Země

Podmínky vstupu

Albánie

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

S platností od 25. února 2022 rozhodla islandská vláda o zrušení veškerých restrikcí spojených s příjezdem na Island, stejně tak jako odvolala všechna
pravidla pro zamezení přenosu nemoci na území Islandu.

Francie

Cestující ze států EU (i tranzitující) musí pro vstup do Francie předložit potvrzení o provedeném očkování (7 dní po druhé vakcíně Pfizer,
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 nebo negativní PCR test

(ne starší 72 hodin) či antigenní test (ne starší 24 hodin). Platí pro všechny osoby od 12 let.
PODMÍNKY NA MÍSTĚ: Od 14. března již nebude vyžadován "očkovací pas" na všech místech, kde byl dříve vyžadován (zábavní parky,
památky, muzea, kina, divadla, kavárny, restaurace, obchodních centra, hotely, stadiony, sjezdovky, vlaky, dálkové autobusy atd.).
Po 14. březnu však zůstane v platnosti povinnost předložení „sanitárního pasu“ pro vsup do zdravotnických zařízení
(sanitární pas = potvrzení o ukončeném očkování nebo negativní test ne starší než 24h nebo certifikát o prodělání onemocnění Covid-19).
Gruzie

Očkovaný cestující
- předloží dokument (v gruzínštině, angličtině nebo ruštině) potvrzující plné (2 dávky, v případě Johnson & Johnson 1 dávka) očkování
Neočkovaný cestující
- předloží negativní výsledek PCR testu ne staršího než 72 hodin
Osoby mladší 10 let jsou vyjmuti z povinnosti předložit negativní výsledek PCR testu.
Od 1. 3. není vyžadován příjezdový formulář.

Itálie

Na cestu do Itálie z ČR je od 1. února 2022 nutno splnit dvě podmínky: EU Certifikát (v digitální či papírové podobě - po ukončeném
cyklu očkování či o uzdravení z Covid19 nebo o negativním výsledku testu - antigenní 48h nebo PCR 72h) + PLF formulář.
V případě nepředložení certifikátu EU nebo nevyplnění PLF formuláře následuje 5-denní karanténa, ukončená opět testem.
Ode dne 5.2. 2022 vstoupily v platnost následující změny pro cestující s platným EU certifikátem o očkování starším 6 měsíců:
Cestující s platným EU certifikátem o očkování starším 6 měsíců mají nově přístup ke všem službám v Itálii za předpokladu, že se
prokáží negativním antigenním (platnost 48 hodin) nebo PCR testem (platnost 72 hodin). Jedná se např. o ubytování v hotelu, stravování
v restauracích, návštěvy muzeí, atp. Testy nejsou vyžadovány, pokud po zakončení očkovacího cyklu osoba prodělala Covid-19.
Pokud jste onemocněli nejméně 14 dnů od očkování druhou nebo třetí dávkou - platnost EU certifikátu je pro Itálii neomezená.
Pokud jste onemocněli nejméně 14 dnů od první očkovací dávky, platnost certifikátu je 6 měsíců.
Děti do věku 6 let test mít nemusí. Děti od 6 a více let musí mít negativní test nebo EU certifikát. Pro děti od 12 let platí na území Itálie
stejné podmínky jako pro dospělé.

Jordánsko

Podmínky vstupu do země od 1. března 2022:
- registrace prostřednictvím webového portálu https://www.visitjordan.gov.jo
- získání QR kódu (z výše zmíněného webu), který je potřeba předložit před odbavením a nástupem na palubu, poté při hraniční kontrole a
vstupu do země, tj. na jordánských mezinárodních letištích (Ammán a Akaba), potažmo hraničních přechodech ze sousedních států

- povinnost mít uzavřené zdravotní pojištění
- při uvedení chybných či nepravdivých údajů či nedodržení předpisů ze strany cestovatelů hrozí pokuta ve výši 10 000 JOD
(v přepočtu 310 000 CZK)
Přístup ke službám:
Očkované osoby mají neomezený přístup ke službám včetně ubytování a stravovacích zařízení či památek. V Jordánsku jsou uznávány
evropské očkovací certifikáty bez ohledu na typ vakcíny. Je uznávána i jednodávková vakcína Janssen.
Portugalsko

Od 7. února 2022 je pro umožnění vstupu českých občanů na území pevninského Portugalska nutno předložit některý z platných digitálních
certifikátů EU:
- o ukončeném očkování (dvě dávky), přičemž od aplikace druhé dávky uplynulo více než 14 a méně než 270 dní
- o provedeném očkování 3. tzv. booster dávkou
- o prodělání nemoci před méně než 180 dny
- o negativním výsledku RT-PCR testu provedeného ne dříve než 72 hodin před nástupem cesty
- o negativním výsledku antigenního testu prevedeného ne dříve než 24 hodin před nástupem cesty
Od předložení digitálního cestifikátu jsou osvobozeny děti mladší 12 let. Dále je nutno vyplnit příslušný příjezdový formulář, jehož podoba
se v závislosti na destinaci liší.
Certifikát je dále vyžadován pro přístup do restaurací, hotelů, restaurací, kulturních zařízení a na sportovní utkání.

Madeira

U Madeiry byla zrušena povinnost předkládání certifikátů při příletu, zůstává pouze doporučení k registraci na: https://madeirasafe.com/#/login

Nizozemsko

Cestující od 12 let přijíždějící z České republiky mají povinnost předkládat při vstupu do Nizozemska certifikát EU COVID o očkování
(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

S platností od 15. 3. 2022 bude zrušena povinnost vyplňovat před vstupem do Řecka příjezdový formulář PLF. Nadále však
bude nezbytné doložit bezinfekčnost.
Občané a rezidenti členských zemí EU/Schengenu prokáží bezinfekčnost platným potvrzením o ukončené vakcinaci (min. 14 dní,
max. 9 měsíců), prodělaném onemocnění (max. 180 dní) Covid-19 nebo negativním výsledku testu (PCR max. 72 hodin,
antigen max. 24 hodin)
Upozorňujeme, že řecké úřady uznávají PCR testy provedené výtěrem z nosohltanu nebo krku (hltanu), příslušná vládní vyhláška však

neuznává testy provedení ze slin nebo kloktáním.
Vstup do divadel, muzeí, podniků veřejného stravování, barů, klubů, a dalších kulturních, sportovních a zábavních zařízení provozovaných
v uzavřených prostorách, jakož i na sportovní stadiony, není osobám bez očkovací certifikátu nebo certifikátu o prodělání Covidu-19 povolen.
Španělsko

V souladu s novými španělskými příjezdovými opatřeními tak všechny osoby přijíždějící do Španělska z ČR letadlem či po moři včetně
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/#
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 Plně očkované osoby nemusí podstupovat žádné testy ani samoizolaci. Zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář. Neočkované osoby
musí absolvovat test před odjezdem (PCR nebo antigen) a PCR test do dvou dnů po vstupu do UK. Po příjezdu není povinná samoizolace.
Nadále platí povinnost vyplnit v období 48 hodin před odjezdem příjezdový formulář.
Děti a nezletilí mladší 18 let nemusí podstupovat žádné testování ani samoizolaci. Anglie nemá samostatná pravidla pro vstup osob s
prodělaným covidem.

I. Pravidla pro návrat ze zemí EU
Pro návrat občanů ČR a jejich rodinných příslušníků s povolením k přechodnému pobytu v ČR z pobytu delšího než 12 hodin v posledních 14 dnech ze
zemí Evropské unie:
Osoby starší 12-let cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání
hraniční kontrole. Příjezdový formulář nemusí vyplňovat osoby, které cestují po celou dobu cesty individuální pozemní dopravou, tj. cesta takovým
dopravním prostředkem, ve kterém se přepravují pouze členové jedné domácnosti.
Před vstupem na území ČR je třeba disponovat:

-

výsledkem RT PCR nebo RAT testu, nebo
národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování, nebo
certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19.

Dokladem o bezinfekčnosti nemusejí disponovat osoby, které cestují do ČR individuální pozemní dopravou.

II. Pravidla pro návrat ze zemí mimo EU
Pro návrat občanů ČR a jejich rodinných příslušníků s povolením k přechodnému pobytu v ČR z pobytu delšího než 12 hodin v posledních 14 dnech ze
zemí mimo Evropskou unii platí následující pravidla:
Osoby starší 12 let cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání
hraniční kontrole. Příjezdový formulář nemusí vyplňovat osoby, které cestují po celou dobu cesty individuální pozemní dopravou, tj. cesta takovým
dopravním prostředkem, ve kterém se přepravují pouze členové jedné domácnosti.
Před vstupem na území ČR disponovat:
-

výsledkem RT PCR nebo RAT testu, nebo
národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování, nebo
certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19.

Dokladem o bezinfekčnosti nemusejí disponovat osoby, které cestují do ČR individuální pozemní dopravou. Povinnost disponovat před cestou do ČR
výsledkem RT-PCR testu se nevztahuje na držitele diplomatické nóty vydané Ministerstvem zahraničních věcí o nemožnosti zajištění testu na
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 mimo území České republiky.
Po návratu do ČR, pokud není cestující držitelem certifikátu o očkování nebo prodělání COVID-19, nařizuje se podrobit se RT-PCR testu v rozmezí 5.
- 7. den po návratu do ČR, pokud orgán ochrany veřejného zdraví nerozhodl jinak.

