
Příklady situací – cestování za účelem výkonu ekonomické činnosti 

1) Situace (usnesení vlády 443 bod I. 1.j) – jsem česká společnost dlouhodobě zaměstnávající 
pracovníky ze Slovenska – co je od 27.4.2020 zapotřebí zařídit pro jejich příjezd do ČR?  

- musíte pracovníkům vystavit odpovídající dokumenty (potvrzení o výkonu ekonomické činnosti nad 
72 hodin - viz vzor MV + pracovní smlouva, smlouva o dílo, nebo jiné potvrzení, že pro Vás pracují nebo 
budou pracovat či k Vám jedou vykonávat jinou ekonomickou činnost) kterými na hranicích prokáží 
důvod vstupu  
- na hranicích musí pracovníci předložit potvrzení o bezinfekčnosti, které nebude starší než 4 dny, 
následně musí proběhnout další test na území ČR mezi 10. a 14. dnem pobytu 
-  osoby musí nahlásit datum a způsob vstupu na území České republiky dálkovým přístupem 
stanoveným MZV a po překročení státních hranic České republiky k cestě do místa ubytování 
nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu 
- na území ČR musíte pracovníkům zajistit: 

1. ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, 
2. lékařskou péči nebo registrujícího poskytovatele lékařských služeb po celou dobu jejich pobytu 

na území České republiky, včetně úhrady lékařské péče, není-li zajištěna jinak, 
3. jejich dopravu ze státní hranice do místa ubytování a dopravu mezi místem ubytování a 

pracovištěm, přičemž k cestě cizince do zaměstnání a ze zaměstnání nelze využít veřejnou 
hromadnou dopravu, 

4. návrat zpět do země původu v případě ztráty zaměstnání na území České republiky; 

- občané EU, kteří přijedou podle tohoto režimu (bod I.1.j.) usnesení vlády) na území ČR mají uloženo 
omezení pohybu s výjimkou: 

1. cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo 
jiné obdobné činnosti a pohybu v rámci výkonu této činnosti, 

2. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, 
k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění 
pohonných hmot, 

3. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, 
4. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, 
5. cest zpět do místa svého bydliště, 
6. pohřbů; 

2) Situace (usnesení vlády 443 bod I.1.i) – jsem česká společnost a potřebuji od svého partnera z EU 
servis technologie, stroje, atd., který potrvá maximálně 72 hodin; partner z EU přijíždí na obchodní 
jednání, které bude trvat max. 3 dny 

 - musíte pracovníkům (občanům EU) partnera vystavit odpovídající dokumenty (potvrzení o výkonu 
ekonomické činnosti do 72 hodin + smlouva o dílo, doklad o  zakázce nebo jiné potvrzení, ze kterého 
vyplyne, že k Vám jedou vykonávat ekonomickou činnost), kterými na hranicích prokáží důvod vstupu  

- na hranicích musí pracovníci předložit potvrzení o bezinfekčnosti, které nebude starší než 4 dny 

- musíte zajistit, aby tyto osoby, které k Vám přijedou vykonávat ekonomickou činnost, dodržovaly 
pravidla podle IV usnesení vlády ČR č. 332, zejména dodržovat tato pravidla: pracovat s respirátorem 
třídy FFP2, využívat na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby, minimalizovat 
kontakt s ostatními pracovníky, omezit pohyb na pracovišti na nezbytně nutnou míru, měřit pravidelně 
teplotu. 



- občané EU, kteří přijedou podle tohoto režimu (bod I.1.i.) usnesení vlády) na území ČR mají uloženo 
omezení pohybu s výjimkou: 

1. cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo 
jiné obdobné činnosti a pohybu v rámci výkonu této činnosti, 

2. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, 
k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění 
pohonných hmot, 

3. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, 
4. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, 
5. cest zpět do místa svého bydliště, 
6. pohřbů; 

3) Situace (usnesení vlády 443 bod I.3.e) Jsem česká společnost, jejíž pracovníci jedou servisovat 
technologii či stroj do zahraničí a vrátím se do 72 hodin; jsem jednatel firmy, který odjíždí na 
obchodní jednání do zahraničí a vrátím se do 72 hodin 

- na hranicích je třeba doložit, že jste vyjeli za účelem výkonu ekonomické činnosti (potvrzení od 
partnera, pozvání na jednání, cestovní příkaz, smlouvy, atd. Klíčové je mít tyto dokumenty při návratu, 
doporučujeme však mít doklady i při vycestování z ČR, které budou prokazovat účel Vaší cesty 

- v těchto případech se při návratu nevyžaduje potvrzení o absolvování testu ani karanténa 

4) Situace – jsem česká společnost, jejíž pracovníci jedou servisovat technologii či stroj do zahraničí 
a budou tam déle než 72 hodin; jsem jednatel firmy a odjíždím do zahraničí na jednání a vrátím se 
za týden (pokud situace nespadá pod jinou výjimku v usnesení 443 -např. servis kritické 
infrastruktury v zahraničí) 

- při návratu se na hranicích prokážete potvrzením o absolvování testu, který není starší než 4 dny, 
pokud ne, musíte se nahlásit krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténě 

 


