
ZÁKAZ VSTUPU A OPUŠTĚNÍ ÚZEMÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA  

Z důvodu šířícího se virusu COVID-19 dojde k výrazným omezením cestovní dopravy 
do Německa a Rakouska. 

1. Česká republika 

Od soboty 14.03.2020, 00:00 hodin

Pro všechny osoby cizí státní příslušnosti bez trvalého nebo přechodného pobytu v České 
republice, kteří chtějí vstoupit na území ČR z rizikových oblastí (mimo jiné: Německo, Belgie, 
Čína, Dánsko, Francie, Velká Británie, Nizozemí, Rakousko, Irán, Itálie, Španělsko, Švédsko, 
Švýcarsko, Jižní Korea), platí obecný zákaz vstupu. 

Čeští občané a cizinci s povolením k pobytu na území ČR:

• Mají nadále možnost vstupit na území ČR. Od pátku 13.03.2020, 12:00 nicméně platí 
povinnost dvoutýdenní karantény pro každého vstupujícího na území ČR z rizikových zemí.

• Nesmí opustit území ČR na území výše uvedených rizikových oblastí.

Němečtí zaměstnavatelé v pohraničí mohou na základě formulářů na webových stránkách 
Ministerstva vnitra obdržet výjimečné povolení pro své české zaměstnance:

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239800&doctype=ART

Ti pak mohou překročit hranici na více místech, než momentálně 7 povolených hraničních 
přechodech do Německa a 4 hraničních přechodech do Rakouska.

Hranice se Slovenskou republikou je s ohledem na českou legislativu stále otevřená. 

2. Slovensko 

Od pátku 13.03.2020, 07:00 hodin

Pro všechny osoby cizí státní příslušnosti bez trvalého či přechodného pobytu na území 
Slovenské republiky (žádná výjimka pro občany ČR!) platí zákaz vstupu na území SR.

 Občané Slovenska a cizince s trvalým/přechodným pobytem: 

• Mohou nadále vstupovat na území Slovenska. Na hranicí dojde nicméně ke kontrolám. 

• Zákaz opuštění území doposud vydán nebyl. 

Výjimky z karantény

• Pro všechny osoby cizí státní příslušnosti s trvalým či přechodným pobytem na Slovenské 
republice, kteří se po 13.03.2020, 07:00 hodin vrací na území Slovenska (včetně osob, 
které s nimi žijí ve společné domácnosti) je nařízena povinná dvoutýdenní karanténa. S tím 
souvisí i povinnost informovat o karanténě, telefonicky či emailem, svého všeobecného 
lékaře (popř. dětského lékaře).

•  
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Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace 
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
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• Výjimky se týkají řidičů kamionů, pilotů letadel, posádky nákladních lodí, strojvedoucích 
v přepravě zboží. Tyto osoby podléhají povinnosti k dodržování hygienických opatření 
(zamezit kontaktu, používání respirátorů skupin FFP2 či FFP3 při vykládce a nakládce 
zboží, používání gumových rukavic a desinfekčních prostředků).

Velké hraniční přechody zůstanou otevřené, malé hraniční přechody budou v dohledné době 
uzavřeny. Nejistá je situace ohledně výjimek pro přeshraniční pracovníky. 




