
AKTUÁLNÍ INFORMACE k 6.5.2021 

 

Karanténní opatření byla prodloužena do 6. června 2021. 

Německo s účinností od neděle 2. května přeřadilo Česko z vysoce rizikové do mírnější 
kategorie rizikových zemí. POZOR: Uvolnění pro cestování bude prakticky účinné až po deseti 
dnech, tj. 12. 5., kdy uplyne omezení kvůli pobytu ve vysoce rizikové zemi (tj. do 1. 5. celé 
Česko) v posledních deseti dnech! 

Osoby, které vstupují do Bavorska z rizikové oblasti (Česko), musí nadále standardně 
nastoupit do desetidenní karantény a nahlásit se před cestou na www.einreiseanmeldung.de. 

  

Speciální případy:  

Pendleři: bez karantény, jednou za týden registrace 

Obchodní cesty: s testem, s registrací, do pěti dní trvání cesty bez karantény. Před návratem 
do Česka registrace, po návratu během 5 dní PCR test. 

Očkovaní: po 15 dnech od kompletního očkování vstup pouze s registrací a potvrzením o 
očkování, bez testu, bez karantény 

 

Výjimky z registrace, testu a karantény: 

- tranzit přes Německo; 

- zaměstnanci mezinárodní dopravy (nyní bez časového omezení). 

  

Výjimky z testu a karantény pro osoby: 

- které jsou min. 15 dní plně očkováni proti COVID-19 a mají u sebe doklad o očkování 
v angličtině, němčině, španělštině, italštině či francouzštině. Na žádost musí tento předložit 
Okresnímu úřadu; 

- uzdravené osoby, tzn. mající doklad o prodělání nemoci COVID-19 v angličtině, němčině, 
španělštině, italštině či francouzštině (min. 28 dnů a max. 6 měs. od prodělané nemoci) 

- které pracují v mezinárodní dopravě (přeprava osob, zboží – firma má uvedeno v předmětu 
podnikání) 

- které vstupují do Německa na méně než 72 hodin, či se zdržovaly v rizikové oblasti méně 
než 72 hodin a 

- vstupují z důvodu návštěvy příbuzných 1., či 2. stupně, partnera v jiné domácnosti, či 
z důvodu péče o děti, či postižené 

- jejichž činnost je nezbytná pro zajištění chodu zdravotnictví a péče o potřebné. Musí 
být potvrzeno zaměstnavatelem, či zákazníkem; 

- pendleři, dojíždějící studenti, či učni, další přeshraniční pracovníci. Musí být potvrzeno 
zaměstnavatelem, školou či zákazníkem; 

- příslušníci vojsk států NATO 

- osoby, které přijíždějí za prací na více než tři týdny. Zaměstnavatel přitom musí zajistit 
podmínky stejné jako při karanténě. 

  

Bez karantény, ale s testem (příp. provedeným do 48 hodin po vstupu) mohou přijíždět 
osoby: 

- jejichž činnost je nezbytná pro zachování funkčnosti zdravotnictví, péče, veřejného pořádku, 
diplomatických a konzulárních vztahů a dalších státních organizací a úřadů. Nezbytnost je 
třeba mít potvrzenu zaměstnavatelem; 

http://www.einreiseanmeldung.de/


- na návštěvu příbuzných 1., či 2. stupně, partnera v jiné domácnosti, či z důvodu péče o děti, 
či postižené; 

- z důvodu naléhavého zdravotnického ošetření; 

- do max. pěti dnů kvůli „nutným a bezodkladným“ pracovním, obchodní, či studijním 
důvodům.  Nutnost je třeba mít potvrzenu zaměstnavatelem, školou, či zákazníkem; 

- kvůli přípravě a provedení sportovních akcí. 

  

Karanténu je nadále možné ukončit nejdříve po pěti dnech na základě negativního výsledku 
testu. 

Test: PCR nebo antigen, standardně se rozumí ne starší než 48 hodin od odběru, výsledek 
v angličtině, němčině, či francouzštině 

 Více viz na www.mzv.cz/mnichov a bavorské EQV.  
 

http://www.mzv.cz/mnichov
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV

