
 
 

  

 
 

Německo 

Dle uvedených informací je vstup na území Německa pro osoby, které nemají německou státní 

příslušnost povolen za podmínek: 

• za účelem cesty domů do Německa, pokud zde mají podle práva místo obvyklého pobytu 

(hlavní bydliště), 

• za účelem pobytu v Německu jen v případě, že to je nutné k zachování v zahraničí již existující 

rodiny (doprovod nebo sloučení rodin v Německu). Státní příslušníci třetích zemí potřebují 

vízum kategorie D. 

• za účelem výkonu výdělečné činnosti a/nebo provedení závazků ze smluv (přeshraniční 

pracovníci, pracovníci v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, poslanci Evropského 

parlamentu, akreditovaní diplomaté). Toto platí i pro agenturní zaměstnance v potravinářství 

a specializované smluvní pracovníky (montážní dělníci, stavitelé tunelů, betonáři), kteří do 

Německa přicestují letecky. Je třeba předložit potřebné průkazné doklady (potvrzení pro 

přeshraniční pracovníky, pracovní smlouvu, poklady k dané zakázce či tzv. Grenzgängerkarten 

umožňující pobyt a výkon pracovní činnosti v Německu). 

• za účelem tranzitu/průjezdu do vlasti, pokud není k dispozici alternativní spojení a je 

možný vstup do dané země i průjezd tranzitními zeměmi. Účel cesty a předpoklady pro 

vstup do cílových i tranzitních států je zapotřebí doložit (cestovní pas, potvrzení o nahlášení 

bydliště, informaci o ubytování, aby bylo jasné, že míří do cílové země.). Za těchto 

podmínek je do Německa možné přicestovat i pozemní dopravou za účelem odletu z 

německého letiště. 

• mají-li k tomu závažné důvody. 

Závažnými důvody mohou být např.: 

• Termín u lékaře, pokud dané zdravotní ošetření lze provést pouze v Německu a bez tohoto 

ošetření by došlo k životu nebezpečnému zhoršení zdravotního stavu. 

• Péče o člena rodiny, kterou může zajistit pouze a nutně jen rodinný příslušník. Zde je 

zapotřebí předložit příslušné lékařské osvědčení/potvrzení. 

• Vyzvednutí člena rodiny za účelem zdravotní péče v zahraničí s příslušným lékařským 

osvědčením/potvrzením. 

• Péče o dítě/rodinného příslušníka s příslušným lékařským osvědčením/potvrzením. 

• Výkon střídavé péče o dítě, pokud je výkon péče nutný, aby druhá osoba vykonávající péči 

mohla pracovat. Je zapotřebí předložit vhodné doklady. 

• Cesta zemědělce nebo lesníka za účelem obhospodařování ploch v Německu, pokud tak 

působíte v oblasti výroby potravin. Vstup do země je v případě předložení příslušných 

dokladů povolen. Čistě soukromé účely sem nespadají. 

V případě podezření na infekci koronavirem (SARS-CoV-2) mohou místně příslušné úřady veřejného 

zdraví případně zavést další opatření podle německého zákona na ochranu před infekcemi. 

Osoby, které pro cestu nemají závažné důvody, nesmí do Německa cestovat.  To platí i pro osoby 

vykazující symptomy typické pro onemocnění koronavirem. Vstup do země za účelem turismu, 

nákupů nebo návštěv (včetně návštěv manželů nebo dětí) již dovolen není. 



 
 

  

 
 

Rakousko 

Do Rakouska je možné cestovat pouze s negativním testem na COVID-19 ne starším než 4 dny. V 

současnosti ale není povoleno ubytování za turistickým účelem v hotelech ani dalších ubytovacích 

zařízeních.  

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do 

karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete 

zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).  Toto mít na paměti i při cestě 

zpět. 

V případě vstupu do Rakouska a průjezdu Rakouskem doporučujeme mít u sebe již vyplněné 

formuláře, které naleznete zde v CZ a DE. 

Výše uvedená pravidla se nevztahují (tj. není potřeba atest, ani osoba automaticky nejde do 

karantény) na: 

• přepravu zboží, 

• na cesty v rámci průmyslové a obchodní činnosti (gewerblicher Verkehr) s výjimkou přepravy 

osob, 

• na cesty z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu - nutno spolehlivě prokázat 

při hraniční kontrole,  

• na repatriační jízdy a osoby, které jedou vyzvednout své příbuzné na letiště Schwechat, 

• na pendlery (viz samostatný článek pravidel pro pendlery). 

Řidiči a obslužný personál nákladních vozidel a pendleři mohou být podrobeni zdravotní kontrole na 

hranicích (měření tělesné teploty). 

Slovinsko 

Vstup do země bude odepřen následujícím kategoriím osob: 

• Cizincům, kteří nemají ve Slovinsku trvalý nebo přechodný pobyt a neprokáží adresu pobytu, 

na které budou trávit karanténu. 

• Cizincům, kteří nemají ve Slovinsku trvalý nebo přechodný pobyt a jsou nakaženi COVID-19 

nebo vykazují zjevné znaky tohoto onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, respirační 

potíže). 

• Tranzitujícím osobám, u kterých lze důvodně předpokládat, že jim nebude umožněn vstup do 

země, do níž cestují. 

Z tohoto opatření bylo stanoveno několik výjimek: 

• Tranzitující osoby, pokud vstoupí a opustí Slovinsko v rámci jednoho dne; 

• Nákladní doprava (jak směřující do/ze Slovinska, tak tranzit); 

• Pendleři po prokázání se pracovní smlouvou; 

• Držitelé diplomatického pasu; 

• Poskytovatelé důležitých služeb s příslušným potrvzením od odpovědného ministerstva; 

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Prag/Dokumente/Erklaerung_Ein_Durchreise_Tschechisch_V20200414.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Prag/Dokumente/Erklaerung_Ein_Durchreise_Deutsch_V20200414.pdf


 
 

  

 
 

• Policisté, zaměstnanci záchranných a zdravotnických služeb, hasiči a osoby zajišťující 

humanitární transporty, konají-li právě službu; 

• Farmáři, kteří vlastní nebo si pronajímají půdu za hranicemi. 

Při cestě do Slovinska nebo tranzitu přes Slovinsko platí povinnost přejet území co nejkratší cestou a 

bez přestávek do místa svého pobytu nebo na hraniční přechod ve směru své cesty.  

V případě, že se objeví známky onemocnění COVID-19, musí se daná osoba okamžitě izolovat od 

ostatních osob a kontaktovat lékaře nebo pohotovostní službu, kde obdrží instrukce ohledně dalšího 

postupu. 

Otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Rakouskem: 

Bonisdorf – Kuzma - nepřetržitě 

Mureck – Trate - 05:00 - 21:00 

Radlpaß – Radelj - 05:00 - 21:00  

Spielfeld – Šentilj – dálnice - nepřetržitě 

Spielfeld – Šentilj – železnice - nepřetržitě 

Spielfeld - Šentilj - hlavní silnice - nepřetržitě 

Bad Radkersburg – Gornja Radgona - nepřetržitě 

Karawankentunnel (dálnice A11) – Karavanke (dálnice A2) - nepřetržitě 

Loibltunnel – Ljubelj - 05:00 - 21:00 

Lavamünd – Vič - 05:00 - 23:00 

Grablach – Holmec - 05:00 - 8:00 a 15:00 - 18:00 

Berghausen - Svečina - 05:00 - 21:00 

Otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Itálií: 

Vrtojba ‒ St. Andrea - nepřetržitě 

Fernetiči ‒ Fernetti - nepřetržitě 

Škofije ‒ Rabuese in - nepřetržitě 

Krvavi potok ‒ Pesse - 05:00 - 21:00 

Otevřené hraniční přechody mezi Chorvatskem a Slovinskem 

Otevřeny jsou přechody pro mezinárodní dopravu, jejichž seznam naleznete ZDE. Ostatní hraniční 

přechody jsou uzavřeny. 

Osobám vstupujícím do Slovinska může být na hranicích změřena teplota a v případě naměřených 

hodnot nad 37.5 stupňů Celsia jim nebude umožněn vstup do země. 

https://www.policija.si/eng/areas-of-work/border-matters-and-foreigners/border-crossings


 
 

  

 
 

Chorvatsko 

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT: 

Od 10. 5. 2020 se mění podmínky vstupu a pobytu na území Chorvatské republiky: 

1)  ruší se povinná čtrnáctidenní domácí izolace pro osoby, které do Chorvatska přicestují ze 

zahraničí; 

2)  umožňuje se vstup do Chorvatska i vybraným cizincům (přesněji občanům členských států EU a 

jejich rodinným příslušníkům a občanům třetích států s dlouhodobým pobytem buď na základě 

příslušných směrnic EU nebo na základě národních víz členských států EU),  ovšem pouze v případě, 

že je to s cílem hospodářské činnosti nebo z vážných osobních důvodů, což dotyčný musí dokázat 

některým z následujících způsobů: 

• dokumentací potvrzující vlastnictví nemovitosti na území Chorvatska či plavidla (případně 

plavidla v leasingu) 

• dokumentací potvrzující, že se má zúčastnit pohřbu 

• dokumentací dokazující pozvání k cestě do Chorvatska či obchodní schůzce ze strany 

hospodářského subjektu, který na tom má zájem. 

Všichni takto přijíždějící občané cizích států mají být při překročení hranice evidováni s uvedením 

adresy, kde budou ubytováni, včetně kontaktního telefonního čísla a doby pobytu, resp. data 

plánovaného vycestování z Chorvatska. Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby 

dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především: 

• omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru; 

• během 14 dní od vstupu na území Chorvatska si v ranních hodinách musí měřit teplotu a je-

li tato vyšší než 37,2 stupně Celsia nebo pokud se osoba bude cítit nemocná či pozorovat 

symptomy nemoci, musí telefonicky kontaktovat svého místního praktického lékaře a pokud 

jej nemá, pak místně příslušného epidemiologa. 

Ostatní osoby, které nespadají do výše uvedených kategorií a tudíž nemají k dispozici některý z 

uvedených dokumentů, nicméně mají neodkladnou osobní záležitost, popř. podnikatelský/obchodní 

důvod k cestě do Chorvatska, musí před cestou kontaktovat s žádostí (ve které uvedou důvody cesty) 

o vstup chorvatské Ministerstvo vnitra na e-mailové adrese uzg.covid@mup.hr a Ministerstvo se 

následně k žádosti vyjádří. 

Ke vstupu do Chorvatska se nevyžaduje předchozí ani následné testování na přítomnost viru. 

 

Česká republika 

Při vycestování je nutné se na českých hraničících prokázat cestovním příkazem a příslušnými 

prokazujícími doklady, zpravidla: 

• pozvání na obchodní jednání, služební cestu, cestovní příkaz 

• doklad o zakázce 



 
 

  

 
 

• smlouva o výkonu funkce 

• výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku 

• smlouva o dílo 

Po návratu do České republiky je nutné Při vstupu předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo 
dodržet povinnou nařízenou karanténu po vstupu na území ČR (lze do 72 hodin od vstupu absolvovat 
PCR test na území ČR a následně ho doložit hygienické stanici, který nařídila karanténu). Pro všechny 
osoby, které neabsolvují povinnou nařízenou karanténu, platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR 
omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k 
obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních 
záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.  
 

 

 


