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Pro návrat do České republiky budou platit nově jednodušší podmínky. 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 15. února nové ochranné opatření, které se 

týká návratu nebo příjezdu do ČR ze zahraničí. Nově se nebude využívat tzv. semafor a 

podmínky pro návrat budou jednodušší. Semafor bude relevantní pouze pro vstup cizinců. 

Osoby plně očkované a osoby s prodělaným onemocněním v posledních 180 dnech budou 

moci nově do ČR vstoupit bez omezení. Ministerstvo zdravotnictví ochranným opatřením 

zohledňuje Doporučení Rady EU. 

Kromě osob plně očkovaných a osob s prodělaným onemocněním covid-19 v posledních 180 

dnech bude vstup do ČR bez dalších opatření (kromě vyplnění Příjezdového formuláře) také 

pro děti do 12 let. 

Za očkované se považují ty osoby, které mají maximálně 270 dní od ukončeného 

očkování. Po posilovací dávce a v případě osob mladších 18 let platí očkovací certifikát 

neomezeně. Osoby očkované mimo Evropskou unii a osoby, které prodělaly onemocnění 

covid-19 v zahraničí si musí ověřit, zda je jejich certifikát uznávaný. 

U neočkovaných osob se při návratu do ČR bude od 15. února rozlišovat, zda se jedná o cestu 

po EU, nebo zda jde o cestu z mimounijní země. V případě cest po EU stačí předvstupní 

antigenní nebo PCR test. V případě návratu ze třetí země stačí českým občanům a rezidentům 

z EU předložit antigenní nebo PCR test, ostatní musí podstoupit výlučně PCR test. 

Předvstupní antigenní test nemusí podstoupit osoby, které do ČR cestují z unijní země 

individuální dopravou. 

Následně musí všechny neočkované osoby po návratu do ČR z mimounijní země podstoupit 

další PCR test, a to 5. až 7. den po vstupu do ČR. 

Platnost antigenních testů bude nově 24 hodin. V souladu s doporučením Rady EU se ruší tyto 

povinnosti v případě cest do 12 hodin a v případě tranzitu. V platnosti naopak zůstává 

výjimka ze vstupních pravidel v případě cest do sousedních zemí na dobu do 24 hodin. 

I nadále zůstává také povinnost vyplnit příjezdový formulář, a to bez ohledu na kategorii dané 

země. 

Rozřazení zemí do barevných kategorií bude i nadále zachováno, ale bude mít – z hlediska 

občanů ČR –  pouze informativní význam. 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/
https://plf.uzis.cz/

