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Zasady wjazdu i bezpieczeństwa w Polsce/ Pravidla vstupu a bezpečnostní opatření v Polsku – 27.10.2021 
Zasady dla podróżnych 
przybywających do Polski z 
państw członkowskich Unii 
Europejskiej, ze strefy Schengen 
oraz z Turcji 
Podróżni niezależnie od środka transportu (zbiorowy i 
indywidualny oraz przekraczanie granicy pieszo) 
podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej chyba, 
że spełnią jeden z poniższych warunków: 

• są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia 
(szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii 
Europejskiej lub znajdującą się w wykazie 
odpowiedników szczepionek dopuszczonych do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego PZH – Państwowy Instytut 
Badawczy), a od podania ostatniej dawki 
szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia 
następującego po dniu podania ostatniej dawki). 
Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym 
zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem 
w języku polskim lub angielskim 
poświadczającym zaszczepienie. 
Treść rozporządzenia 

• przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. 
ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed 
dniem przekroczenia granicy PR. 
Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, 
potwierdzający przebycie choroby ,wystawiony w 
języku polskim albo w języku angielskim, w tym 
unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID, 

• przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, 
poświadczony unijnym cyfrowym 
zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem 
w języku polskim lub angielskim. Test musi być 
wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed 
przekroczeniem granicy, 

• są dziećmi do 12. roku życia podróżującymi pod 
opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni 
przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny 
wynik testu na COVID-19, 

• podlegają innym zwolnieniom wymienionym w § 
3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 
2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii. 

Pravidla pro cestující přijíždějící 
do Polska z členských států 
Evropské unie, ze schengenského 
prostoru a z Turecka 
 
Na cestující, bez ohledu na dopravní prostředek 
(hromadný, individuální nebo překračující hranici 
pěšky), se vztahuje 10-denní vstupní karanténa, pokud 
nesplňuje jednu z následujících podmínek: 

• jsou očkováni dvěma dávkami a mají ukončené 
očkování (vakcína schválená v Evropské unii nebo 
zařazená do seznamu ekvivalentů vakcín 
schválených na území Polské republiky vedeného 
Státním zdravotním ústavem PZH - Národní 
výzkumný ústav) a uplynulo 14 dní od podání 
poslední dávky očkování (počítáno ode dne 
následujícího po poslední dávce). Očkování je 
potvrzeno digitálním certifikátem COVID EU nebo 
jiným dokumentem v polštině nebo angličtině 
potvrzujícím očkování. 
Obsah nařízení 
 
 
 

• prodělali nemoc  SARS-CoV-2 (tak zvaní 
rekonvalescenti), nejpozději 6 měsíců přede dnem 
překročení hranice PR. Vyléčené osoby musí 
předložit dokument potvrzující přítomnost 
onemocnění vydaný v polštině nebo angličtině, 
včetně digitálního certifikátu EU COVID, 
 

• předložit negativní výsledek testu na COVID-19, 
potvrzený digitálním certifikátem COVID EU nebo 
jiným dokumentem v polštině nebo angličtině. 
Test musí být proveden nejpozději 48 hodin před 
překročením hranice, 

 
• děti mladší 12 let cestující v doprovodu dospělých, 

kteří jsou očkováni proti COVID-19 nebo mají 
negativní test na COVID-19, 

 
• podléhají dalším výjimkám uvedeným v § 3 

nařízení Rady ministrů ze dne 6. května 2021 o 
stanovení určitých omezení, příkazů a zákazů v 
souvislosti s epidemií. 

 

file:///C:/Users/PU/Downloads/Nowelizacja%20rozp.%20ws.%20obostrzeÅ�%20zwiÄ�zanych%20z%20pandemiÄ�%20COVID-19.pdf
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Podróżni, na których została nałożona kwarantanna, 
będą mogli do 48h po przekroczeniu granicy wykonać 
test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny: 

• Rodzaj testu: RT-PCR lub antygenowy wykonany 
przez laboratorium. 

• Testy nie są finansowane ze środków 
publicznych. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-
polski-ze-strefy-schengen 

Cestující, kteří byli v karanténě, budou moci absolvovat 
test do 48 hodin po překročení hranice, jehož negativní 
výsledek ukončí jejich karanténu: 

•   Typ testu: RT-PCR nebo antigenní provedený 
laboratoří. 

•   Testy nejsou financovány z veřejných zdrojů. 
 
Zdroj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-
polski-ze-strefy-schengen 

Przejazd przez Polskę 

Osoby, które przebywają w Polsce nie dłużej niż 24 

godziny i posiadają bilet lotniczy na dalszą podróż, 

zwolnione są z obowiązku kwarantanny. Osobom 

podróżującym z Ukrainy, Rosji lub Białorusi zezwala się na 

przejazd przez Polskę wtedy, gdy są to np. obywatele 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub obywatele 

Szwajcarii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii i Islandii oraz 

ich małżonkowie i dzieci. To samo dotyczy cudzoziemców 

posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie 

na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej 

na terytorium podanych powyżej państw oraz ich 

małżonków i dzieci. Szczegóły i dalsze wyjątki zawierają 

informacje polskiej Straży Granicznej w języku 

angielskim. Wykaz otwartych przejść granicznych uzyskać 

można również na stronie internetowej polskiej Straży 

Granicznej. 

 Tranzit přes Polsko 

 
Lidé, kteří pobývají v Polsku nejdéle 24 hodin a mají 
letenku na další cestu, jsou osvobozeni od karanténní 
povinnosti. Lidé cestující z Ukrajiny, Ruska nebo 
Běloruska smějí přejet přes Polsko, pokud jsou občany 
členských států Evropské unie nebo občany Švýcarska, 
Lichtenštejnského knížectví, Norska a Islandu, jakož i 
jejich partnery a děti. Totéž platí pro cizince s povolením 
k trvalému pobytu nebo s povolením k dlouhodobému 
pobytu v Evropské unii na území výše uvedených zemí, 
jakož i pro jejich manžele a děti. Podrobnosti a další 
výjimky jsou uvedeny v informacích poskytnutých 
polskou pohraniční stráží v angličtině. Seznam otevřených 
hraničních přechodů je také k dispozici na webových 
stránkách polské pohraniční stráže. 

Aktualne zasady i ograniczenia 
OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ 
 

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej 
odległości między pieszymi. 
Wyłączeni z tego obowiązku są: 

• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku 
życia), 

• osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, 
• osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby 

z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 
osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich 
opiekunowie. 

 
ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 
TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI 

 
Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest 
obowiązkowe w całym kraju. 

Aktuální pravidla a omezení 
OMEZENÍ V POHYBU  
 

Povinnost udržovat vzdálenost mezi chodci alespoň 1,5 
metru. 
Z této povinnosti jsou vyloučeny: 
 

• rodiče s dětmi vyžadujícími péči (do 13 let), 
• lidé žijící společně nebo hospodařící, 
• lidé s průkazem zdravotního postižení, lidé 
s potvrzením o zdravotním postižení, lidé s potvrzením 
o potřebě speciálního vzdělání, lidé, kteří se nemohou 
samostatně pohybovat, a jejich opatrovníci. 
 
 
 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST, ÚST A NOSU, NA 
VEŘEJNÝCH MÍSTECH, POUZE POUŽITÍM MASKY 
________________________________________ 
Zakrývání úst a nosu ve stísněných prostorách je 
povinné v celé zemi. 

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski-granica-zewnetrzna.html
https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski-granica-zewnetrzna.html
https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski-granica-zewnetrzna.html
https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski-granica-zewnetrzna.html
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Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. 
Chusty, przyłbice i szaliki nie są dozwolone, ponieważ nie 
spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią 
przed wirusem! 

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.: 
• na terenie nieruchomości wspólnych (np. na 

klatce schodowej), 
• w autobusie, tramwaju i pociągu, 
• w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na 

poczcie, 
• w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu 

przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że 
pracodawca postanowi inaczej), 

• w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi 
klienta/interesanta, 

• w kinie i teatrze, 
• u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie 

masażu i tatuażu, 
• w kościele i szkole, na uczelni 
• w urzędzie i innych budynkach użyteczności 

publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, 
na poczcie itp.) 

 
Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? 
Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, 
ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na 
drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, 
bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów 
leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży 
oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, 
motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w 
zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.  
 
Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz 
informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się 
w rozporządzeniu. 
Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione 
jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub 
dokument potwierdzający: 

• całościowe zaburzenia rozwoju, 
• zaburzenia psychiczne, 
• niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, znacznym lub głębokim, 
• trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu 

ust lub nosa. 
• zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu 

oddechowego lub krążenia, przebiegające z 
niewydolnością oddechową lub krążenia. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-
ograniczenia 

Nos a ústa zakrývejte pouze maskou. Šátky, štíty a šály 
nejsou povoleny, protože neplní svou primární funkci, tj. 
nechrání před virem! 
 
 
Ústa a nos musí být zakryty, například: 

• v budovách (např. na schodišti), 
• v autobusech, tramvajích a vlacích, 
• v obchodě, obchodním centru, bance, na tržnici a 

na poště, 
• na pracovišti, pokud je v místnosti více než 1 osoba 

(pokud zaměstnavatel nerozhodne jinak), 
• na pracovišti během přímé obsluhy zákazníka 

/klienta, 
• v kině a divadle, 
• u lékaře, na poliklinice, v nemocnici, masážním či 

tetovacím salonu, 
• v kostele, ve škole, na univerzitě 
• v kancelářích a jiných veřejných budovách (u 

soudu, v kulturních institucích, bankách, na poště 
atd.) 

 
 
 
Kde si nemusíte zakrývat dýchací cesty? 
Ve venkovních prostorách, v lese, parku, přírodě, v 
botanických zahradách, historických zahradách, na 
silnicích a náměstích, na hřbitovech, promenádách, 
bulvárech, parkovacích místech pro vozidla, lesních 
parkovištích, v rodinných parcích a na pláž, při 
soukromém cestování autem, na motocyklu, čtyřkolce, 
mopedu, na pracovišti při konzumaci občerstvení. 
 
 
Podrobné informace o ochraně dýchacích cest a také 
informace o výjimkách z uvedeného opatření lze nalézt 
v nařízení. 
Důležité! Pouze osoby s lékařským potvrzením nebo 
dokumentem potvrzujícím následující omezení, jsou 
osvobozeny od povinnosti zakrývat ústa a nos: 

• celostní vývojové poruchy, 
• duševní poruchy, 
• mírné, středně těžké nebo těžké mentální 

postižení, 
• těžkosti při samostatném zahalení dýchacích cest 

bez cizí pomoci, 
•   pokročilé neurologické, respirační nebo oběhové 
onemocnění, poruchy s respiračním nebo oběhovým 
selháním 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-

ograniczenia 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
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Pravidla vstupu a bezpečnostní opatření v ČR - Zasady wjazdu i bezpieczeństwa w Czechach – 27.10.2021 
https://covid.gov.cz/situace/cizinci/moznosti-
povinnosti-cizincu-pri-vstupu-do-crR 

 
Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu 
z Polska do ČR 
 
naposledy aktualizováno ve středu 27.10.2021 (00:00)  

 

Pravidla a doporučení 
 
Možnost přicestování do ČR je omezena a omezení se 
mohou lišit pro jednotlivé země, z kterých cestujete. Jde 
o míru rizika nákazy u jednotlivých zemí. 
 
 
Pravidla vstupu 
 

S vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená barva) 

nebo s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená 

barva) 

Příjezdy ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem 
nákazy 

3. všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v 
posledních 14 dnech na území států které jsou na 
seznamu zemí nebo teritorií s vysokým nebo velmi 
vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, 

a) před vstupem na území České republiky vyplnit 
Příjezdový formulář, 

b) před vstupem na území České republiky disponovat 
výsledkem RT-PCR testu; 

c) předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové 
kontrole doklad o vyplnění Příjezdového formuláře, 
výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-
2 nebo písemné prokázání, že se na danou osobu 
vztahuje výjimka podle tohoto ochranného opatření, 

d) podrobit se RT-PCR testu v rozmezí 5. až 7. dne od 
vstupu na území České republiky, pokud orgán ochrany 
veřejného zdraví zcela výjimečně nerozhodl jinak, 

https://covid.gov.cz/situace/cizinci/moznosti-

povinnosti-cizincu-pri-vstupu-do-crR 
 

Możliwości i obowiązki cudzoziemców przy 
wjeździe z Polski do Czech 

 
ostatnia aktualizacja: środa 27.10.2021 (00:00) 

__________________________________________ 
 

Zasady i zalecenia 
 
Możliwość przyjazdu do Czech jest ograniczona, a 
ograniczenia mogą różnić się w zależności od kraju, z 
którego podróżujesz. Zależy to od stopnia zakażeń w 
danym kraju. 
 
Zasady wjazdu 
 
Z wysokim ryzykiem zakażenia COVID-19 (kolor 
czerwony) lub z bardzo wysokim ryzykiem zakażenia 
(kolor ciemnoczerwony) 
 
Przyjazdy z krajów o wysokim i bardzo wysokim ryzyku 
zakażenia  
 
3. wszystkie osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni 
przebywały dłużej niż 12 godzin na terytorium państw 
znajdujących się na liście krajów lub terytoriów o 
wysokim lub bardzo wysokim ryzyku COVID-19,  
 
a) przed wjazdem na terytorium Republiki Czeskiej 
wypełnić Formularz Przyjazdu, 
 
 b) mieć wynik testu RT-PCR przed wjazdem na 
terytorium Republiki Czeskiej;  
 
c) na żądanie przy odprawie granicznej lub pobytowej 
przedstawić dowód wypełnienia Formularza Przyjazdu, 
wynik badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub 
pisemny dowód, że dana osoba jest objęta 
zwolnieniem z tej ochrony mierzyć,  
 
d) poddać się badaniu RT-PCR w okresie od 5 do 7 dni 
po wjeździe na terytorium Republiki Czeskiej, chyba że 
organ ochrony zdrowia publicznego wyjątkowo 
postanowi inaczej,  

https://covid.gov.cz/situace/cizinci/moznosti-povinnosti-cizincu-pri-vstupu-do-crR
https://covid.gov.cz/situace/cizinci/moznosti-povinnosti-cizincu-pri-vstupu-do-crR
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
https://covid.gov.cz/situace/cizinci/moznosti-povinnosti-cizincu-pri-vstupu-do-crR
https://covid.gov.cz/situace/cizinci/moznosti-povinnosti-cizincu-pri-vstupu-do-crR
https://covid.gov.cz/situace/cizinci/moznosti-povinnosti-cizincu-pri-vstupu-do-crR
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
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e) vždy při opuštění místa bydliště nebo ubytování nosit 
respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového 
ventilu) naplňující minimálně všechny technické 
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační 
účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. 
FFP2, KN 95), a to do doby negativního výsledku RT-PCR 
testu podle písmene c); 
 
 
definice Příjezdového formuláře je uvedena v bodě III.2 
a náležitostí testu v bodě III.3; 
 
C. a) Výjimky ze všech protiepidemických opatření 
podle tohoto ochranného opatření 
 
 
5. že povinnosti vyplývající ze zavedených 
protiepidemických opatření podle tohoto ochranného 
opatření, které se vztahují k příjezdům ze zemí s nízkým, 
středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu 
onemocnění COVID-19 neplatí pro 

a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod 
vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, 
 
 
b) osoby, které jsou oprávněny vstoupit na území České 
republiky, které 

i) tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku pozemní 
cestou, 
 
ii) cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na 
dobu nepřesahující 12 hodin; v případě cest ze třetích 
zemí s velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České 
republiky podle tohoto bodu cestovat pouze z důvodu 
nezbytné cesty podle bodu III.10 písm. a) až f) , 
 
 
 
iii) cestují pozemní cestou přímo do nebo přímo ze 
sousedních zemí na dobu nepřesahující 24 hodin; 
 

 

VÝJIMKY PRO:  
 

 

I) Očkované osoby: 

 

1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o 

provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 

vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU 

e) zawsze nosić maskę oddechową lub podobne 
urządzenie (bez zaworu wydechowego) przy 
wychodzeniu z miejsca zamieszkania lub 
zakwaterowania, spełniające co najmniej wszystkie 
warunki i wymagania techniczne (dla produktu), w tym 
skuteczność filtracji co najmniej 94% zgodnie z 
odpowiednimi normami (np. FFP2, CN 95) i to aż do 
negatywnego wyniku testu RT-PCR zgodnie z pkt c);  
 
definicja formularza przybycia podana jest w pkt III.2, 
a wymagania badania w pkt III.3; 
 

C. (a) Zwolnienia ze wszystkich środków 
antyepidemiologicznych w ramach niniejszego środka 
ochronnego  
 
5. obowiązki wynikające ze środków 
przeciwepidemicznych obowiązujących w ramach tego 
środka ochronnego w odniesieniu do przyjazdów z 
krajów o niskim, średnim, wysokim i bardzo wysokim 
ryzyku COVID-19 nie mają zastosowania do  
 
a) personelu transportu międzynarodowego, jeżeli 
powód wjazdu jest uzasadniony stosownym 
dokumentem,  
 
b) osoby upoważnione do wjazdu na terytorium 
Republiki Czeskiej, które: 
 
i) Przejeżdżają tranzytem w ciągu 12 godzin przez 

Czechy drogą lądową,  
 

ii) podróżują drogą lądową do lub z Republiki 
Czeskiej przez okres nieprzekraczający 12 
godzin; w przypadku podróży z krajów trzecich o 
bardzo wysokim ryzyku zakażenia, podróż do 
Republiki Czeskiej zgodnie z tym punktem jest 
możliwa tylko ze względu na konieczny przejazd 
zgodnie z punktem III.10. a) do f), 
 

iii) podróżują drogą lądową bezpośrednio do lub 
bezpośrednio z krajów sąsiednich przez okres 
nieprzekraczający 24 godzin;  

 
WYJĄTKI DLA: 
 
I) Osoby szczepione: 
 
1) Osoby, które posiadają krajowe zaświadczenie o 
szczepieniu przeciwko COVID-19 wystawione zgodnie z 
Rozporządzeniem UE w sprawie unijnego cyfrowego 

https://translate.google.pl/contribute
https://translate.google.pl/contribute
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COVID  s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od 

dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví 

žádné příznaky onemocnění COVID-19; 

 

 

2) s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. 

Písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce 

oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo 

certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným 

subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat 

prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o 

tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem 

registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl 

schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je 

zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí 

obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit 

dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; 

 

 

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku 

z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře! 

  

 

II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. 

osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku 

RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 

alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se 

prokáže: 

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a 

to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID 

certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář 

nebo 

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci 

v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s 

povinností vyplnit příjezdový formulář. 

III) Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat 

příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na 

stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. 

IV) Osoby ve věku 6 - 12 let musí před cestou vyplnit 

příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 

dní  podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru 

SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace disponovat 

negativním výsledkem provedeného testu. 

zaświadczenia COVID, pod warunkiem, że od momentu 
zaszczepienia upłynęło 14 dni i które jednocześnie nie 
wykazuje żadnych objawów COVID-19; 
 
 
2) posiadające krajowe zaświadczeniem o 
przeprowadzonym szczepieniu, tj. pisemne 
potwierdzenie wystawione co najmniej w języku 
angielskim przez upoważniony podmiot działający w 
państwie trzecim lub zaświadczeniem o zakończonym 
szczepieniu wydanym przez upoważniony Podmiot 
działający w Państwie Trzecim, UE cyfrowe 
zaświadczenie COVID potwierdzające, że dana osoba 
była zaszczepiona szczepionką zarejestrowaną w EMA 
lub zatwierdzonym przez WHO produktem leczniczym 
dla sytuacji wyjątkowych (lista produktów została 
opublikowana na stronie internetowej MZ). Pisemne 
potwierdzenie musi zawierać odpowiednie dane i musi 
istnieć możliwość zdalnego ich potwierdzenia; 
 
Osoby zaszczepione zgodnie z powyższą definicją są 
zwolnione z obowiązku wykonania testu, jednak nadal 
mają obowiązek wypełnienia  formularza przyjazdu! 
 
II) Osoby cierpiące na chorobę Covid-19, tj. osoba, u 
której minęło co najmniej 11 dni od pierwszego 
pozytywnego testu RT-PCR na SARSCoV-2, ale nie więcej 
niż 180 dni, która posiada: 
 
 
a) zaświadczenie o chorobie COVID-19 wystawione 
zgodnie z rozporządzeniem unijnym w sprawie 
cyfrowego certyfikatu COVID, pozostaje obowiązek 
wypełnienia formularza przyjazdu 
 
lub 
 
b) notatkę dyplomatyczną potwierdzającą dokonanie 
Izolacji z powodu Covid -19 w kraju wyjazdu, z 
obowiązkiem wypełnienia formularza przyjazdu. 
 
III) Dzieci poniżej 6 roku życia nie muszą wypełniać 
formularza przyjazdu ani poddawać się badaniu RT-PCR 
w celu stwierdzenia obecności wirusa SARS-CoV-2. 
 
IV) Osoby w wieku 6-12 lat muszą przed wyjazdem 
wypełnić formularz przyjazdu, a po wjeździe na 
terytorium Czech w ciągu 5 dni przejść test RT-PCR na 
obecność wirusa SARS-CoV-2; mieć negatywny wynik 
testu przed zakończeniem samoizolacji. 
 

https://plf.uzis.cz/
https://plf.uzis.cz/
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DALŠÍ VÝJIMKY Z TESTŮ A 

PŘÍJEZDOVÉHO  FORMULÁŘE PRO: 

a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod 

vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, 

b) osoby, které jsou oprávněny vstoupit na území České 

republiky, které 

              i) tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku 

pozemní cestou a necestují-li ze země s extrémním 

rizikem nákazy, 

              ii) cestují pozemní cestou do nebo z České 

republiky na dobu nepřesahující 12 hodin, necestují-li ze 

země s velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy; v 

případě cest ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy je 

možno do České republiky podle tohoto bodu, kromě 

tranzitu, cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě 

III.10, 

             iii) cestují přímo do nebo přímo ze sousedních 

zemí na dobu nepřesahující 24 hodin; v případě cesty 

leteckou dopravou platí pro tyto osoby povinnosti 

spojené s příjezdovým formulářem a případná povinnost 

disponovat před vstupem na území České republiky 

testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; 

případnou povinnost disponovat negativním výsledkem 

RT-PCR testu lze splnit předložením negativního výsledku 

antigenního testu podle bodu III.4; v případě cest ze zemí 

s velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České 

republiky podle tohoto bodu cestovat pouze z důvodů 

uvedených v bodě III.10, 

c) akreditované členy diplomatických misí v České 

republice včetně soukromých služebních osob, držitele 

služebních pasů vydaných Českou republikou a držitele 

diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky 

za služebním účelem a úředníky mezinárodních 

organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních 

věcí České republiky cestující do nebo z České republiky 

za služebním účelem, pokud jejich pobyt na nebo mimo 

území nepřekročí 72 hodin, 

 

d) osoby do dovršení 6 let věku a nezletilé osoby s 

poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a 

kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního 

 
INNE WYJĄTKI OD BADAŃ I FORMULARZ PRZYJAZDU 
DLA: 
 
a) pracowników transportu międzynarodowego, jeżeli 
powód przyjazdu jest wpisany w odpowiednim 
dokumencie, 
 
b) osoby upoważnione do wjazdu na terytorium 
Republiki Czeskiej, które: 
              i) tranzyt w ciągu 12 godzin przez Czechy drogą 
lądową i jeśli nie opuszczą kraju o wysokim ryzyku 
zakażenia, 
 
              (ii) podróżują drogą lądową do lub z Republiki 
Czeskiej przez okres nieprzekraczający 12 godzin, chyba 
że podróżują z kraju o bardzo wysokim lub skrajnym 
ryzyku zakażenia; w przypadku podróży z krajów o 
bardzo wysokim ryzyku zakażenia, może podróżować do 
Republiki Czeskiej, z wyjątkiem tranzytu, tylko z 
powodów określonych w pkt III.10, 
             
 
(iii) podróżować bezpośrednio do lub bezpośrednio z 
krajów sąsiednich przez okres nieprzekraczający 24 
godzin; w przypadku podróży lotniczych istnieje 
obowiązek wypełnienie formularza przyjazdu oraz 
obowiązek wykonania testu na obecność wirusa 2 SARS-
CoV-2 przed wjazdem na terytorium Republiki Czeskiej, 
każdy obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu 
RT-PCR może być spełniony poprzez przedłożenie 
negatywnego wyniku testu antygenowego zgodnie z pkt 
III.4;w   podróży z krajów o bardzo wysokim ryzyku 
zakażenia, podróż do Republiki Czeskiej zgodnie z 
niniejszym punktem jest możliwa tylko z powodów 
wymienionych w punkcie III.10, 
 
c) akredytowani członkowie misji dyplomatycznych w 
Republice Czeskiej, w tym osoby prywatne, posiadacze 
paszportów służbowych wydanych przez Republikę 
Czeską oraz posiadacze paszportów dyplomatycznych 
podróżujących do i z Republiki Czeskiej w celach 
urzędowych oraz urzędnicy organizacji 
międzynarodowych zarejestrowanych w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, podróżujący do lub z Republiki 
Czeskiej w celach służbowych, pod warunkiem, że ich 
pobyt na lub poza terytorium nie przekracza 72 godzin, 
 
d) osoby w wieku poniżej 6 lat oraz osoby 
niepełnoletnie z upośledzeniem umysłowym, 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami 
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stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 

neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a 

mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské 

potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v 

České republice nebo v jiném členském státě Evropské 

unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační 

údaje lékaře a jeho telefonické spojení, 

 
 

 

e) profesionální umělce, profesionální sportovce a členy 

státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, 

včetně osob nezbytných pro konání sportovní nebo 

kulturní akce; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. 

d) a I.6 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území 

České republiky ze země s velmi vysokým rizikem nákazy 

před zahájením uvedených činností podrobit RT-PCR 

testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před 

zahájením uvedených činností disponovat negativním 

výsledkem provedeného testu, 

 

f) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za 

účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň 

jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s 

Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro 

cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu 

práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za 

účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, 

který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, 

 

g) příslušníky Vězeňské služby nebo policisty vykonávající 

eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel, 

 

h) pracovníky servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon 

činnosti je v zájmu České republiky; pro tyto osoby 

neplatí pouze bod I.4 písm. d) a e) a I.6 písm. d) a e), 

 

 

i) přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek 

integrovaného záchranného systému, 

 

j) pro osoby, u kterých test prokázal přítomnost viru 

méně než 14 dní před plánovaným vstupem do ČR s 

výjimkou povinnosti vztahující se k Příjezdovému 

formuláři. Takovým cestujícím se nařizuje přepravovat se 

individuální dopravou, je-li to možné. V případě přepravy 

veřejnou dopravou se nařizuje informovat o 

přetrvávajícím onemocnění před započetím cesty 

funkcji poznawczych lub znacznym upośledzeniem 
umysłowym, których zdolności umysłowe lub aktualny 
stan umysłu nie pozwalają na przestrzeganie tego 
środka ochrony i posiadają pisemne zaświadczenie 
lekarskie w języku angielskim, wydane przez lekarza 
pracującego w Republice Czeskiej lub w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej; zaświadczenie musi 
zawierać pieczątkę, dane identyfikacyjne lekarza oraz 
jego numer telefonu, 
 
e) zawodowi artyści, zawodowi sportowcy i członkowie 
reprezentacji państwowej Republiki Czeskiej lub innych 
krajów, w tym osoby niezbędne do zorganizowania 
imprezy sportowej lub kulturalnej; jedynie pkt I.4 lit. a) 
nie ma zastosowania do tych osób. d) i I.6. d) i są 
zobowiązani do poddania się testowi RT-PCR w celu 
stwierdzenia obecności wirusa SARS-CoV-2 po wjeździe 
na terytorium Republiki Czeskiej z kraju o bardzo 
wysokim ryzyku zakażenia oraz uzyskania negatywnego 
wyniku testu przed rozpoczęciem tej aktywności, 
 
f) pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci, 
którzy w celu pracy lub nauki regularnie i przynajmniej 
raz w tygodniu legalnie przekraczają granicę państwową 
z Republiką Czeską do lub z sąsiedniego państwa oraz w 
celu podróży do lub z sąsiedniego państwa w celu 
wykonywania prawa do opieki lub kontaktu z nim lub w 
celu odwiedzenia małżonka lub zarejestrowanego 
partnera, który jest tam zatrudniony lub studiuje w 
sąsiednim państwie, 
 
 

g) członkowie Służby Więziennej lub policjanci 
wykonujący czynności konwoju lub eskorty ochrony 
statku powietrznego, 
 
h) pracowników obsługi infrastruktury krytycznej, 
których działanie leży w interesie Republiki Czeskiej; 
jedynie pkt I.4 lit. a) nie ma zastosowania do tych osób. 
d) i e) oraz I.6 niech. d) i e), 
 
i) współpraca transgraniczna w zakresie interwencji 
elementów zintegrowanego systemu ratownictwa, 
 
j) dla osób, u których badanie wykazało obecność 
wirusa na mniej niż 14 dni przed planowanym wjazdem 
do Czech, z wyjątkiem obowiązku związanego z 
formularzem przyjazdu. Pasażerom takim nakazuje się 
podróżowanie w miarę możliwości transportem 
indywidualnym. W przypadku transportu komunikacją 
miejską nakazuje się poinformować o uporczywej 
chorobie przed rozpoczęciem podróży przewoźnika, a 
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dopravce a následně, po vstupu do ČR, krajskou 

hygienickou stanici. 

 

Prostudujte si před cestou obecná pravidla pro nošení 

ochranných prostředků ve vnitřních prostorech a venku. 

 

Doporučujeme také zkontrolovat podmínky ubytování, či 

vstupu do jednotlivých provozoven. 

 

 
Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest, ve znění 

účinném k 25.10.2021  

 

1. Všem osobám se s účinností ode dne 25. října 2021 od 
00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření 
zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků 
dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo 
obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) 
naplňující minimálně všechny technické podmínky a 
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti 
alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), 
které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), a to: 

a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako: 

i) prodejna, 

ii) provozovna služeb, 

iii) zdravotnické zařízení, 

 
iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní 
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a 
zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v 
pobytové formě, 
 
v) mezinárodní letiště, 
 
vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou 
žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní 
družině nebo školním klubu, žáků nižšího stupně 
šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na 
gymnáziu, žáků prvních čtyř ročníků osmiletého 
vzdělávacího programu konzervatoře při vzdělávání na 
konzervatoři a uchazečů o vzdělávání ve střední škole při 
přijímací zkoušce, pokud používají ochranné prostředky 
uvedené v bodu 2, 
 

następnie, po wjeździe do Czech,  regionalną stację 
sanitarną. 
 
Przed wyjazdem zapoznaj się z ogólnymi zasadami 
noszenia sprzętu ochronnego w pomieszczeniach i na 
zewnątrz. 
 

Polecamy również sprawdzenie warunków 
zakwaterowania lub wejścia do poszczególnych 
placówek 
__________________________________________ 
Środki nadzwyczajne - ochrona dróg oddechowych, ze 
zmianami z 25.10.2021 

 
1. Wszystkim osobom zabrania się poruszania się i 
przebywania bez urządzeń ochrony dróg oddechowych 
(nos, usta), którymi jest maseczka lub podobne 
urządzenie (zawsze bez zaworu wydechowego), ze 
skutkiem od 25 października 2021 r. od godziny 00:00, 
spełniające wszystkie warunki i wymagania techniczne 
(dla wyrobu), w tym skuteczność filtracji co najmniej 
94% zgodnie z odpowiednimi normami (np. FFP2, KN 
95), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się kropel 
(dalej „respirator ”), a mianowicie: 
 
a) we wnętrzach budynków, które służą jako: 
 
i) sklep, 
 
(ii) zakład usługowy, 
 
iii) placówki medyczne, 
 
(iv) placówki usług socjalnych, takie jak domy pobytu, 
domy dla osób niepełnosprawnych, domy starców i 
domy o specjalnych udogodnieniach oraz placówki 
świadczące pomoc socjalną w formie mieszkalnej, 
 
 
v) lotniska międzynarodowe, 
 
(vi) szkoły wyższe, szkoła lub placówka szkolna, z 
wyjątkiem uczniów szkół podstawowych, grupy szkolnej 
lub klubu szkolnego, gimnazjalistów sześcioletnich i 
ośmioletnich gimnazjów, uczniów pierwszych czterech 
klas 8-letniego programu konserwatorskiego oraz 
kandydatów do gimnazjum podczas egzaminu 
wstępnego, jeżeli korzystają ze sprzętu ochronnego, o 
którym mowa w pkt 2, 
 
 

https://covid.gov.cz/situace/rousky-respiratory/rousky-uvnitr
https://covid.gov.cz/situace/rousky-respiratory/rousky-venku
https://covid.gov.cz/situace/obchody-sluzby/ubytovani
https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test


                    
Projekt „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” 

projektu „Vytvoření rychlých informačních bodů v polsko-české příhraniční oblasti“        

                         

vii) muzeum, galerie, výstavní prostor, veřejnosti 
přístupný památkový nebo kulturní objekt (hrad, zámek a 
obdobný historický objekt apod.), hvězdárna a 
planetárium nebo místo, kde se koná veletrh nebo 
prodejní hospodářská výstava, 
 
viii) herna, kasino, hudební, taneční, herní a podobný 
společenský klub nebo diskotéka, 
 
b) ve všech ostatních v písmenu a) neuvedených 
vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo 
ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném 
místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob 
vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se 
výlučně o členy domácnosti, 
 
c) v prostředcích veřejné dopravy, včetně prostředků 
silniční dopravy pro cizí potřebu, jejímž předmětem je 
přeprava osob (zejména taxislužba), 
 
 
d) jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných 
hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých 
přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních 
utkáních, 

e) při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a 
zkouškách v prezenční formě, 
 
f) při účasti na veřejné nebo soukromé akci, včetně 
shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, při níž 
dochází ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy 
domácnosti, na jednom místě ve vnějších prostorech v 
případě, že se akce účastní ve stejném čase 30 nebo více 
osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 
1,5 metru, s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto 
místech mohou nosit i jiné ochranné prostředky, kterými 
jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný 
prostředek naplňující minimálně všechny technické 
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 
14683+AC, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“), 
pokud se na ně nevztahuje výjimka podle bodu 2. Ve 
výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák 
nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, 
aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest 
ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost 
alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo studentů. Žáci 
nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování 
nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či 

vii) muzeum, galerii, przestrzeni wystawienniczej, 
publicznie dostępnego obiektu zabytkowego lub 
kulturalnego (zamek, pałac i podobny obiekt 
historyczny itp.), obserwatorium i planetarium lub 
miejsca, w którym odbywają się targi lub wystawy, 
 
(viii) salon gier, kasyno, filharmonia, teatr i inny 
podobny klub towarzyski lub dyskoteka, 
 
b) we wszystkich innych pomieszczeniach 
wewnętrznych budynków niewymienionych w lit. a), 
poza miejscem zamieszkania lub zakwaterowania (np. 
pokój hotelowy), gdzie w tym samym miejscu i czasie 
przebywają co najmniej 2 osoby w odległości mniejszej 
niż 1,5 metra , jeśli nie są wyłącznie członkami 
gospodarstwa domowego, 
c) w środkach komunikacji zbiorowej, w tym w środkach 
transportu drogowego do użytku innych osób, których 
przedmiotem jest przewóz osób (w szczególności usługi 
taksówkarskie), 
 
d) w przypadku widzów obecnych na koncertach i 
innych przedstawieniach muzycznych, teatralnych, 
filmowych i innych artystycznych, w cyrkach i pokazach 
rewiowych oraz na meczach sportowych, 
 
e) podczas udziału w kongresach, wydarzeniach 
edukacyjnych i egzaminach w trybie stacjonarnym, 
 
f) w przypadku udziału w imprezie publicznej lub 
prywatnej, w tym zgromadzeniu zgodnie z ustawą nr 
84/1990 Dz.U. o prawie zgromadzeń, z późniejszymi 
zmianami, w którym dochodzi do nagromadzenia osób, 
jeśli nie są one wyłącznie członkami gospodarstwa 
domowego, w jednym miejscu na świeżym powietrzu, 
jeżeli w imprezie uczestniczy w tym samym czasie 30 
lub więcej osób, które nie zachowują odległości co 
najmniej 1,5 metra od siebie, z wyjątkiem dzieci poniżej 
15 roku życia, które mogą nosić inne wyposażenie 
ochronne w tych miejscach, takie jak medyczna maska 
na twarz lub podobne urządzenie spełniające 
przynajmniej wszystkie warunki techniczne i wymagania 
(dla produktu) normy ČSN EN 14683 + AC, które 
zapobiegają rozprzestrzenianiu się kropel (zwane dalej „ 
zasłona”), o ile nie są objęte wyjątkiem z pkt. 2, pod 
warunkiem zachowania odległości co najmniej 1,5 
metra od dzieci, uczniów lub studentów. Uczniów lub 
studentów odbywających staże, praktyki lub praktyki w 
miejscu pracy osób prawnych lub fizycznych obowiązują 
przepisy obowiązujące pracowników w tym miejscu 
pracy. 

https://www.fulsoft.cz/33/84-1990-sb-zakon-o-pravu-shromazdovacim-ve-zneni-ucinnem-k-27-2-2021-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTsSJq9PWhQ3BYxGDiStRgjECD-vMUnwPlw/
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fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro 
zaměstnance na tomto pracovišti. 
 
2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na: 
 
a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku; 
to se nevztahuje na děti v přípravné třídě základní školy a 
děti v přípravném stupni základní školy speciální, 
 
 
b) děti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle 
školského zákona a studenty a akademické pracovníky 
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací 
aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného 
prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové 
nástroje), 

c) děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném 
stupni základní školy speciální, žáky a studenty při 
vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, 
 
 
d) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky 
při poskytování vzdělávání, 

e) zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké 
škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 
1,5 metru, 
 
f) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji 
(tj. mimo společné prostory) v internátě a domově 
mládeže a při pobytu na škole v přírodě, 
 
 
g) děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy 
nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a 
ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb 
internátní formou, 
 
h) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, 
 
i) děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
 
 
j) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického 
spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací 
duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální 
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, 
 

 
 
 
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy: 
 
a) dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze obowiązkowej 
nauki szkolnej; nie dotyczy to dzieci w klasie 
przygotowawczej szkoły podstawowej oraz dzieci na 
etapie przygotowawczym szkoły podstawowej 
specjalnej, 
b) dzieci, uczniów, studentów i kadry pedagogicznej na 
podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz studentów i 
nauczycieli akademickich na podstawie ustawy nr 
111/1998 Dz.U. o szkołach wyższych oraz o zmianie 
innych ustaw (Ustawa o szkołach wyższych), jako 
zmienione, w ramach działalności edukacyjnej, której 
charakter nie pozwala na noszenie sprzętu ochronnego 
(zwłaszcza treningu fizycznego, śpiewu, gry na 
instrumentach dętych), 
c) dzieci z klasy przygotowawczej szkoły podstawowej, 
dzieci na etapie przygotowawczym szkoły podstawowej 
specjalnej, uczniów i uczniów kształcących się na ławce 
lub w inny sposób, 
 
d) kadry pedagogicznej lub kadry naukowej w zakresie 
kształcenia, 
 
e) egzaminowany i egzaminator podczas egzaminu w 
szkole lub na uczelni, jeżeli wszystkie osoby zachowują 
odległość co najmniej 1,5 metra, 
 
f) zakwaterowanych dzieci, uczniów lub studentów w 
czasie pobytu w pokoju (tj. poza częściami wspólnymi) 
w Domu Młodzieży i Domu Młodzieży oraz w czasie 
pobytu w szkole o charakterze przyrodniczym, 
 
g) dzieci przebywających w placówkach szkolnych w 
celu wykonywania instytucjonalnej edukacji lub 
wychowania ochronnego oraz w utworzonych w nich 
szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 
celu świadczenia usług internatowych, 
h) szkoły utworzone przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości, 
i) dzieci przebywających w placówkach dla dzieci 
wymagających natychmiastowej pomocy, 
 
j) osób z zaburzeniami intelektualnymi, zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu, zaburzeniami poznawczymi lub 
poważną zmianą stanu psychicznego, których zdolności 
umysłowe lub aktualny stan psychiczny nie pozwalają 
na przestrzeganie tego zakazu, 

https://www.fulsoft.cz/33/111-1998-sb-zakon-o-vysokych-skolach-a-o-zmene-a-doplneni-dalsich-zakonu-zakon-o-vysokych-skolach-ve-zneni-ucinnem-k-1-4-2021-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgsUdoIGuPecQ1lxF0xm2YsCD-vMUnwPlw/
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k) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro 
poskytování zdravotních služeb, 
 
l) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li 
to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, 

 
m) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních 
služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro 
osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a 
domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních 
poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové 
formě, 
 
n) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel 
zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař 
pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v 
zařízeních sociálních služeb, 
 
o) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době 
výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají 
tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, 
pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a 
prováděných hygienických, technických, organizačních a 
jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak, 
 
 
p) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou 
v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení, 
 
 
q) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich 
obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních 
soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, 
tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a 
to v místě a době soudního řízení, 
 
 
r) osoby při provádění autorského díla (např. 
divadelního, tanečního nebo hudebního představení), 
osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě 
audiovizuálního díla nebo pořadu, 
 
 
s) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v 
rozhlasových, televizních a dalších pořadech, 

t) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do 
kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních 

k) pacjentów, jeżeli są hospitalizowani w stacjonarnych 
zakładach opieki zdrowotnej lub jeżeli jest to niezbędne 
do udzielenia świadczeń zdrowotnych, 
 
l) personel medyczny przez czas bezwzględnie 
niezbędny, jeżeli jest to niezbędne do udzielenia 
świadczeń zdrowotnych, 
 
m) korzystających z usług socjalnych w placówkach 
pomocy społecznej, którymi są tygodniowe szpitale, 
domy dla osób niepełnosprawnych, domy spokojnej 
starości i domy o specjalnym reżimie oraz w placówkach 
świadczących pomoc socjalną w formie mieszkalnej, 
 
 
n) inne ważne przypadki,  określone przez 
świadczeniodawcę usług zdrowotnych lub socjalnych 
albo lekarza prowadzącego dotyczące poruszania się i 
pobytu w placówkach medycznych i socjalnych, 
 
o) osoby podczas wykonywania pracy na stanowisku 
pracy lub podczas wykonywania innych podobnych 
czynności przez okres, w którym wykonują tę czynność 
w jednym miejscu bez obecności innej osoby, chyba że 
jest pracodawcą, który przyjął i wdrożył higieniczne, 
techniczne, organizacyjne i inne środki zapobiegania 
zagrożeniom, o których mowa w innych przypadkach, 
 
p) osoby kierujące pojazdem komunikacji miejskiej, gdy 
nie mają bezpośredniego kontaktu z pasażerem podczas 
jego odprawy, 
 
q) sędziowie, ławnicy, prokuratorzy, obwinieni i ich 
prawnicy, uczestnicy postępowań sądowych cywilnych, 
administracyjnych i konstytucyjnych oraz ich 
przedstawiciele, świadkowie, biegli, tłumacze ustni i 
inne osoby wskazane przez sąd, w miejscu i czasie 
postępowania sądowego, 
 
r) osoby wykonujące dzieło autorskie (np. 
przedstawienie teatralne, taneczne lub muzyczne), 
osoby prowadzące wykłady oraz osoby występujące 
przy tworzeniu i produkcji utworu audiowizualnego lub 
programu, 
 
s) moderatorzy, redaktorzy i inne osoby występujące w 
radiu, telewizji i innych programach, 
 
t) osoby wykonujące pracę zaklasyfikowaną decyzją 
właściwego organu ds. zdrowia publicznego do kategorii 
trzeciej lub czwartej ze względu na czynnik ryzyka 
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podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají 
práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze 
předpokládat, že po provedení kategorizace bude z 
důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních 
podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo 
čtvrté, 

u) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době 
konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za 
podmínky, že zákazník sedí u stolu, 

v) osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu 
nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů 
včetně nápojů, 

w) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další 
osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení 
o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a 
další osoby tomuto prohlášení přítomné, 

x) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich 
portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, 
včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími 
blízkými osobami, a osoby po dobu nezbytně nutnou pro 
pořízení fotografie při fotografování organizovaném 
školou nebo školským zařízením, 
 
y) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, 
zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále 
na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a 
rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na 
ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními 
svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi, 
 
 
z) osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých 
bazénů, koupelových bazénů, bazénů pro kojence a 
batolata a brouzdališť, lázeňských a léčebných bazénů, 
saun, wellness zařízení a solných jeskyní, 
 
 
aa) osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí 
služeb, které jsou osobě poskytovány v oblasti hlavy a 
krku a použití ochranného prostředku by bránilo 
poskytnutí této služby, jako je holičství, kadeřnictví, 
solárium, kosmetické, masérské a obdobné regenerační 
nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při 
nichž je porušována integrita kůže, 

warunków pracy, obciążenia cieplnego, a także osoby 
wykonujące prace, które nie zostały jeszcze 
zaklasyfikowane i dla których, ze względu na obecność 
czynnika ryzyka warunków pracy obciążenie cieplne 
mieści się w trzeciej lub czwartej kategorii, 
 
 
u) klientów placówek gastronomicznych w czasie 
spożywania posiłków, w tym napojów, pod warunkiem, 
że klient siedzi przy stole, 
 
v) osobom poza placówkami gastronomicznymi na czas 
ściśle niezbędny do spożycia żywności i posiłków, w tym 
napojów, 
 
w) narzeczonych w trakcie ślubu i innych osób obecnych 
na tej ceremonii oraz osób składających oświadczenie o 
związaniu zarejestrowanego związku partnerskiego oraz 
innych osób obecnych przy tym oświadczeniu, 
 
x) osobom na czas ściśle niezbędny do wykonania 
zdjęcia portretowego, lub zdjęcia nowożeńców, w tym 
wspólne zdjęcie z domownikami i innymi bliskimi 
osobami oraz osobami na czas bezwzględnie niezbędny 
do wykonania zdjęcia podczas fotografii zorganizowanej 
przez szkołę lub placówkę szkolną, 
 
y) Zawodnicy lub trenerzy podczas treningów, ćwiczeń, 
zapasów, zawodów itp., w tym biegania i jazdy na 
rowerze, a także trenerzy, inni członkowie zespołów w 
sportach zespołowych oraz sędziowie uczestniczący lub 
przygotowujący się do zajęć sportowych 
organizowanych przez federacje sportowe lub 
organizacje sportowe, 
 
z) osób przebywających na terenie sztucznych basenów 
pływackich, basenów kąpielowych, basenów dla 
niemowląt i małych dzieci oraz brodzików, basenów 
uzdrowiskowych i zabiegowych, saun, obiektów 
odnowy biologicznej oraz grot solnych, 
 
aa) osobie na okres ściśle niezbędny do świadczenia 
usług świadczonych na rzecz osoby w obszarze głowy i 
szyi, a użycie urządzenia ochronnego uniemożliwiłoby 
świadczenie takich usług, takich jak fryzjer, fryzjer, 
solarium, kosmetyka, masaże i podobne usługi 
regeneracyjne lub regeneracyjne lub inne podobne 
usługi w przypadku naruszenia integralności skóry, 
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bb) osoby v rámci organizované činnosti pěveckých 
sborů, a to pouze na místě výkonu vlastní činnosti (zpěv) 
a po dobu této činnosti, 
cc) osoby účastné zotavovací akce nebo jiné podobné, 
pobytové i nepobytové, akce pro osoby mladší 18 let v 
době pobytu a pohybu ve vnějších i vnitřních prostorech 
konání akce (například v areálu tábora) a v přírodě, 
nekoná-li se v daném místě současně jiná hromadná 
akce, 

dd) příslušníky a zaměstnance základních složek 
integrovaného záchranného systému, pokud používají 
masku nebo polomasku splňující všechny technické 
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 
+A1, 
 
ee) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních 
důvodů nasazen respirátor nebo roušku, a jsou schopny 
tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto 
osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný 
prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je 
v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je 
v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná 
osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek 
dýchacích cest. 
 
3. Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 25. 
října 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto 
mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance 
respirátory v dostatečném počtu na každou pracovní 
směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu 
práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do 
fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce 
na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele). 
 
 
4. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s 
účinností ode dne 25. října 2021 od 00:00 hod. do 
odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vydat 
potvrzení podle bodu 2 písm. ee) pouze osobám, kterým 
v používání ochranných prostředků dýchacích cest podle 
tohoto opatření brání závažné zdravotní důvody, a dále 
se jim nařizuje učinit o této skutečnosti a jejích 
důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do 
zdravotnické dokumentace této osoby, a to včetně toho, 
že fyzická osoba byla poučena o rizicích souvisejících s 
nepoužíváním ochranného prostředku dýchacích cest 
podle tohoto opatření. 
 

bb) osoby w ramach zorganizowanej działalności 
chórów i tylko w miejscu wykonywania własnej 
działalności (śpiewu) i przez okres tej działalności, 
 
cc) osoby uczestniczące w imprezie rekonwalescencji 
lub innych podobnych imprezach mieszkalnych i 
niemieszkalnych, imprezach dla osób poniżej 18 roku 
życia podczas ich pobytu i ruchu na terenie imprezy 
zewnętrznej i wewnętrznej (np. w obozie) oraz w 
charakter, jeśli nie odbywa się jednocześnie w miejscu 
innej imprezy masowej, 
dd) członkowie i pracownicy podstawowych elementów 
zintegrowanego systemu ratowniczego, jeżeli używają 
maski lub półmaski spełniającej wszystkie warunki 
techniczne i wymagania (dla wyrobu) normy ČSN EN 
140 + A1, 
 
ee) osoby, które z ważnych powodów zdrowotnych nie 
mogą nosić maski lub zasłony i są w stanie udowodnić 
to za pomocą zaświadczenia lekarskiego; jednakże od 
takich osób wymaga się noszenia innego środka 
ochrony dróg oddechowych zgodnie z tym, jak 
określono w zaświadczeniu lekarskim, chyba że w 
zaświadczeniu lekarskim wyraźnie stwierdza się, że 
dana osoba nie może nosić żadnego sprzętu ochrony 
dróg oddechowych. 
 

 3. Wszystkim pracodawcom nakazuje się, ze skutkiem od 
dnia 25 października 2021 r., od godziny 00:00 do 
uchylenia tego środka nadzwyczajnego, wyposażenie 
pracowników w odpowiednią liczbę maseczek na każdą 
zmianę; nie dotyczy to sytuacji, gdy pracownik nie ma 
kontaktu fizycznego z innymi osobami podczas 
wykonywania pracy oraz w związku z wykonywaniem 
pracy (np. wykonywanie telepracy poza miejscem pracy 
pracodawcy). 
 
4. Ze skutkiem od dnia 25 października 2021 r., od 
godziny 00:00 do uchylenia tego środka nadzwyczajnego, 
wszystkim świadczeniodawcom nakazuje się wydanie 
zaświadczenia zgodnie z pkt 2 lit. a). ee) wyłącznie 
osobom, którym poważne względy medyczne 
uniemożliwiają korzystanie ze środków ochrony dróg 
oddechowych na mocy tego środka i które zostały 
poinstruowane, aby odnotowały ten fakt wraz z 
przyczynami, w tym diagnozą, w dokumentacji medycznej 
tej osoby, w tym: że osoba fizyczna został 
poinformowany o zagrożeniach związanych z 
nieużywaniem urządzenia ochrony dróg oddechowych w 
ramach tego środka. 
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1. ochrana dýchacích cest (od 1. listopadu 2021)  

2. omezení obchodu a služeb (od 1. listopadu 2021)  

3. testování obyvatel (od 1. listopadu 2021)  

4. seznam zemí s rizikem nákazy (od 1. listopadu 

2021)  

5. stanovení podmínek pro vstup na území ČR (od 

27. října 2021)  
 
Další důležitá opatření naleznete v přehledu aktuálních 
koronavirových předpisů. 

 
 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_

doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_

do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-

vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-

(tmav%C4%9B-%C4%8Derven%C3%A1-barva)  

 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-
informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-
plati-180234/#vstup_do_CR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.ochrona dróg oddechowych (od 1 listopada 2021 r.) 
2. ograniczenia w handlu i usługach (od 1 listopada 2021 r.) 

3. testowanie obywateli (od 1 listopada 2021 r.) 
4. lista krajów zagrożonych infekcją (od 1 listopada 2021 r.) 
5 określenie warunków wjazdu na terytorium Republiki 
Czeskiej (od 27 października 2021 r.)  
 
 
 
 
Zobacz listę aktualnych zaleceń związanych z  
koronawirusem, aby poznać inne ważne środki 
ostrożności 
 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuc
eni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2
021a.html#velmi-vysok%C3%BDm-rizikem-
n%C3%A1kazy-(tmav%C4%9B-%C4%8Derven%C3%A1-
barva)  
 
 
 
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-
informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-
aktualne-plati-180234/#vstup_do_CR 

 

Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   

Informace jsou připraveny v rámci projektu „Vytvoření rychlých informačních bodů v polsko-české příhraniční oblasti“ č. 

CZ.11.4.120 / 0,0 / 0,0 / 20_032 / 0002835, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. 

https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-15757-2020-61-min-kan-mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-1-11-2021-do-odvolani-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0RH0ZwYemIWonWMFnMN0Bqk/?odkud=ENLEG&wa=WWW21E2%20LE&uid=CT02493331&e=4644126&utm_source=ENLEG&utm_medium=enl&utm_campaign=ENLEG-2021-44&utm_content=ENLEG-welcome&contract=E21339657&odkud=ENLEG&utm_content=ENLEG-welcome
https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-14601-2021-25-min-kan-mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-ve-zneni-ucinnem-k-1-11-2021-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0eWGX4fTkKbVbkOon0GqBR4/?odkud=ENLEG&wa=WWW21E2%20LE&uid=CT02493331&e=4644126&utm_source=ENLEG&utm_medium=enl&utm_campaign=ENLEG-2021-44&utm_content=ENLEG-welcome&contract=E21339657&odkud=ENLEG&utm_content=ENLEG-welcome
https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-47828-2020-30-min-kan-mimoradne-opatreni-k-testovani-obyvatel-na-pritomnost-viru-sars-cov-2-s-ucinnosti-od-1-11-2021-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0eWGX4fTkKbVfDdWQbjTgjE/?odkud=ENLEG&wa=WWW21E2%20LE&uid=CT02493331&e=4644126&utm_source=ENLEG&utm_medium=enl&utm_campaign=ENLEG-2021-44&utm_content=ENLEG-welcome&contract=E21339657&odkud=ENLEG&utm_content=ENLEG-welcome
https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-20599-2020-127-min-kan-ochranne-opatreni-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-vysokym-a-velmi-vysokym-rizikem-vyskytu-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-1-11-2021-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0SGVPDaTnHKNebbEJLII928/?odkud=ENLEG&wa=WWW21E2%20LE&uid=CT02493331&e=4644126&utm_source=ENLEG&utm_medium=enl&utm_campaign=ENLEG-2021-44&utm_content=ENLEG-welcome&contract=E21339657&odkud=ENLEG&utm_content=ENLEG-welcome
https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-20599-2020-126-min-kan-ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-cr-s-ucinnosti-od-27-10-2021-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0RH0ZwYemIWohWOLkxqy4CM/?odkud=ENLEG&wa=WWW21E2%20LE&uid=CT02493331&e=4644126&utm_source=ENLEG&utm_medium=enl&utm_campaign=ENLEG-2021-44&utm_content=ENLEG-welcome&contract=E21339657&odkud=ENLEG&utm_content=ENLEG-welcome
https://www.fulsoft.cz/33/aktualni-pravni-predpisy-sbirky-zakonu-ministerstva-zdravotnictvi-a-dalsich-zdroju-souvisejicich-s-koronavirem-sars-cov-2-uniqueidgOkE4NvrWuMkmaNigtjQum5jiMMl1sq51UWBS0tlgLw/?odkud=ENLEG&wa=WWW21E2%20LE&uid=CT02493331&e=4644126&utm_source=ENLEG&utm_medium=enl&utm_campaign=ENLEG-2021-44&utm_content=ENLEG-welcome&contract=E21339657&odkud=ENLEG&utm_content=ENLEG-welcome
https://www.fulsoft.cz/33/aktualni-pravni-predpisy-sbirky-zakonu-ministerstva-zdravotnictvi-a-dalsich-zdroju-souvisejicich-s-koronavirem-sars-cov-2-uniqueidgOkE4NvrWuMkmaNigtjQum5jiMMl1sq51UWBS0tlgLw/?odkud=ENLEG&wa=WWW21E2%20LE&uid=CT02493331&e=4644126&utm_source=ENLEG&utm_medium=enl&utm_campaign=ENLEG-2021-44&utm_content=ENLEG-welcome&contract=E21339657&odkud=ENLEG&utm_content=ENLEG-welcome
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-(tmav%C4%9B-%C4%8Derven%C3%A1-barva)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-(tmav%C4%9B-%C4%8Derven%C3%A1-barva)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-(tmav%C4%9B-%C4%8Derven%C3%A1-barva)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-(tmav%C4%9B-%C4%8Derven%C3%A1-barva)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-(tmav%C4%9B-%C4%8Derven%C3%A1-barva)
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#vstup_do_CR
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#vstup_do_CR
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#vstup_do_CR
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-(tmav%C4%9B-%C4%8Derven%C3%A1-barva)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-(tmav%C4%9B-%C4%8Derven%C3%A1-barva)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-(tmav%C4%9B-%C4%8Derven%C3%A1-barva)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-(tmav%C4%9B-%C4%8Derven%C3%A1-barva)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-(tmav%C4%9B-%C4%8Derven%C3%A1-barva)
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#vstup_do_CR
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#vstup_do_CR
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#vstup_do_CR

