeném očkování či prodělané
nemoci (zotavení) COVID-19.
Velká Británie Cestující do Spojeného království musí absolvovat předodletový test a vyplnit příjezdový formulář. Dále musejí absolvovat 10-denní

Tmavě červená

karanténu a COVID-19 PCR test (2. případně i 8. den) po příjezdu v závislosti na zemi, ze které přijíždí, anebo ve které pobývali
v posledních 10 dnech. Testy je nutné rezervovat již před cestou do UK online. S platností od 2. 8. 2021 nemusí do karantény a absolvovat
PCR test 8. den plně očkovaní cestující z oranžových zemí EU a USA (včetně ČR), kterým uplynulo od kompletního očkování vakcínami
alespoň 14 dní. I pro plně očkované cestující tedy stále platí povinnost mít před odjezdem test na Covid-19, vyplnit příjezdový formulář a
mít objednaný test na 2. den po příjezdu.

Země s nízkým rizikem nákazy a Země se středním rizikem nákazy
Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole.
Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Do doby výsledků testů
není nutná samoizolace.
Země s vysokým rizikem nákazy a Země s velmi vysokým rizikem nákazy
Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole.
Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením
poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované
laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na
přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.
Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby
výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba míz výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území
ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.
Země s extrémním rizikem nákazy
Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole.
Před zahájením cesty do ČR cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního
testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru).
Stejně tak musí cestující disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky a
mít toto potvrzení připraveno pro hraniční kontrolu. Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2,
příjezdový formulář a rezervaci na RT-PCR, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území ČR.
Po vstupu na území ČR se nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti
viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.
Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covid-19.
Podrobnosti a další výjimky najdete v ochranném opatření.

