
 

 

 

PODMÍNKY PRO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  
PLATNÉ OD 9. ČERVENCE 2021 
 
Ministerstvo zdravotnictví vydalo 2. července 2021 nové ochranné opatření č. j.: MZDR 20599/2020-
94/MIN/KAN, které bude účinné od 9. července 2021. Toto ochranné opatření upravuje podmínky 
vstupu na území ČR a související povinnosti některých osob – včetně zaměstnavatelů a zaměstnanců. 
 

PODMÍNKY VSTUPU DO ČR OBECNĚ 
▪ Test na COVID-19 bude od pátku 9. července 2021 nutný při návratu do České republiky ze všech 

zemí – v případě pobytu v zahraničí delším než 12 hodin v posledních 14 dnech.  
 

▪ Pro země s nižším rizikem nákazy bude povětšinou dostačující test antigenní, pro země s vyšším 
rizikem nákazy bude nutné podstoupit PCR test a dodržet také minimálně 5 dnů samoizolace. 
Podrobnosti pro jednotlivé stupně rizika jsou uvedeny níže (seznam zemí včetně rozdělení dle 
rizika nákazy je dostupný na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/). 

 

▪ Bude přitom nutné, aby se jednalo o test z testovacího místa (ať již v případech zelených 
a oranžových zemí, kde je vyžadován test antigenní, nebo v ostatních případech test PCR). Test 
musí být skutečně proveden laboratorní metodou – samotesty nebudou dostačující.  
 

▪ Níže uvedené podmínky přitom platí pro osoby, které nemají zakázán vstup na území ČR. 
Osobami se zakázaným vstupem jsou zejména občané třetích zemí bez platného víza či povolení 
k trvalému pobytu.  

 

PODMÍNKY PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ RIZIKA 
▪ Pokud osoba vstupuje na území ČR ze zelených a oranžových zemí (s nízkým a středním rizikem 

nákazy), bude muset vyplnit Příjezdový formulář (dostupný na internetových stránkách 
www.prijezdovyformular.cz) a být před vstupem na území ČR testována alespoň antigenním 
testem ne starším než 48 hodin nebo PCR testem ne starším než 72 hodin. Občané ČR a jejich 
spolucestující rodinní příslušníci s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území ČR, 
občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území ČR a cizinci 
s povolením k trvalému pobytu na území ČR vydaným Českou republikou mohou test absolvovat 
až do 5 dní po příjezdu na území (neplatí pro vstup z oranžových zemí hromadným dopravním 
prostředkem).  
 

▪ Při návratu z červených a tmavě červených zemí (s vysokým rizikem nákazy a s velmi vysokým 
rizikem nákazy) bude nutné mimo výše uvedené podmínky (vyplněný Příjezdový formulář 
a podstoupení testu) také dodržet po vstupu do ČR minimálně 5 dnů samoizolace. V případě 
občanů třetích zemí bez povolení k trvalému pobytu (či přechodnému pobytu u občanů EU) bude 
třeba před vstupem podstoupit RT-PCR test (antigenní test tedy nestačí).  
Občané ČR a jejich spolucestující rodinní příslušníci s vydaným povolením k přechodnému pobytu 
na území ČR, občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území ČR 
a cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR vydaným Českou republikou nemusejí 
disponovat testem již před vstupem do ČR, pokud necestují hromadným dopravním 
prostředkem.  
Po 5 dnech po vstupu (nejpozději však 14. den) bude nutné absolvovat RT-PCR test – teprve 
v případě jeho negativního výsledku je možné ukončit samoizolaci (toto platí pro všechny osoby, 
ať už cestují jakýmkoliv způsobem).  
 

▪ Při návratu z černých zemí (s extrémním rizikem nákazy) bude nutné mimo výše uvedené 
podmínky (vyplněný Příjezdový formulář a podstoupení testu) při vstupu na území ČR navíc 
disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test (který bude proveden do 24 hodin po vstupu na  
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území ČR) a dodržet po vstupu do ČR minimálně 10 dnů samoizolace. V případě občanů třetích 
zemí bez povolení k trvalému pobytu (či přechodnému pobytu u občanů EU) bude třeba již před 
vstupem podstoupit RT-PCR test (antigenní tedy nestačí). Po 10 dnech po vstupu (nejpozději však 
14. den) bude také nutné absolvovat RT-PCR test – teprve v případě negativního výsledku je 
možné ukončit samoizolaci. Po dobu samoizolace budou mít tyto osoby povinnost při opuštění 
bydliště nosit respirátor.  
 

▪ Za samoizolaci se považuje omezení volného pohybu na nezbytně nutné minimum s výjimkou: 
cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a péče o děti; pro zelené, 
oranžové a červené země dále také s výjimkou cest nezbytně nutných k zajištění péče o zvířata, 
využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, akutních cest do 
zdravotnických zařízení a cest do zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných 
úředních záležitostí a pohřbů. 
 

▪ Příjezdový formulář, potvrzení o negativním testu či potvrzení o rezervaci testu mají všechny 
osoby povinnost předložit při případné hraniční či pobytové kontrole.  
 

▪ Mezinárodní dopravci budou mít povinnost neumožnit přepravu cestujícím, kteří nesplní výše 
uvedené podmínky – pokud nepředloží doklad o vyplnění Příjezdového formuláře a příslušné 
potvrzení o testu či certifikát.  

 

VÝJIMKY Z POVINNOSTI TESTOVÁNÍ 
▪ Osoby, které prodělaly v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19 nebo jim už uplynulo 

14 dnů od druhé dávky očkování (či 14 dnů od první dávky v případě jednodávkového schématu), 
nemusejí test podstupovat.   
 

▪ Uvedené povinnosti nebudou dále (za určitých podmínek) platit pro některé osoby:  
- v případě všech zemí pro: pracovníky mezinárodní přepravy a osoby pod 6 let věku; 
- v případě zemí s nízkým až vysokým rizikem nákazy (tedy vyjma zemí s extrémním rizikem 

nákazy): osoby pouze tranzitující přes ČR (nestráví zde více než 12 hodin či 24 hodin ze 
sousedních zemí); diplomaty (v případě nepřekročení 72 hodin pobytu); nezletilé osoby 
s některými psychickými poruchami (poruchy intelektu, poruchy autistického spektra); 
profesionální umělce, sportovce a členy reprezentace (avšak bude nutný test v případě 
příjezdu ze zemí s vysokým rizikem nákazy); osoby trvale opakovaně překračující hranice 
(přeshraniční pracovníky, studenty atd.); policisty či příslušníky vězeňské služby vykonávající 
eskortní činnost; pracovníky servisu kritické infrastruktury; přeshraniční spolupráci v rámci 
zásahu složek integrovaného záchranného systému. 

 

PODMÍNKY NÁVRATU DO ZAMĚSTNÁNÍ PO DOVOLENÉ 
▪ Zaměstnavatelé (či koncoví uživatelé pracovníků) nebudou smět vpustit na pracoviště po 

návratu ze zahraničí zaměstnance či pracovníky bez předložení negativního testu dle výše 
uvedených kritérií či dokladu o výjimce z povinnosti testování. V případě, že osoba má možnost 
absolvovat test až po vstupu do ČR, může být na pracoviště vpuštěna do doby výsledku testu 
pouze s respirátorem.  
 

▪ Zaměstnancům či pracovníkům se současně ukládá povinnost informovat zaměstnavatele 
o cestách přesahujících 12 hodin (případně 24 hodin u sousedních zemí) do zahraničí (platí pro 
veškeré země – všechny stupně rizika nákazy).  
 

▪ Díky povinnosti zaměstnavatelů vyžadovat negativní test od zaměstnanců po příjezdu ze zahraničí 
očekává vláda, že nebude nutné obnovit celoplošné povinné testování zaměstnanců. To by se 
nejspíše vrátilo v případě, že by sedmidenní incidence překročila 25 případů na 100 000 obyvatel. 


