
ZÁKAZ VSTUPU A OPUSTENIA ÚZEMIA ČESKEJ REPUBLIKY 
A SLOVENSKA

Z dôvodu šíriaceho sa vírusu COVID-19 dôjde k výrazným obmedzeniam cestnej dopravy 
do Nemecka a Rakúska.

1. Česká republika

Od soboty 14.03.2020, 00:00 hodín
 
Pre všetky osoby cudzej štátnej príslušnosti bez trvalého alebo prechodného pobytu v Českej 
republike, ktoré chcú vstúpiť na územie ČR z rizikových oblastí (mimo iných: Nemecko, Belgicko, 
Čína, Dánsko, Francúzsko, Veľká Británia, Holandsko, Rakúsko, Irán, Taliansko, Španielsko, Švédsko, 
Švajčiarsko, Južná Kórea), platí všeobecný zákaz vstupu.

Českí občania a cudzinci s povolením na pobyt na území ČR:

• Majú naďalej možnosť vstúpiť na územie ČR. Avšak  od piatka 13.03.2020, 12:00 platí  povinnosť 
  dvojtýždňovej karantény pre každého vstupujúceho na územie ČR z rizikových krajín.

• Nesmú opustiť územie ČR na územia vyššie uvedených rizikových oblastí.

Nemeckí zamestnávatelia v pohraničí môžu na základe formulárov uvedených na webových 
stránkach Ministerstva vnútra dostať pre svojich českých zamestnancov výnimočné povolenie:
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239800&doctype=ART

Tí potom môžu prekročiť hranicu na viacerých miestach ako len na momentálne 7 povolených 
hraničných prechodoch do Nemecka a 4 hraničných prechodoch do Rakúska. 

Hranica so Slovenskou republikou je s ohľadom na českú legislatívu stále otvorená.

2. Slovensko

Od piatka 13.03.2020, 07:00 hodín
 
Pre všetky osoby cudzej štátnej príslušnosti bez trvalého či prechodného pobytu na území 
Slovenskej republiky (žiadna výnimka pre občanov ČR) platí zákaz vstupu na územie SR.

Občania Slovenska a cudzinci s trvalým / prechodným pobytom:

• Môžu naďalej vstupovať na územie Slovenska. Napriek tomu na hraniciach dôjde ku kontrolám.

• Zákaz opustenia územia dosiaľ vydaný nebol.

Výnimky z karantény

• Pre všetky osoby cudzej štátnej príslušnosti s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovenskej 
republike, ktoré sa po 13.03.2020, 07:00 hodín vracajú na územie Slovenska (vrátane osôb, ktoré 
s nimi žijú v spoločnej domácnosti), je nariadená povinná dvojtýždňová karanténa. S tým súvisí aj 
povinnosť informovať o karanténe telefonicky alebo e-mailom svojho všeobecného lekára (príp. 
detského lekára).
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Aj napriek dôkladnému zostaveniu tohto materiálu 
nemôže spoločnosť bpv Braun Partners s.r.o., o.z., jej 
partneri, spolupracovníci či spolupracujúci advokáti a 
daňoví poradcovia zaručiť presnosť a úplnosť informácií 
tu obsiahnutých a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za 
jednanie alebo zdržanie sa konania na základe informácií 
obsiahnutých v tomto materiálu.

bpv Braun Partners s.r.o.
Europeum Business Center
Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava

ZÁKAZ VSTUPU A OPUSTENIA ÚZEMIA ČESKEJ REPUBLIKY 

Tento materiál slúži len ako všeobecná informácia 
o aktuálnych témach, nejedná sa o poradenstvo. 
Nezohľadňujú sa v ňom žiadne zvláštne okolnosti, 
finančná situácia alebo zvláštne požiadavky adresátov. 
Jeho adresáti by si preto mali vždy vyžiadať príslušné 
profesionálne služby k uvedeným informáciám. 
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• Výnimky sa týkajú vodičov kamiónov, pilotov lietadiel, posádky nákladných lodí, rušňovodičov 
pri preprave tovaru. Tieto osoby podliehajú povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia (zamedziť 
kontakt, požívanie respirátorov skupín FFP2 či FFP3 pri vykládke a nakládke tovaru, používanie 
gumových rukavíc a dezinfekčných prostriedkov). 

Veľké hraničné prechody zostanú otvorené, malé hraničné prechody budú v dohľadnej dobe 
uzatvorené. Neistá je situácia ohľadom výnimiek pre cezhraničných pracovníkov.

Tento materiál slúži len ako všeobecná informácia o aktuálnych témach, nejde o poradenstvo. 
Nezohľadňujú sa v ňom žiadne osobitné okolnosti, finančná situácia či osobitné požiadavky 
adresátov. Jeho adresáti by si preto mali k uvedeným informáciám vždy vyžiadať príslušné 
profesionálne služby.

I napriek starostlivému zostaveniu tohto materiálu nemôže spoločnosť bpv Braun Partners s.r.o., 
jej partneri, spolupracovníci či spolupracujúci advokáti a daňoví poradcovia zaručiť presnosť 
a úplnosť informácií tu obsiahnutých a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za konanie alebo 
zdržanie sa konania na základe informácií obsiahnutých v tomto materiáli. 


