
 
 
 
 

Verze č. 2 - Aktualizováno 22. května 2020 
 

SEKCE 1. – CESTA Z ČESKÉ REPUBLIKY DO ITÁLIE 
 
 

A. PŘED ODJEZDEM Z ČESKÉ REPUBLIKY DO ITÁLIE:  
 

Informace o cestování v době koronavirové pandemie   
Podle aktuálně platných českých norem mohou osoby žijící na území ČR vycestovat, aniž by na hranici byl kontrolován účel jejich vycestování. Účel vycestování 
je nutné při hraniční kontrole nahlásit pouze v případě, že chce daná osoba využít jednu z výjimek z karanténních opatření po návratu do ČR (kategorie výjimek 
v Sekci 2). Z tohoto důvodu se na přechodech zaznamenává datum a čas odjezdu osob. 
 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech. Důvodem jsou rozsáhlá restriktivní 
opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána v mnoha zemích.  Informace o podmínkách cestování do ostatních států jsou k dispozici na 
stránkách Ministerstva zahraničních věcí v českém a anglickém jazyce.  
 
Je možné konzultovat konkrétní případy týkající se cestování v době nouzového stavu na e-mailové adrese Ministerstva vnitra ČR: cestovani.covid19@mvcr.cz. 
 
Mohu vycestovat do Itálie? 
Dle vyhlášky předsedy Rady ministrů ze dne 17. 5. 2020 (čl. 4) a vládního opatření č. 33/2000 (čl. 1 odstavce 4 a 5) platného do 2. 6. 2020 je umožněno vstoupit 
do Itálie v následujících případech:  

• Zdravotní důvody 

• Nutné situace  

• Návrat do místa svého bydliště, místa pobytu  

• Prokázané pracovní důvody 
 
Pozor: tranzit přes italské území a krátkodobé pobyty v Itálii do 72 hodin (+ 48 hodin v odůvodněných případech) jsou umožněny při použití vlastního dopravního 
prostředku a pouze z prokázaných pracovních důvodů.  

 
S platností od 3. června 2020 budou cesty z a do zahraničí, stejně tak jako přesuny mezi jednotlivými oblastmi na území Itálie, moci být omezovány pouze 
příslušnými opatřeními vztahujícími se k nouzovému stavu.   
 
Stránky italské vlády zde.  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
http://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/press_releases/x2020_03_07_questions_and_answers_in_relation_to_the.html
mailto:cestovani.covid19@mvcr.cz
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200517.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&elenco30giorni=true
http://www.governo.it/it/faq-fasedue
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Nezbytné dokumenty pro cestu do Itálie:  
 
Pro výjezd z České republiky:  
1. Platný doklad totožnosti (cestovní pas / občanský průkaz) 

→ Pro Italy s povolením k dlouhodobému/přechodnému pobytu v ČR: doklad o povolení k trvalému pobytu / potvrzení o přechodném pobytu na území 

 
2. Pro pracovní cesty s dobou návratu do 72 hodin, dokument prokazující cestu: pracovní smlouva, cestovní příkaz, pozvání na obchodní jednání apod.  

 

Pro průjezd Rakouskem:  

3. Prohlášení o vstupu a průjezdu Rakouskem: formulář v italštině, angličtině, češtině, němčině.  

 

Pro vstup do Itálie:  

4. Oznámení o vstupu komunikované příslušnému Italskému zdravotnickému úřadu (ASL) v místě vstupu do Itálie – vytisknout a vzít s sebou důkaz 

o komunikaci.  
 

Užitečné informace: 

o Seznam příslušných úřadů ASL pro různá místa vstupu vypracován IRU zde.  

o Formulář Preventivního oddělení ASL místně příslušného pro hraniční přechod Brenner. 

o Preventivní oddělení ASL pro vstup přes hraniční přechod Chiasso-Brogeda: aianim@ats-insubria.it, uocpsal.co@ats-insubria.it, +39 031/370111 

 

5. Čestné prohlášení na oficiálním formuláři italských orgánů o důvodech k cestě do Itálie:  

• Formulář pro příjezd do Itálie ze zahraničí: v angličtině 

• Formulář pro pohyb v rámci Itálie: multijazyčné formuláře. 

 
Poznámka: není třeba před cestou preventivně hlásit svou cestu žádným orgánům v Rakousku, Německu, ani Švýcarku. Je potřeba ale ohlásit cestu italským 
úřadům, viz výše bod 4.  
 
Musím podstoupit test na COVID-19 pro vstup do Itálie? 
Ne, italské právní normy nestanovují povinnost absolvování PCR testu pro vstup do země. Zůstává ale povinnost karantény, s výjimkou pro ty osoby, které 
přicestují do Itálie na dobu kratší než 72 hodin (viz níže).   
 

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Rom/Dokumente/Erklaerung_Ein_Durchreise_Italienisch_V20200414.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Prag/Dokumente/Erklaerung_Ein_Durchreise_Englisch_V20200414.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Prag/Dokumente/Erklaerung_Ein_Durchreise_Tschechisch_V20200414.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Prag/Dokumente/Erklaerung_Ein_Durchreise_Deutsch_V20200414.pdf
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/ASL%20contact%20points%20120520.pdf
https://www.sabes.it/it/news.asp
mailto:aianim@ats-insubria.it
mailto:uocpsal.co@ats-insubria.it
https://www.esteri.it/MAE/resource/doc/2020/04/modulo_rientro_da_estero_28mar20_eng.pdf
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti


 
 
 
 

Verze č. 2 - Aktualizováno 22. května 2020 
 

B. BĚHEM CESTY Z ČESKÉ REPUBLIKY DO ITÁLIE 
 

1. Přejezd hranic Česká republika – Německo 
Policie české republiky kontroluje na hranicích doklady totožnosti. V případě cest z důvodu výkonu ekonomické činnosti kontroluje také dokumenty prokazující 
motiv cesty a registruje datum a čas přejezdu hranice. Cizincům s pobytem na území ČR kontroluje platnost povolení k pobytu v databázi cizinecké policie ČR.  
 
Německo nepožaduje žádný oficiální dokument pro průjezd, ale tranzit je povolen POUZE v případě, že je možné doložit, že se jedná o tranzitní cestu na letiště 
za účelem odletu z Německa (v tomto případě je zapotřebí doložit jízdenky či letenky, povolení k pobytu v jiném zemi apod.). Není povoleno měnit itinerář cesty. 
Pro ty, kteří cestují vlastními dopravními prostředky není snadné prokázat samotný tranzit e německá policie je při uplatňování této zásady velmi přísná. 
Doporučujeme tedy mít s sebou vlastní čestné prohlášení v němčině, které potvrzuje, že se jedná o tranzit za účelem dosažení cílové destinace v Itálii. Toto čestné 
prohlášení by ale mohlo být i tak nedostačující. Podrobnější informace jsou k dispozici v češtině na stránkách Velvyslanectví SRN v Praze, nebo v angličtině na 
stránkách Německého federálního úřadu pro cizinecké otázky. 
 
2. Přejezd rakouských hranic 
V případě tranzitu přes Rakousko je nezbytné a dostačující předložit vyplněný formulář “Prohlášení o vstupu a průjezdu Rakouskem“ (viz výše, část A, bod 3). 
Originál tohoto dokumentu je předán rakouské policii na hraničním přechodě, policie dokument archivuje: z tohoto důvodu si připravte originální kopii také pro 
zpáteční cestu. Tranzit přes Rakousko musí proběhnout BEZ ZASTÁVEK (na rakouském území není povoleno opouštět vozidlo, využít odpočívadel, nebo čerpacích 
stanic). Doporučujeme proto disponovat dostatkem paliva v nádrži.  
 
→ Máte s sebou lékařské potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem ne starší 4 dnů? V tomto případě můžete v Rakousku zastavit a vystoupit z vozidla 
(například u benzínové čerpací stanice, či na odpočívadle). Pro další informace o rakouských pravidlech a omezeních v době nouzového stavu navštivte prosím 
stránky rakouského ministerstva vnitra, k dispozici také v anglickém jazyce.   
 
 
3. Přejezd přes švýcarské hranice 
Švýcarská konfederace nevyžaduje zvláštní tranzitní formulář a neexistují žádná zvláštní omezení. Nicméně vás na hranicích čekají pečlivé kontroly. Švýcarská 
policie, dle dostupných informací, kontroluje vozidlo a dotazuje se na cíl cesty. Cíl cesty je možné doložit následovně:  

• Pokud jedete do místa svého bydliště v Itálii, doložíte adresou v platném osobním dokladu 

• Pokud jedete pracovně, doložíte platnou pracovní smlouvu, cestovním příkaz ke služební cestě apod. 

• Pokud jedete do Itálie k lékaři, doložíte potvrzením o lékařské prohlídce / zákroku. 
Další informace je možné získat na stránkách Švýcarské konfederace (v anglickém, italském a dalších jazycích).  
 
 

https://prag.diplo.de/cz-cs/aktuelles/-/2319970
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268
https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Coronavirus---Information-available-for-download.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/aktuell/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html
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4. Italské hranice – vstup do Itálie  
Při přejezdu státní hranice je nutné předložit čestné prohlášení na aktuálním formuláři italských orgánů (viz výše: část A, bod 5) a doporučuje se mít u sebe 

vytištěnou kopii dokladu (např. e-mail, nebo jiné potvrzení, pokud bylo vydáno) k doložení oznámení o vstupu komunikované příslušnému Italskému 

zdravotnickému úřadu (ASL) v místě vstupu do Itálie (viz výše: část A, bod 4).  

 
V případě vstupu do země vzdušnou cestou, námořní, jezerní, železniční či pozemskou je nutné doložit dopravci formulář s čestným prohlášením (viz výše: část A, 

bod 5). V opačném případě dopravce není oprávněn uskutečnit přepravu. I zde platí povinnost oznámit vstup příslušnému Italskému zdravotnickému úřadu ASL v 

místě vstupu do Itálie (viz výše: část A, bod 4).   

 
Musím v Itálii podstoupit karanténu? 
Ano: po příjezdu do Itálie je nutné informovat příslušný Italský zdravotnický úřad ASL v místě pobytu (mapa zde), který povinnou karanténu nařídí.       
 
VÝJIMKY Z KARANTÉNY: osoby, jejichž pobyt na území Itálie nepřesáhne 72 hodin (+ 48 hodin v odůvodněných případech), a dále profesionální řidiči, pracovníci 
integrovaného záchranného systému apod., nepodstupují nařízenou karanténu a také pro ně neplatí povinnost hlásit se příslušnému Italskému zdravotnickému 
úřadu ASL v místě pobytu. Platí ovšem povinnost informovat Italský zdravotnický úřad ASL v místě vstupu do Itálie (viz výše: část A, bod 4).  
 
Pozor: pokud po uplynutí 72 + 48 hodin nebude možné opustit italské území, je nutné podstoupit karanténu.   
 
Doporučení: pokud máte v úmyslu vrátit se do ČR za delší dobu než 72 hodin a chcete se vyhnout povinné karanténě v ČR, je nutné doložit potvrzení o negativním 
výsledku absolvovaného PCR testu, ne starší než 4 dny. V tomto případě lze využít možnosti absolvovat test v ČR před odjezdem (viz níže v části 2).  
   

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3826&area=statisticheSSN&menu=vuoto
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SEKCE 2. – CESTA Z ITÁLIE DO ČESKÉ REPUBLIKY 
 

A. PŘED ODJEZDEM Z ITÁLIE DO ČESKÉ REPUBLIKY  
 
Informace o cestování v době koronavirové pandemie  
Italská vláda zakazuje vycestování z Itálie za účelem turistického ruchu, více informací je k dispozici v italštině zde. Je možné cestovat ze zdravotních důvodů, 
v nutných situacích, kvůli návratu do místa svého bydliště, nebo z prokázaných pracovních důvodů.    
 
Při vstupu do ČR Policie České republiky kontroluje u cizinců oprávnění ke vstupu. Čeští občané a cizinci s pobytem na území ČR musejí po návratu do ČR informovat 
příslušnou krajskou hygienickou stanici, která rozhodne o udělení karanténního opatření. Více informací v českém a anglickém jazyce na stránkách MV ČR.  
 
Je možné konzultovat konkrétní případy týkající se cestování v době nouzového stavu na e-mailové adrese Ministerstva vnitra ČR: cestovani.covid19@mvcr.cz. 
 
 
Mohu vstoupit na území České republiky? 
Aktuální česká legislativa upravuje možnosti, omezení (karanténa nebo PCR test) a dokumenty potřebné pro vstup na území ČR podle státní příslušnosti / trvalého 

bydliště / přechodného bydliště, účelu cesty a jeho trvání. V souhrnu mohou do ČR vstoupit tyto kategorie osob:  

 

Z jakéhokoliv důvodu (níže jsou uvedeny potřebné dokumenty a opatření):  

• Občané ČR a cizinci s povolením k pobytu  

• Občané EU s bydlištěm na území ČR (nad 90 dnů) pokud se mohou prokázat vlastnictvím nemovitosti, nebo nájemní smlouvou PLUS jedním 
z následujících dokladů: česká kartička zdravotní pojišťovny / zápis do živnostenského rejstříku / pracovní smlouva v ČR / potvrzení o studiu v ČR. 

 
POUZE z důvodu výkonu ekonomické činnosti, s potvrzením o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, ne starším 4 dnů (níže potřebné dokumenty a 
opatření): 

• Občané EU bez trvalého nebo přechodného pobytu  

• Občané třetích zemí s uděleným vízem k výkonu sezónních prací, vízem k dlouhodobému pobytu.  
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
mailto:cestovani.covid19@mvcr.cz
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Nezbytné dokumenty pro cestu do České republiky: 
 
Pro výjezd z Itálie:  
1. Čestné prohlášení na oficiálním formuláři italských orgánů o důvodech cestování na území Itálie (zde).  
 
Pro průjezd Rakouskem:  
2. Prohlášení o vstupu a průjezdu Rakouskem: formulář v italštině, angličtině, češtině, němčině.  

 
Pro vstup do České republiky: potřebné dokumenty se mění v závislosti na místu pobytu/bydliště, účelu a trvání cesty. Informace o potřebných dokumentech jsou 
uvedeny dle příslušných kategorií A, B a C.   
 

→  KATEGORIE A – cizinci s povolením k pobytu v ČR  

3. Platný doklad totožnosti (cestovní pas / občanský průkaz) 

4. Doklad o povolení k trvalému pobytu / potvrzení o přechodném pobytu na území 
 

Musím v tomto případě v ČR podstoupit nařízenou karanténu? 
o pokud do ČR vstupuji na méně než 72 hod: ne, není nutná ani karanténa ani PCR test, více informací zde.  

o pokud vstupuji na více než 72 hod: ano, je nutné podstoupit karanténu, ALE je také možné doložit doklad o absolvování PCR testu s negativním 

výsledkem, ne starší než 4 dny – oficiální certifikát o absolvování testu zde. Více informací zde.    

Pozor:  

o Test lze absolvovat i po vstupu na území ČR, a to do 72 hod (následně se výsledek testu nahlásí hygienické stanici). 

o Pokud návrat do ČR nastane po absolvování pracovní cesty, a tuto skutečnost jste doložili při výjezdu na českých hranicích, je nezbytné policii nyní předložit 

stejný doklad, který jste předkládali již při opouštění ČR.  

 

→ KATEGORIE B – občané EU bez povolení k pobytu ale žijící v ČR (nad 90 dní)  

3. Platný doklad totožnosti (cestovní pas / občanský průkaz) 

4. Doklady prokazující místo bydliště v ČR: 

nájemní smlouva, nebo kupní smlouva, nebo doklad o vlastnictví nemovitosti 

PLUS 

kartička zdravotní pojišťovny ČR, nebo potvrzení o studiu v ČR, nebo potvrzení zaměstnavatele o pracovním vztahu, nebo výpis z obchodního rejstříku. 

https://www.camic.cz/wp-content/uploads/2020/05/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_18_maggio_2020.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Rom/Dokumente/Erklaerung_Ein_Durchreise_Italienisch_V20200414.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Prag/Dokumente/Erklaerung_Ein_Durchreise_Englisch_V20200414.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Prag/Dokumente/Erklaerung_Ein_Durchreise_Tschechisch_V20200414.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Prag/Dokumente/Erklaerung_Ein_Durchreise_Deutsch_V20200414.pdf
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22246930&doctype=ART
https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22246931&doctype=ART
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Musím v tomto případě v ČR podstoupit nařízenou karanténu? Ano, je nutné podstoupit karanténu, ALE je také možné doložit doklad o absolvování PCR 

testu s negativním výsledkem – formulář zde. Více informací zde. Pozor: test lze absolvovat i po vstupu na území ČR, a to do 72 hod. 

 

→  KATEGORIE C – občané EU bez povolení pobytu nebo bydliště v ČR, kteří vstupují za účelem VÝKONU EKONOMICKÉ ČINNOSTI  

3. Platný doklad totožnosti (cestovní pas /občanský průkaz) 

4. Potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem – formulář zde 

5. Potvrzení o pracovní cestě podepsané českou stranou – viz příslušný oficiální formulář (ve více jazycích).   

6. Potvrzení o účelu cesty: pracovní smlouva, dodavatelská smlouva, pozvání českého klienta, pozvání mateřské společnosti, výpis z obchodního rejstříku apod.  
 

Pozor:  

o Pokud pracovní cesta trvá méně než 72 hod, je možné doložit pouze jeden z dokumentů uvedených v bodech 5 a 6.  Pro cesty nad 72 hod je zapotřebí obou 

dvou dokumentů.  

o Není potřeba předem cestu hlásit žádnému z úřadů v České republice, Rakousku, Německu ani Švýcarsku.   

o Pravidla pro vstup cizinců zůstávají v platnosti. Cizincům ze třetích zemí se doporučuje ověřit možnost vstupu a získat případné potřebné vízum na příslušném 

zastupitelském úřadě.  Úplný výčet povolených pracovních cest na území ČR pro občany EU bez povolení k pobytu a cizince ze třetích zemí je k dispozici zde.  

 

Musím v tomto případě podstoupit karanténu? 

Ne, protože v tomto případě je zapotřebí předložit certifikát o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, bez kterého není možné na území ČR vstoupit.  

V tomto případě není možné test absolvovat až po vstupu do ČR.  

 

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO VŠECHNY KATEGORIE (A, B, C): 

• Tabulka se specifikací subjektů, kteří mohou vstoupit na území ČR, a přehledem situací, ve kterých je nutné předložit doklad o absolvování PCR testu:  
o pro občany ČR a cizince s povolením k pobytu nebo žijící na území ČR v češtině zde a v angličtině zde 
o pro cizince bez povolení k pobytu nežijící na území ČR v češtině zde a v angličtině zde   

• Seznam míst, kde je možné za poplatek absolvovat PCR test v České republice, v Rakousku, v Německu  

• Potvrzením o vykonání testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny.  

 

https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22246931&doctype=ART
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22240809&doctype=ART
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22240809&doctype=ART
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
https://www.covid19-labore.at/
https://www.lzg.nrw.de/service/links/gesundheitsaemter_nrw/index.html
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POZOR – TESTY PCR V ITÁLII: v Itálii je možné absolvovat PCR test pouze na základě žádanky s doporučením od příslušných zdravotnických zařízení. Ne všechny 
italské regiony nyní umožňují nechat se otestovat jako samoplátci. Doporučujeme ověřit u příslušného Italského zdravotnického úřadu (ASL), nebo u svého 
praktického lékaře, zda je možné test pro samoplátce na vašem území absolvovat.  
 

 

 

B. CESTA Z ITÁLIE DO ČESKÉ REPUBLIKY   
 

1. Přejezd rakouských hranic  
V případě tranzitu přes Rakousko je nezbytné a dostačující předložit vyplněný formulář “Prohlášení o vstupu a průjezdu Rakouskem“ (viz výše, část A, bod 3). 
Originál tohoto dokumentu je předán rakouské policii na hraničním přechodě, policie dokument archivuje: z tohoto důvodu si připravte originální doklad také pro 
zpáteční cestu. Tranzit přes Rakousko musí proběhnout BEZ ZASTÁVEK (na rakouském území není povoleno opouštět vozidlo, využít odpočívadel, nebo čerpacích 
stanic). Doporučujeme proto disponovat dostatkem paliva v nádrži.  
 
→  Máte s sebou lékařské potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem ne starší 4 dnů? V tomto případě můžete v Rakousku zastavit a vystoupit  
z vozidla (například u benzínové čerpací stanice, či na odpočívadle). Pro další informace o rakouských pravidlech a omezeních v době nouzového stavu navštivte 
prosím stránky rakouského ministerstva vnitra, k dispozici také v anglickém jazyce.   
 
2. Přejezd přes švýcarské hranice 
Švýcarská konfederace nevyžaduje zvláštní tranzitní formulář a neexistují žádná zvláštní omezení. Nicméně vás na hranicích čekají pečlivé kontroly. Švýcarská 
policie, dle dostupných informací, kontroluje vozidlo a dotazuje se na cíl cesty. Cíl cesty je možné doložit následovně:  

• Pokud jedete do místa svého bydliště v ČR, doložíte adresou v platném osobním dokladu 

• Pokud jedete pracovně, doložíte platnou pracovní smlouvu, cestovním příkaz ke služební cestě apod. 

• Pokud jedete do ČR k lékaři, doložíte potvrzením o lékařské prohlídce / zákroku. 
Další informace je možné získat na stránkách Švýcarské konfederace (v anglickém, italském a dalších jazycích).  
 
3. Přejezd německých hranic  
Německo nepožaduje žádný oficiální dokument pro průjezd, ale tranzit je povolen POUZE v případě, že je možné doložit, že se jedná o tranzitní cestu na letiště 
za účelem odletu z Německa (v tomto případě je zapotřebí doložit jízdenky či letenky, povolení k pobytu v jiném zemi apod.). Není povoleno měnit itinerář cesty. 
 
Pro ty, kteří cestují vlastními dopravními prostředky není snadné prokázat samotný tranzit e německá policie je při uplatňování této zásady velmi přísná. 
Doporučujeme tedy mít s sebou vlastní čestné prohlášení v němčině, které potvrzuje, že se jedná o tranzit za účelem dosažení cílové destinace v ČR.  

https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Coronavirus---Information-available-for-download.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/aktuell/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html
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Toto čestné prohlášení by ale mohlo být i tak nedostačující. Podrobnější informace jsou k dispozici v češtině na stránkách Velvyslanectví SRN v Praze, nebo 
v angličtině na stránkách Německého federálního úřadu pro cizinecké otázky. 
 
DŮLEŽITÉ! Byli jsme informováni o restriktivních opatřeních na hranici Rakouska s Bavorskem a obecně na německých hranicích pro osoby cestující z Itálie a 
směřující do ČR. Jak nám bylo sděleno, německé orgány nařizují pokračovat v cestě do ČR přes Rakousko a vyhnout se tak vstupu na německé území.  
 
 
4. Hranice České republiky – vstup do země  
Na českých hranicích mohou příslušné orgány ověřovat, zda přijíždějící osoby vlastní všechny nezbytné dokumenty dle účelu cesty a doby pobytu (viz výše část A  
– sekce Nezbytné dokumenty pro cestu do České republiky).  
U občanů ČR a cizinců, kteří z ČR vycestovali v předchozích dnech, policie zkontroluje dodržení 72 hodinového limitu a s tím související povinnost či nikoliv 
čtrnáctidenní karantény či předložení negativního testu PCR.  
 

 
 
 
VÝJIMKY PRO PŘESHRANIČNÍ PRACOVNÍKY A PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČE  
Předpisy uvedené v tomto dokumentu neplatí pro přeshraniční pracovníky a pro profesionální řidiče v mezinárodní dopravě.  

• Detailní informace k pravidlům cestování pro přeshraniční pracovníky (pendlery) jsou uvedeny v češtině a angličtině zde.  

• Detailní informace k pravidlům cestování pro profesionální řidiče jsou uvedeny v češtině a angličtině zde.  
 
 
 
 
 
Tento dokument byl vypracován s použitím oficiálních informací poskytnutých velvyslanectvími, ministerstvy a příslušnými orgány pro daná území a slouží jako 
vodítko pro cestování a k němu nutné dokumenty a postupy. Zúčastněným stranám nicméně nelze zaručit hladký průběh cesty. Informace v tomto dokumentu 
jsou průběžně aktualizovány. Neručíme za nepřesnost informací poskytnutých uvedenými zdroji či změny z jejich strany bez předchozího upozornění.  
 

https://prag.diplo.de/cz-cs/aktuelles/-/2319970
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268
https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-doprava.aspx

