
 

 

Země Podmínky vstupu 

Albánie S platností od 1. května 2022 již není při příjezdu do Albánie vyžadováno potvrzení o očkování ani PCR test (nebo antigenní test). 

Arménie Vláda Arménie od 1. 5. 2022 zrušila povinnost prokazovat se na hranicích při vstupu do Arménie očkovacími certifikáty nebo negativními  

PCR testy (= zrušení kontrol)  

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 Osoby, které jsou držiteli evropského digitálního COVID certifikátu, tzn.  jsou zcela očkované (=min. 2 týdny po druhé dávce) nebo mají  

negativní výsledek PCR testu (< 72 hod.) nebo jsou držiteli potvrzení o prodělaném COVIDu nemusí do karantény. 

Ostatní osoby od 12 let, podstoupí 1. či 2. den po návratu PCR test a až do obdržení výsledku zůstávají v karanténě. Je-li výsledek negativní,  

karanténa končí. Další PCR test je nutný 7. den. 

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 48 hodin). Platí pro všechny osoby od 12 let. Evropský očkovací certifikát má maximální  

platnost 9 měsíců od podání poslední dávky základního očkování.  

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 Od  1.6.2022 ke vstupu do Itálie se nebude vyžadovat EU certifikát o očkování/uzdravení/test na Covid 19. V MHD, muzeích a kinech je  

povinnost nosit respirátor FFP2. I přes uvolnění v EU, v letadlech do Itálie zůstávají respirátory povinné do 15. června 2022. 

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 22. dubna 2022 je pro umožnění vstupu českých občanů na území pevninského Portugalska stále nezbytné předložit některý z  

platných digitálních certifikátů EU: 

- o ukončeném očkování (dvě dávky, resp. jedna dávka u jednodávkového schématu), přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo více  

než 14 a méně než 270 dní (kromě certifikátů EU Portugalsko rovněž akceptuje certifikáty o aplikaci dalších vakcín, schválených Světovou 

zdravotnickou organizací) 

- o provedeném očkování 3. tzv. booster dávkou (bez časového omezení platnosti) 

- 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. 

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

Nizozemsko S účinností od 23. března 2022 cestující z České republiky nemají povinnost při vstupu do Nizozemska předkládat certifikát EU COVID o  

očkování nebo o prodělaném onemocnění či potvrzující negativní výsledek testu. 

Řecko Οd 1. 5. 2022 je zrušena povinnost prokazovat bezinfekčnost jak při vstupu do Řecka, tak při pobytu na jeho území. Není tedy třeba  

vyplňovat Příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti. 



 
Řecká vláda si však vyhrazuje právo podmínky vstupu do země a opatření upravit nebo změnit podle vývoje epidemické situace v Řecku  

nebo v zemích, odkud cestovatelé přijíždějí. Doporučujeme proto, aby cestovatelé nadále sledovali aktuální cestovní doporučení řecké  

vlády na oficiální platformě https://travel.gov.gr/, stránky velvyslanectví a řídili se jimi. 

Španělsko Všechny osoby vstupující na území Španělska musí disponovat jedním z následujících potvrzení: potvrzení o dokončeném očkování,  

potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo potvrzení o negativním výsledku PCR/TMA/antigenního testu (neplatí pro mladší 12 let). 

S platností od 1.2.2022 Španělsko uznává potvrzení o očkování jen do uplynutí 270 dnů od aplikace poslední dávky. Pokud je cestující  

držitelem jednoho z uvedených potvrzení ve formátu EU DIGITAL COVID CERTIFICATE, nemusí již vyplňovat žádný další formulář.  

Pokud potvrzení v tomto formátu nemá, je nutné vyplnit online formulář Spain Travel Health a v něm uvést mj. údaje o svém očkování,  

prodělaném covid-19 nebo negativním výsledku testu na covid-19. 

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 V pátek 18.3.2022 vstoupila v platnost následující pravidla: 

- není potřeba žádný COVID test před vstupem ani po vstupu na území Spojeného království 

- není potřeba vyplňovat vstupní formulář (passenger locator form) 

- není potřeba žádná samoizolace po vstupu na území Spojeného království. 

 

Při návratu ze zahraničí od 9.4.2022 není třeba vyplňovat Příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti. I nadále se však doporučuje ověřit si 

podmínky přepravy (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, 

vlak). 

 

 

https://www.mzv.cz/athens/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/upozorneni_jak_cestovat_z_recka_do_ceske.html
https://register.health.gov.tr/

