
Kdy jít do práce a kdy se testovat po příjezdu ze zahraničí? 
Nová pravidla platná od 5. 2. 2021 

 
Platí pro občany ČR, občany EU i občany třetích zemí!!! 

 

Důležité je, z jaké země přicestujete, seznam zemí vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR: 

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-

mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/ 

 

Přijíždíte do ČR ze země s nízkým rizikem nákazy, nevztahují se na Vás zvláštní povinnosti pro vstup 

do ČR. 

 

Přijíždíte do ČR ze země se středním rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před 

cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat buď antigenní test (nejvýše 24 hodin před cestou) 

nebo RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Testu v ČR se již nepodrobujete.  

 

Přijíždíte do ČR ze země s vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před cestou 

si u akreditované laboratoře nechat udělat buď antigenní test (nejvýše 24 hodin před cestou) nebo 

RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po příjezdu do ČR se podrobit do 5 dnů RT-PCR testu v 

ČR. Do té doby musíte dodržovat samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do 

zaměstnání).  

 

Přijíždíte do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před 

cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po 

příjezdu do ČR se podrobit nejdříve  po 5 dnech RT-PCR testu v ČR. Do té doby musíte dodržovat 

samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do zaměstnání). 

 

Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli: 

- písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – 

příjezd ze země se středním rizikem nákazy 

- negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem 

nákazy 

- negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území 

ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy 

Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou. 

 
Pozor: uvedené platí i pro žáky a studenty při návratu do školy. 

 
Před Vaší cestou do zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem jste povinni o tom 

informovat svého zaměstnavatele.  

Zaměstnavatelům se doporučuje přijmout interní pravidla za účelem dodržování těchto povinností. 

 

Po příjezdu ze zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem platí, že po dobu 10 dnů od 

vstupu na území ČR musíte nosit respirátor nebo jednorázovou zdravotnickou roušku (šály, šátky, 

nebo domácí šité roušky nejsou povoleny)! 
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