
1 
MV-2020/04/19-V3 

Výjimky ze zákazu volného pohybu osob z území České republiky 

V souladu s usnesením vlády č. 387 ze dne 6. dubna 2020 je od 14. 4. 2020 vycestování z území ČR možné pouze v nezbytných případech 

pod podmínkou, že účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví, a že k dosažení účelu vycestování nepostačuje cesta v rámci území ČR.    

Na všechny osoby, co vycestují v souladu s výjimkou ze zákazu volného pohybu, po návratu zpět do České republiky platí povinnost 14denní 

nařízené karantény, pokud nespadají do jedné z výjimek dle Sdělení MV.   

Stále platí zákaz volného pohybu na území České republiky, s výjimkou:   

Výjimka ze zákazu volného 
pohybu   

Příklady 
Karanténa 

Dokumenty k vycestování 
prokazující momentální existenci 
dané skutečnosti 

a) cesta do zaměstnání a 
k výkonu podnikatelské nebo 
jiné obdobné činnosti  

Pro:  

- přeshraniční pracovníky 
(pendlery) překračující hranici 
se sousedním státem, 

- pracovníky servisu kritické 
infrastruktury 

- pracovníky mezinárodní 
dopravy 

platí jiná pravidla - viz Sdělení 
MV.  

 výjezd na montáž nebo k realizaci zakázky 

 výjezd na stavby 

 služební cesta, pracovní cesty – 
podepisování kontraktů 

 OSVČ, podnikatelé  

 brigády 

 au pair 

 lesníci/těžaři  

 servisy výrobních linek atp., pokud nejde o 

kritickou infrastrukturu  

 informační systémy – instalace  

 nákup zboží/materiálu k výkonu 

zaměstnání, pokud nelze zajistit v ČR 

 prodej na aukci/burze (květiny, koně, 

zvířata) 

Po návratu povinná 
nařízená karanténa ANO 
 
 

- platná pracovní smlouva nebo 
aktuální potvrzení zaměstnavatele 
- aktuální výpis z obchodního nebo 
živnostenského rejstříku  
- aktuální dokument prokazující 
zakázku nebo jednání v zahraničí 
(zvací dopis)  
 
 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNFABVQ3
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-volneho-pohybu-osob-s-vyjimkamis-ucinnosti-od-204_19013_4135_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-volneho-pohybu-osob-s-vyjimkamis-ucinnosti-od-204_19013_4135_1.html
http://www.khsova.cz/homepage/korona-virus-detail/12988
http://www.khsova.cz/homepage/korona-virus-detail/12988
https://www.mvcr.cz/clanek/sdeleni-ministra-vnitra-modelove-situace.aspx
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b) nezbytná cesta za rodinou 
nebo osobami blízkými  
 
 
 

 návštěva za manželem, druhem/družkou, 

rodiči, prarodiči, sourozenci, dítětem  

 stěhování dítěte či jiného rodinného 

příslušníka z/na koleje či jiný typ 

studentského ubytování 

Po návratu povinná 
nařízená karanténa ANO 

- rodný list 
- oddací list  
- aktuální bydliště/pobytové 
oprávnění v jiném státě rodinného 
příslušníka nebo osoby blízké 
- potvrzení o studiu v zahraničí 
- jiný doklad prokazující uváděnou 
skutečnost 

c) cesta nezbytně nutná 
k obstarávání základních 
životních potřeb, včetně 
potřeb příbuzných a osob 
blízkých, zajištění péče o děti, 
zajištění péče o zvířata, 
využívání nezbytných 
finančních a poštovních 
služeb, pohonných hmot, 
odkládání odpadu  

 nákup léků na předpis, zdravotních 
pomůcek, pokud nelze sehnat na území ČR  

 potřeba zajistit péči o staré/nemocné 

rodinné příslušníky  

 výjezd kvůli vyzvednutí důchodu/sociálních 

dávek/dávek na dítě/výplaty – cesty do 

banky, na poštu 

 chovatelé, kteří mají ustájené koně atd. 

v zahraničí  

Běžné nákupy  - včetně pohonných hmot nebo 
využívání služeb sběrných dvorů atp. - lze zajistit 
na území ČR, proto nutnost naplnit tuto potřebu 
v zahraničí nebude splňovat podmínky omezení 
volného pohybu v ČR! V této kolonce jsou řešeny 
pouze specifické situace neřešitelné na území ČR! 

Po návratu povinná 
nařízená karanténa ANO, 
POKUD doba vycestování 
trvala déle než 24 hodin 

- poukaz či jiný doklad k nákupu 
zdravotní pomůcky 
- lékařský předpis 
- potvrzení lékaře / sociální služby o 
nutnosti zajištění péče 
- doklad o vedení účtu v zahraničí a 
jiný doklad prokazující čerpání dávky 
nebo jiných příspěvků v zahraničí 
- doklad o chovu zvířete 

d) cesta nezbytně nutná 
k zajištění potřeb a služeb 
podle písmene c) pro jinou 
osobu  

 nákup zdravotních pomůcek pro jinou 
osobu, které je nutné vyzvednout 
v zahraničí   

 výjezd kvůli vyzvednutí důchodu/sociálních 

dávek/dávek na dítě/výplaty pro jinou 

osobu, která tak nemůže učinit sama 

Včetně nezbytného doprovodu 

Po návratu povinná 
nařízená karanténa ANO, 
POKUD doba vycestování 
trvala déle než 24 hodin 

- plná moc od osoby, za kterou se 
uskutečňuje cesta 
PLUS další náležitý doklad:  
- poukaz či jiný doklad k nákupu 
zdravotní pomůcky 
- doklad o vedení účtu v zahraničí a 
jiný doklad prokazující čerpání dávky 
nebo jiných příspěvků v zahraničí 
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e) cesta do zdravotnických 
zařízení a zařízení sociálních 
služeb, včetně zajištění 
nezbytného doprovodu 
příbuzných a osob blízkých, a 
zařízení veterinární péče  

 těhotenské kontroly a porod  

 plánované operace  

 cesty na lékařskou prohlídku a výkon -

praktický lékař, gynekolog, porodník, 

onkolog atp., včetně dialýz, infuzí atp. 

 dlouhodobá pracovní neschopnost, kterou 

je nutné pravidelně obnovovat – lékař 

v jiném státě  

 cesta k zajištění veterinární péče jak 

veterináře, tak majitele zvířete k veterináři, 

nelze-li zajistit na území ČR  

 výjezd pro nemohoucího/nemocného 

rodinného příslušníka za účelem převzetí 

do péče (např. senior do ČR) 

 

V těchto situacích je možné mít sebou nezbytný 
doprovod – platí stejná pravidla. 

Po návratu povinná 
nařízená karanténa ANO, 
POKUD doba vycestování 
trvala déle než 24 hodin  

- pozvánka k lékaři / veterináři nebo 
do nemocnice  
- potvrzení od zahraničního lékaře / 
veterináře   

f) cesta za účelem vyřízení 
neodkladných úředních 
záležitostí, včetně zajištění 
nezbytného doprovodu 
příbuzných a osob blízkých  

 nové cestovní doklady, občanské průkazy 

atd. 

 zisk nezbytného úředního potvrzení 

 soudní jednání 

 výkon soudního rozhodnutí – např. výměna 

dětí v rámci střídavé péče 

 insolvenční řízení firmy/osoby 

 podpisové vzory 

 notářské služby 

 podání vysvětlení na Policii či jiném úřadě 

 vyzvedávání rodinného příslušníka na 

letištích (zrušený běžný let) 

 účast na zkoušce střední, vysoké školy  

Po návratu povinná 
nařízená karanténa ANO, 
POKUD doba vycestování 
trvala déle než 24 hodin 
 

- předvolání příslušného 
zahraničního úřadu, soudu  
- úřední listiny k projednání  
- rozhodnutí soudu 
- rozhodnutí správního orgánu 
- letenka/palubenka 
- potvrzení zahraniční střední nebo 
vysoké školy o účasti na zkoušce 
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g) výkon povolání nebo 
činnosti sloužící k zajištění: 
 
1. bezpečnosti, vnitřního 
pořádku a řešení krizové situace   
2. ochrany zdraví, poskytování 
zdravotní nebo sociální péče, 
včetně dobrovolnické činnosti,  
3. individuální duchovní péče a 
služby, 
4. veřejné hromadné dopravy a 
další infrastruktury  
5. služeb pro obyvatele, včetně 
zásobování a rozvážkové 
služby,  
6. veterinární péče  

Na osoby v kategorii g) dopadají pravidla ostatních kategorií v tabulce nebo skupin dle sdělení MV o podmínkách a 
náležitostech pro vstup.  

h) pobyt v přírodě nebo 
parcích  

Lze zajistit na území ČR, proto nutnost naplnit tuto 
potřebu v zahraničí nebude splňovat podmínky 
omezení volného pohybu v ČR.  

  

i) pohřby   cesta za účelem zařízení pohřbu rodinného 

příslušníka nebo osoby blízké 

 cesta na pohřeb 

Po návratu povinná 
nařízená karanténa ANO, 
POKUD doba vycestování 
trvala déle než 24 hodin 

- parte 
- potvrzení pohřebního ústavu   
- úmrtní list 

j) cest na výuku a zkoušky 
nebo jiné činnosti na vysoké 
škole 

 přítomnost na výuce na vysoké škole  

 přítomnost na zkoušce na vysoké škole 
(státnice, přijímací zkoušky, apod.) 

 konzultace s lektorem  

 praxe, praktická výuka   

Po návratu povinná 
nařízená karanténa ANO, 
POKUD doba vycestování 
trvala déle než 24 hodin 

- potvrzení o studiu v zahraničí  
- potvrzení zahraniční vysoké školy o 
účasti na zkoušce 

k) cesta zpět do místa svého 
bydliště  

Týká se návratu z ČR do státu obvyklého bydliště.  - povolení k pobytu v zahraničí 
- doklad o bydlišti v zahraničí 
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l) účast na tréninku 
sportovců, pro které je sport 
výdělečnou činností  

 cesta na trénink v zahraničí (např. atleti)  

 cesta na přípravu v zahraničním klubu 
(např. fotbalisté)   

 
Stejná pravidla platí jak pro sportovce, tak pro 
nezbytně nutné osoby z realizačního týmu (trenéři).  

Po návratu povinná 
nařízená karanténa ANO, 
POKUD doba vycestování 
trvala déle než 24 hodin 

- smlouva s mateřským sportovním 
klubem   
- pozvánka na zahraniční trénink  
  

m) účast na sňatečném 
obřadu  

 cesta za účelem zařízení svatby rodinného 
příslušníka nebo osoby blízké  

 cesta na svatbu  

Po návratu povinná 
nařízená karanténa ANO, 
POKUD doba vycestování 
trvala déle než 24 hodin 

- svatební oznámení  
- pozvánka na svatbu   

 

 

 


