Nová pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické
činnosti – platné k 4. 6. 2020
Přeshraniční pohyb občanů ČR s Rakouskem a Německem

Od 26. května 2020 skončily plošné a systematické kontroly na hranicích a s oběma zeměmi
se otevírají všechny silniční a železniční přechody. Povinnost mít negativní test na covid-19
zůstává, stejně jako opatření, které neumožňuje do Česka vstup turistům.
V rámci rozvolňování podmínek budou kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem
cílené a namátkové, policie nebude kontrolovat každého cestujícího. Místa bude policie
vybírat flexibilně na základě vyhodnocení epidemiologického rizika ve spolupráci s hygieniky.
Dojde tak k zásadnímu snížení personální náročnosti kontrol pro policii a otevření dalších
míst pro překračování hranic.
„Od úterý 26.5. otevíráme všechny železniční a silniční přechody s Německem a Rakouskem
i říční přechod Hřensko a rušíme plošné kontroly na hranicích. S německými a rakouskými
kolegy jsme vyjednali, aby podmínky byly podobné i u nich,“ uvedl Jan Hamáček s tím, že
překračovat hranice na stanovených místech bude možné bez časového omezení. Pro lety
v schengenském prostoru se budou moci využít letiště Brno/Tuřany, Karlovy Vary,
Ostrava/Mošnov, Pardubice, Praha/Ruzyně a Praha/Kbely.
Ochrana vnitřních hranic platí do 13. června 2020 a překračovat hranice mimo stanovená
místa je do té doby stále zakázáno. Česká republika zatím neumožní vstup na své území z
důvodu turismu a podmínky pro vstup stále upravuje opatření Ministerstva zdravotnictví (více
zde).

Za nedodržení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví lze dle zákona o ochraně
veřejného zdraví uložit pokutu až 1 000 000 Kč. Jde např. o nedodržení podmínky předložit
negativní test, nedodržení karantény nebo o nezákonný vstup na území.
Překročení vnitřní hranice mimo místo určené k překračování vnitřních hranic nebo úmyslné
vyhnutí se kontrole je přestupkem dle zákona o ochraně státních hranic s možností pokuty
až 50 tisíc korun. Vnější hranice schengenu bude až na výjimky zavřená minimálně do 15.
června 2020.

Přeshraniční pohyb občanů ČR se Slovenskem

Dne 3. června 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě jednání mezi premiéry
České a Slovenské republiky ochranné opatření, které umožňuje občanům Slovenska, EU
občanům s vydaným potvrzením o přechodném nebo trvalém pobytu na Slovensku a
cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Slovenskou
republikou vstup do České republiky bez povinnosti testu nebo karantény, uvedení
účelu cesty nebo časového omezení. Stejně tak se mohou bez omezení vrátit z pobytu
na Slovensku čeští občané, občané EU s přechodným či trvalým pobytem na území
ČR nebo cizinci s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Českou
republikou. Uvolnění omezení cestování je platné pouze pro státní hranici mezi Českou
republikou a Slovenskou republikou. V tuto chvíli stále platí, že Slovensko umožňuje
překračovat tuto hranici pouze na stanovených hraničních přechodech.

Přeshraniční pohyb občanů ČR s Polskem

Polsko od neděle 17.5. otevřelo hranice všem svým pracovníkům dojíždějícím za
prací do států EU a EHS, jakož i pracovníkům ze zemí EU a EHS vykonávajícím
pracovní činnosti v Polsku. Polsko v případě všech těchto osob upouští od povinné
14-denní karantény. Karanténa tak již neplatí pro pracovníky ve zdravotnictví ani v
sociálních službách.
Pozn: dle upřesnění z PL strany se jedná o osoby, které vykonávají profesní, služební
nebo výdělečné činností v Polské republice. Při překračování hranice mají povinnost
příslušníkovi polské Pohraniční stráže výkon uvedených činností věrohodným způsobem
doložit. V této souvislosti upozorňujeme, že finální rozhodnutí je vždy v gesci příslušníka
polské Pohraniční stráže provádějícího hraniční kontrolu, a to na základě faktického stavu
věci, prohlášení cestujících, prezentovaných dokumentů a případně dodatečných
prověřovacích činností. Důkazní břemeno tudíž leží na cestovateli, který musí prokázat
konkrétní podnikatelský účel pobytu - v praxi by se prý mělo jednat zejména o následující tři
varianty:
- cestující má pracovní smlouvu potvrzující výkon pracovní činnosti na území PL (kde, kdy,
za kolik atd.)
- cestující je zapsán v obchodním rejstříku PL a tento zápis prokáže souvisejícím výpisem
- cestující doloží kontrakt/smlouvu konkrétního charakteru s uvedením, že ten konkrétní
člověk jede v konkrétní den za obchodním účelem - podpisy obou stran (zda nutné ověření
není PL strana schopna potvrdit).

Polsko s účinností od 16.5. umožňuje silniční tranzit soukromým vozem řidičům
mezinárodní přepravy zboží přes své území, a to za účelem přemístění se do jiného
státu (typicky vyzvednutí nákladu apod.). Tranzit musí proběhnout mezi 19.00 hod a
7.00 hod. V případě opožděného opuštění území hrozí tranzitujícím řidičům uvalení
14-denní karantény. Nejedná se tak o umožnění obecného tranzitu.
Do 12.6. budou uzavřeny pozemní hranice PL se všemi sousedními státy pro běžný
provoz.

Mezinárodní vlaková přeprava zůstává přerušena až do odvolání. Mezinárodní letecká
přeprava se přerušuje do 6.6.2020. Vnitrostátní lety budou obnoveny od 1.6.2020.
Ze zákazu vstupu na PL území jsou vyňati:
· cizinci, kteří jsou manžely nebo dětmi polských občanů
· držitelé karty Poláka
· diplomaté
· osoby s trvalým nebo dočasným pobytem
· osoby s pracovním oprávněním na území Polska (tzn. i přeshraniční pracovníci)
- žáci a studenti ze sousedních států (od 4.5.)
· udělení výjimky hlavním velitelem Pohraniční stráže PL
· řidiči dopravních prostředků převážejících zboží
Všechny osoby, jež do Polska vstoupí od neděle 15. 3. 2020, musí nastoupit dvoutýdenní
domácí karanténu pod hrozbou postihu v případě jejího nedodržení.
Z povinné 14 denní karantény při vstupu na území PL jsou vedle řidičů v mezinárodní
kamionové přepravě zboží dále zproštěny tyto kategorie osob: letecké posádky; námořní
rybářské posádky; posádky námořních lodí; posádky vlaků přepravujících zboží; řidiči vozů
nebo skupiny vozů do 3,5t převážející věci (bez nutnosti, aby tento převoz byl předmětem
podnikatelské činnosti); pracovníci v zemědělství pracující na druhé straně hranice se
sousedním státem; příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při výkonu služby;
příslušníci spojeneckých vojsk plnící úkoly na území Polska; členové akreditovaných
diplomatických misí, konzulárních úřadů a mezinár. organizací a jejich rodinní příslušníci.
Od 18.5.2020 se ruší povinnost karantény pro všechny občany PL a států EU a EHS
pracujících v Polsku nebo ve státech EU a EHS. Povinnost karantény se rovněž ruší pro
žáky a studenty studující v Polsku nebo v sousedním unijním státu, jakož i pro jejich
zákonné zástupce.
V případech upuštění od karanténní povinnosti Polsko nevyžaduje, aby se osoby při
překračování hranice prokazovaly negativním výsledkem testu na SARS CoV-2.

Seznam evropských zemí podle míry rizika nákazy
aktualizováno 1. 6. 2020

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Mapa znázorňuje systém označující bezpečné země pro cestování, tzv. semafor. Barvy na
mapě označují závažnost vývoje covid v dané zemi. Zeleně jsou bezpečné země, oranžově
země se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem nákazy. Do zeleně a
oranžově označených zemí je možné cestovat bez omezení při návratu zpět. Test na
covid bude vyžadován při cestě z červeně označených zemí. Cizinci přijíždějící do ČR se
budou prokazovat testem na covid při cestě z oranžových a červených zemí.
Seznam zemí bude aktualizován v týdenních intervalech podle aktuální epidemiologické
situace.
Rozcestník informací k cestování do ostatních států
Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí je průběžně aktualizován na webových
stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR. Naleznete jej ZDE.
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