Země

Podmínky vstupu

Aktuální barva
(10. 1. 2022)

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.
Arménie

Cizinci (včetně dětí od 12 let) vstupující do Arménie by se měli prokázat certifikátem s negativním výsledkem PCR testu provedeného
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během posledních 72 hodin. Pokud mají ukončené dvoudávkové očkování a od druhé dávky vakcíny uběhlo alespoň 14 dní, lze se
namísto PCR testu prokázat certifikátem o úplném očkování, tzv. EU Digital Certificate (o očkování, případně o negativním PCR testování)
je akceptován.
Ázerbájdžán

Předložení certifikátu o plné vakcinaci proti COVID-19 (či o překonání této nemoci v uplynulých 6 měsících) je pro občany ČR ve věku nad
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18 let společně s předložením max. 72 h starého potvrzení o negativním PCR testu na COVID-19 jednou z podmínek vstupu na území
Ázerbájdžánu. Bez certifikátu nelze ani podat žádost o vízum (to platí i pro vízum elektronické). Od 15. února 2022 omezí
Ázerbájdžán dobu platnosti certifikátů o plné vakcinaci proti COVID-19 na 6 měsíců; cestující, kteří byli plně očkováni dříve, musí
před cestou obdržet další dávku vakcíny (booster). Děti musí před cestou doložit negativní PCR test ne starší 72 hodin. Občané ČR
s výjimkou lidí s dlouhodobým či trvalým pobytem v Ázerbájdžánu a rodinných příslušníků zdejších občanů se do této země bez certifikátu
o plné vakcinaci či prodělaném COVIDu nedostanou.
Belgie

Pro všechny cestující (bez ohledu na očkování či "barevné" zařazení země, ze které cestují) platí povinnost vyplnit příjezdový formulář
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PLF před cestou do BE *). Povinnost vyplnit formulář PLF: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
Osoby, které jsou držiteli evropského digitálního COVID certifikátu, tzn. jsou zcela očkované (=min. 2 týdny po druhé dávce) nebo
jsou držiteli potvrzení o prodělaném COVIDu nemusí do karantény ani po příjezdu podstupovat test. Ostatní osoby od 12 let musí mít
při vstupu do Belgie negativní výsledek PCR test (ne starší 72h) nebo RAT test (ne starší 36h) a podstoupit další PCR nebo RAT test
7. den po příjezdu do země. Karanténa není nutná.
Island

Pro všechny platí vyplnění on-line formuláře ještě před odletem na Island, ve kterém cestující uvede požadovanéosobní údaje a informace
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o pobytu. Při nástupu do letadla se musí rovněž všichni prokázat negativním PCR- testem (ne starším 72 hodin). Neočkované osoby musí navíc
po příletu absolvovat další PCR-test při vstupu do země, na který naváže 5-6 denní karanténa. Její ukončení je vázáno na druhý negativní test.
Francie

Cestující ze států EU (i tranzitující) musí pro vstup do Francie předložit potvrzení o provedeném očkování (7 dní po druhé vakcíně Pfizer,
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Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson nebo 7 dní po první dávce vakcíny pokud osoba prodělala nemoc Covid-19),
certifikát o prodělání nemoci covid-19 s platností max 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19. Platí pro všechny osoby od 12 let.
Rovněž povinnost předkládat evropský covid pas v kulturních a zábavních provozech přijímajících veřejnost nad 50 osob
(zábavní parky, památky, restaurace, muzea, kina, divadla..). Tato povinnost se týká i dětí od 12-17let. Neočkované osoby:
Cestující ze států EU musí pro vstup do Francie předložit negativní PCR test nebo antigenní test ne starší než 24 hodin.
Francouzská vláda nyní jedná o uzákonění vakcinačního pasu, který by znamenal, že od 15.1.2022 budou mít přístup k volnočasovým
aktivitám pouze očkované osoby (zábavní parky, kina, divadla, restaurace).
Gruzie

Cestující s vakcinací proti COVID-19 nebo s proděláním nemoci COVID-19 musí předložit certifikát o kompletní vakcinaci proti
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COVID-19 (požadavek na uplynutí nejméně 14ti dnů od data poslední dávky) nebo certifikát o jejím prodělání. Dále musí předložit potvrzení
o PCR testu s negativním výsledkem, ne starší než 72 hodin (nevyžadují gruzínské úřady, mohou požadovat některé letecké společnosti –
informujte se u svého dopravce). Cestující bez vakcinace proti COVID-19 předloží potvrzení o PCR testu s negativním výsledkem, ne starší
než 72 hodin a následně třetí den pobytu podstoupí na vlastní náklady další PCR test. Před cestou rovněž musí vyplnit příjezdový formulář
(https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia/tk6157/)
Itálie

Na cestu do Itálie z ČR je potřeba splnit DVĚ podmínky: EU Certifikát (v digitální či papírové podobě - o provedeném testu, ukončeném očkování
či o
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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.
POZOR: Od 10.1.2022 dochází k výrazným omezením pro neočkované osoby, tj. které se neprokáží tzv. EU certifikátem z důvodu
očkování/uzdravení (tzv. Super Green Pass). EU certifikát o očkování/uzdravení bude vyžadován i pro ubytování v hotelech,
cestování dálkovými spoji i MHD Od 10.1.2022 se děti od 12 let budou muset prokazovat EU certifikátem pouze z důvodu očkování/uzdravení.

Portugalsko

Od 1. 12. 2021 bude pro vstup VŠECH cestujících (včetně plně očkovaných) na území pevninského Portugalska s využitím jakéhokoliv
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druhu dopravy nutno předložit platný digitální certifikát EU o negativním výsledku antigenní nebo RT-PCR testu provedeného ne
dříve než 48 hodin (antigenní test), resp. 72 hodin (RT-PCR test) před nástupem cesty. Od předložení testu jsou osvobozeni pouze cestující,
kteří disponují digitálním certifikátem osvědčujícím prodělání nemoci covid-19 před méně než 180 dny, a děti mladší 12 let.
Dále je nutno vyplnit příslušný příjezdový formulář, jehož podoba se v závislosti na destinaci liší.
Madeira

Negativní antigenní test ne starší 48 hodin nebo absolvování testu po příletu + další opatření, výjimku z testu mají cestující s potvrzením
o ukončeném očkování nebo prodělání nemoci v poslední 6 měsících. Aktuální informace zde:
https://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-to-visitors-(covid-19)
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Nizozemsko

Cestující od 12 let přijíždějící z České republiky mají povinnost předkládat při vstupu do Nizozemska certifikát EU COVID o očkování
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(od druhé dávky očkování vakcínou BioNTech/Pfizer, Moderna nebo AstraZeneca uplynulo min. 14 dnů a u očkování vakcínou Janssen min.
28 dnů) nebo o prodělaném onemocnění (od 1. pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní)
či potvrzující negativní výsledek testu (PCR testu provedeného ne déle než 48 hodin před odjezdem nebo antigenního testu provedeného ne
déle než 24 hodin před odjezdem).
Řecko

V období od 19. prosince 2021 s platností zatím do 24. ledna 2022 musí všichni cestující starší 5 let při vstupu do Řecka předložit
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potvrzení o negativním PCR testu provedeném nejdéle 72 hodin před překročením hranice nebo o negativním antigenním testu
provedeném nejdéle 24 hodin před překročením hranice.
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
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

Tmavě 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. Osoby, které cestují z ČR, musí kromě QR
kódu příjezdového formuláře předložit jedno z následujících potvrzení: potvrzení o dokončeném očkování, potvrzení o prodělaném
onemocnění covid-19 nebo potvrzení o negativním výsledku PCR (72 hodin) nebo antigenního testu (48 hodin).
S platností od 1.2.2022 bude Španělsko uznávat potvrzení o očkování jen do uplynutí 270 dnů od aplikace poslední dávky.
Turecko

Byl zaveden formulář pro přijíždějící cestující, který je třeba vyplnit 72 hodin před cestou: https://register.health.gov.tr/#
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Pro vstup je vyžadován test PCR (max. 72 hodin) nebo antigenní test (max. 48 hodin), ale test lze nahradit jiným způsobem, jako je
například doklad o dokončeném očkování či prodělané nemoci (zotavení) COVID-19.
Velká Británie Od 9. ledna 2022 plně očkovaní cestující a cestující mladší 18 let již nemusí absolvovat před odletem test nebo se sami izolovat, musí
ale i nadále pokračovat v absolvování testů po příletu - 2. den po příjezdu podstoupit antigenní test. Nadále platí povinnost vyplnit
v období 48 hodin před odjezdem příjezdový formulář. Neočkované osoby musí před vstupem absolvovat PCR test (48 hodin)
a následně 2. a 8. den po příjezdu absolvovat PCR test. Neočkované osoby mají rovněž po příjezdu povinnost nastoupit do 10. denní karantény.
Děti do věku 4 let nemusí podstupovat žádné testování. Na všechny děti od 5. do 17. let věku se vztahují podmínky vstupu jako na plně
očkované osoby.
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Návrat ze zemí s nízkým rizikem nákazy
Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole.
Občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, nebo
občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, nebo cizinci s povolením k dlouhodobému nebo
trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou, kteří již podstoupili očkování nebo prodělali onemocnění covid-19, mají
pouze povinnost před cestou vyplnit příjezdový formulář.
Občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, nebo
občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, nebo cizinci s povolením k dlouhodobému nebo
trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou, kteří nejsou očkovaní a neprodělali onemocnění covid-19, musí kromě
vyplnění příjezdového formuláře také před vstupem na území České republiky nebo nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR podstoupit test na
stanovení přítomnosti SARS-CoV-2.
Návrat ze zemí 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.
Občané České republiky, kteří již podstoupili očkování nebo prodělali onemocnění covid-19, mají pouze povinnost před cestou vyplnit příjezdový
formulář.
Občané České republiky kteří nejsou očkovaní a neprodělali onemocnění covid-19, musí kromě vyplnění příjezdového formuláře také před vstupem na
území České republiky nebo nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR podstoupit test na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2.
Návrat ze zemí s 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 vstupem na území ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením
poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru).
Občané České republiky, kteří již podstoupili očkování nebo prodělali onemocnění covid-19, mají pouze povinnost před cestou
vyplnit příjezdový formulář.
Pokud se jedná o občany České republiky, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali onemocnění covid-19, mohou před vstupem na území České
republiky hromadnou veřejnou dopravou disponovat i negativním výsledkem antigenního testu (max. 48 hodin od odběru). Dopravci neumožní
přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.
V případě cesty individuální dopravou není třeba před vstupem na území ČR disponovat výsledkem testu – to platí pro občany České republiky a
jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, pro občany Evropské unie
s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky a pro cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky
vydaném Českou republikou.
Po vstupu na území ČR platí pro všechny povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.
Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany
dýchacích cest (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti
alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Návrat ze zemí 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 vstupem na území ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením
poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru).
Občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, nebo
občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, nebo cizinci s povolením k dlouhodobému nebo
trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou, kteří již podstoupili očkování nebo prodělali onemocnění covid-19, mají
pouze povinnost před cestou vyplnit příjezdový formulář.
Pokud se jedná o občany České republiky a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České
republiky, o občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, nebo o cizince s povolením k trvalému
pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali onemocnění covid-19, mohou před vstupem
na území České republiky hromadnou veřejnou dopravou disponovat i negativním výsledkem antigenního testu (max. 48 hodin od odběru). Dopravci
neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.
V případě cesty individuální dopravou není třeba před vstupem na území ČR disponovat výsledkem testu – to platí pro občany České republiky a
jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, pro občany Evropské unie
s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky a pro cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky
vydaném Českou republikou.
Po vstupu na území ČR platí pro všechny povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.
Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany
dýchacích cest (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti
alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

