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Od 14. dubna mohou občané v nezbytných a jasně
odůvodněných případech vycestovat do zahraničí.
Hranice nadále zůstávají uzavřené a stále platí zákaz
vstupu cizinců na naše území včetně přerušení vydávání
víz.

Nově mohou vycestovat všem občané ČR, a to buď na dobu kratší než 24 hodin bez
nutnosti karantény po návratu, nebo na delší dobu s nutností karantény. Možnost
vycestovat bude jen v nezbytných, odůvodněných a doložených případech. Všechny
osoby budou policií při výjezdu i návratu zaevidovány.

Vycestování na dobu kratší než 24 hodin

Jde o možnost v naléhavé a mimořádné situaci vycestovat bez nutnosti karantény po
návratu. Tuto možnost získají:

Zaměstnanci složek IZS, pokud musejí zasahovat v sousedním státě. Může jít např.
o hasiče z Aše, který musí kvůli pomoci při likvidaci požáru vyjet do Německa, nebo
např. pro zaměstnance horské služby.
Zemědělci, kteří musejí kvůli práci vyjet během dne do sousední země.
Všichni občané, kteří musejí za hranice jet k doktorovi, veterináři, na pohřeb, k
soudu, na úřad nebo krátkodobě vyjet pečovat o rodinu. Důvod výjezdu budou
muset na hranicích doložit.

Vycestování na dobu delší než 24 hodin

Jde o možnost vycestovat s nutností 14denní karantény po návratu. Kromě výše
zmíněných případů, které občan nestihne do 24 hodin, jde o nezbytně nutné a
odůvodněné případy, které nelze vyřídit v České republice. Jde např. o možnost
vycestovat za zaměstnáním či na služební cestu. Stačí, když občan na hranicích ukáže
pracovní smlouvu.

Řidiči nákladních vozidel:

Karanténa je povinná, pokud doba vycestování trvala déle než 14 kalendářních dní.

Platí povinnost maximálního omezení přímého osobního kontaktu na cizím území. Pro
osoby, které vycestovaly z území ČR na kratší dobu, než 14 dnů platí větší zákaz
volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k

1/2

https://info.odoprave.cz/uprava-rezimu-na-hranicich-cr-od-14-4-2020
https://www.prodopravce.cz/


obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných
úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště.

Potřebné dokumenty: Potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy a Průkaz o
profesní způsobilosti řidiče

Zdroj. Ministerstvo vnitra ČR
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