
Ministerstwo Zdrowia
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

W Pradze w dniu 3 listopada 2020
l.dz.: MZDR 20599/2020-34/MIN/KAN

ZARZĄDZENIE OCHRONNE

Ministerstwo Zdrowia będące urzędem administracji państwowej właściwym zgodnie z §80 ust. 1 lit. 
h) ustawy nr 258/2000 Dz. U. w sprawie ochrony zdrowia publicznego oraz zmianie niektórych ustaw 
powiązanych, w brzmieniu późniejszych przepisów (zwaną dalej „ustawa nr 258/2000 Dz. U.”), 
postępując w myśl §68 ust. 1 ustawy nr 258/2000 Dz. U. w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem 
się choroby COVID-19 wywoływanej przez nowy koronawirus SARS-CoV-2 wydaje niniejsze 
zarządzenie ochronne:

Z ważnością od 9 listopada 2020 od godz. 00:00

I. Zarządzono

1. wszystkim osobom, które od dnia 9 listopada 2020 r. godz. 00:00 wstąpiły na teren Republiki 
Czeskiej

a) w przypadku jakichkolwiek objawów rozpoczynającej się choroby infekcyjnej (w szczególności
podwyższona temperatura, kaszel, kłopoty z oddychaniem, dolegliwości z układem 
trawiennym, utrata węchu, mdłości, ewentualnie kolejne objawy) niezwłocznie zgłosić taki 
fakt, telefonicznie lub w inny sposób zdalny, w ośrodku zapewniającym świadczenie opieki 
zdrowotnej w branży ogólnej medycyny praktycznej lub medycyny praktycznej dla dzieci i 
nastolatków, w którym dana osoba jest zarejestrowana i w przypadku braku takiego ośrodka,
w jakimkolwiek ośrodku zapewniającym opiekę zdrowotną w branży ogólnej medycyny 
praktycznej lub medycyny praktycznej dla dzieci i nastolatków,

b) przy przejściu granicy państwa poddać się kontroli objawów choroby infekcyjnej i w 
przypadku stwierdzenia objawów choroby infekcyjnej zapewnić niezbędną współpracę z 
pracownikami opieki zdrowotnej przy pobieraniu próbki biologicznej w celu wykrycia choroby
COVID-19;

2. wszystkim osobom, które przebywały przez ponad 12 godzin w ciągu ostatnich 14 dni na 
terenie państw, które nie widnieją na liście państw o niskim zagrożeniu występowania 
choroby COVID-19 zgodnie z pkt. III.1, przed wejściem na teren Republiki Czeskiej zgłosić ten 
fakt wypełniając formularz elektroniczny „Formularz Przyjazdu”, o którym mowa w pkt. III.4, 
za pomocą dostępu zdalnego w wojewódzkim inspektoracie sanitarnym właściwym według 
miejsca zamieszkania lub zgłoszonego pobytu, na żądanie okazać dokument potwierdzający 
wypełnienie elektronicznego Formularza Przyjazdu (zawiadomienie) w trakcie kontroli na 
granicy lub w ramach pobytu i w terminie 5 dni od wejścia na teren Republiki Czeskiej po 
kosztach własnych poddać się badaniom RT-PCR na obecność SARS-CoV-2, jeśli organ 
ochrony zdrowia publicznego w indywidualnym przypadku nie postanowił o innych środkach 
kwarantanny zgodnie z ustawą nr 258/2000 Dz. U. i długości trwania takiego środka; 
powyższe nie ma zastosowania

a) dla pracowników transportu międzynarodowego, jeśli powody do wejścia na teren 
kraju udowodniono stosownym dokumentem, 

b) dla obywateli Unii Europejskiej i cudzoziemców z długoterminowym pozwoleniem na 
pobyt lub pobytem stałym na terenie Unii Europejskiej, którzy tranzytują w terminie 



12 godzin przez Republikę Czeską lub przybywają do Republiki Czeskiej na najwyżej 
12 godzin z pilnych przyczyn zdrowotnych, rodzinnych, handlowych lub roboczych, 

c) dla akredytowanych członków misji dyplomatycznych w Republice Czeskiej włącznie 
prywatnych osób służbowych, właścicieli paszportów dyplomatycznych 
przybywających do Republiki Czeskiej w celach służbowych oraz urzędników 
organizacji międzynarodowych zarejestrowanych w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, jeżeli ich pobyt na terenie kraju nie przekroczy 14 dni,

d) dla osób poniżej 5 lat wieku, 
e) dla obywateli Republiki Czeskiej, obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin

z miejscem zamieszkania w Republice Czeskiej oraz dla obcokrajowców z 
pozwoleniem na pobyt powyżej 90 dni wydanym przez Republikę Czeską, którzy w 
ramach wycieczki z biurem podróży lub za pośrednictwem agencji turystycznej 
przebywali tylko w rejonach wymienionych na liście według punktu III.1,

f) dla pracowników transgranicznych, studentów i uczniów, którzy w celu wykonywania
pracy lub edukacji regularnie lub co najmniej raz w tygodniu zasadnie przekraczają 
granicę państwa Republiki Czeskiej z lub do kraju sąsiedniego;

3. wojewódzkim inspektoratom sanitarnym, by w przypadku osób, zgłosiły wejście na teren 
Republiki Czeskiej w myśl pkt I.2 i nawet w terminie 7 dni od wejścia na teren Republiki 
Czeskiej nie przedstawiły we właściwym miejscowo wojewódzkim inspektoracie sanitarnym 
wyniki badań RT-PCR na obecność SARS-CoV-2 z Republiki Czeskiej, by postanowiły w sprawie
niezbędnych środków kwarantanny i w przypadku badań potwierdzających obecność SARS-
CoV-2 by postanowiły w sprawie izolacji według §64 lit. a) w zw. z §2 ust. 6 i 7 ustawy nr 
258/2000 Dz. U. w sprawie ochrony zdrowia publicznego oraz zmianie niektórych ustaw 
powiązanych, w brzmieniu późniejszych zmian;

4. zakaz wstępu na teren Republiki Czeskiej wszystkim obywatelom państw trzecich, które nie 
widnieją na liście państw o niskim ryzyku występowania COVID-19 według pkt. III.1 i dla 
obywateli państw trzecich posiadających pobyt tymczasowy lub stały w tych krajach; 
powyższe nie ma zastosowania:

a) dla obcokrajowców posiadających pozwolenie na pobyt długoterminowy lub stały w 
krajach o niskim ryzyku zakażenia COVID-19 według pkt. III.1,

b) dla posiadaczy ważnego wizy długoterminowej, dowodu pozwolenia na pobyt 
długoterminowy, tymczasowy lub stały na terenie Republiki Czeskiej wydanych przez 
Republikę Czeską, 

c) dla obcokrajowców, którym Republika Czeska po 11 maja 2020 r. wydała wizę 
krótkoterminową, 

d) dla obcokrajowców z pozwoleniem na pobyt długoterminowy lub stały na terenie 
Unii Europejskiej,

e) dla członków rodziny w myśl §15a ust. 1 ustawy nr 326/1999 Dz. U. w sprawie pobytu
obcokrajowców na terenie Republiki Czeskiej oraz zmianie niektórych ustaw, w 
brzmieniu późniejszych zmian, obywateli Republiki Czeskiej czy obywateli Unii 
Europejskiej z miejscem zamieszkania na terenie republiki Czeskiej,

f) jeżeli wstęp tych obcokrajowców jest w interesie Republiki Czeskiej, jeżeli powody do
przybycia udowodniono stosownym dokumentem, 

g) dla pracowników transportu międzynarodowego, jeżeli powody do przybycia 
udowodniono stosownym dokumentem, 

h) dla akredytowanych członków misji dyplomatycznych w Republice Czeskiej włącznie 
prywatnych osób służbowych, posiadaczy paszportów dyplomatycznych 
przybywających do Republiki Czeskiej na najwyżej 14 dni w celach służbowych oraz 
urzędników organizacji międzynarodowych zarejestrowanych w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, 

i) w nadzwyczajnych sytuacjach pilnych (konieczność zapewnienia zaplanowanych 
usług medycznych, wypełnianie zarządzonego przez sąd obowiązku, podróż na 



podstawie wezwania przez organy państwa, wykonywanie postanowienia sądu, 
postępowanie administracyjne, niezbędne opiekowanie się bliskimi członkami 
rodziny, który nie są w stanie zająć się samymi sobą, wykonywanie prawa opieki nad 
nieletnim dzieckiem lub kontakt z nim, inne sytuacje humanitarne), jeżeli powody do 
przybycia udowodniono stosownym dokumentem,

j) dla obcokrajowca, który z obywatelem Republiki Czeskiej lub Unii Europejskiej z 
pobytem tymczasowym powyżej 90 dni lub pobytem stałym na terenie Republiki 
Czeskiej, który w oświadczeniu woli w sprawie stosunku partnerskiego przyjął 
zobowiązania wymienione w pkt. I.5, jest w wyraźnym stałym związku partnerskim, 
przebywa z nim wyraźnie w gospodarstwie domowym i w celu umożliwienia wejścia 
na teren Republiki czeskiej zostało dla niego wydane potwierdzenie Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych;

5. wszystkim podmiotom przyjmującym obcokrajowców na terenie Republiki Czeskiej w celu 
działalności ekonomicznej lub studium, którzy przybyli do Republiki Czeskiej po 1 lipca 2020, 
by tym obcokrajowcom zapewniły:

a) zakwaterowanie na cały czas ich pobytu w Republice Czeskiej, włącznie miejsca, w 
którym odbędą się środki kwarantanny w przypadku jej zarządzenia przez organ 
ochrony zdrowia publicznego, 

b) opiekę zdrowotną lub rejestrujący podmiot świadczący opiekę zdrowotną na cały 
czas ich pobytu w Republice Czeskiej, 

c) uregulowanie opieki zdrowotnej, jeżeli nie jest zapewniona w inny sposób; powyższe 
nie ma zastosowania w przypadku, gdy chodzi o obcokrajowców z pozwoleniem na 
pobyt długoterminowy,

d) powrót do kraju pochodzenia w przypadku wygaśnięcia powodów do przebywania na
terenie Republiki Czeskiej, jeżeli nie jest zapewniony inaczej; powyższe nie ma 
zastosowania w przypadku, gdy chodzi o obcokrajowców z pozwoleniem na pobyt 
długoterminowy,

6. wszystkim obywatelom państw trzecich dołączyć do wniosku o uprawnienie do pobytu w celu
wykonywania działalności ekonomicznej lub studium, najpóźniej przed wyznaczeniem wizy w 
paszporcie, w stosownej placówce konsularnej Republiki Czeskiej dokument według §31 ust. 
3 lit. b) ustawy nr 326/1999 Dz. U. w sprawie pobytu obcokrajowców na terenie Republiki 
Czeskiej oraz zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu późniejszych zmian, zawierającego 
zobowiązania podmiotu według pkt. I.5;

7. nie przyjmować wniosków o wizę i pobyt tymczasowy lub stały w placówkach konsularnych 
Republiki Czeskiej w państwach trzecich, z wyjątkiem wniosków o:

a) wizy krótkoterminowe w celu pracy sezonowej lub w celu zatrudnienia, jeżeli 
obcokrajowiec będzie zatrudniony w produkcji żywności, usługach zdrowotnych czy 
społecznych i/lub wizy krótkoterminowe w celu zatrudnienia, jeżeli zostały złożone 
na Ukrainie przez obywateli Ukrainy, jeśli ilość maksymalna tych wniosków nie 
przekroczy limitu określonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych po 
uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia,

b) wizy krótkoterminowej dla pracowników naukowych, kluczowych i wysoko 
zakwalifikowanych, jeśli zostaną spełnione warunki, o których mowa w Programie 
Personel Kluczowy i Naukowy oraz Programie Pracownik Wysoko Zakwalifikowany 
oraz pracowników serwisu infrastruktury krytycznej,

c) wizy krótkoterminowej z powodów, o których mowa w pkt. I.4 lit. e) do i),
d) wizy długoterminowej w celu pracy sezonowej, 
e) nadzwyczajnej wizy roboczej, 
f) pobyt tymczasowy, jeśli zostaną złożone przez obcokrajowców objętych Programami 

rządowymi w celu osiągnięcia istotnej korzyści ekonomicznej lub innej dla Republiki 
Czeskiej,



g) pobyt stały, jeśli zostaną złożone przez obcokrajowców objętych programem 
rządowym zgodnie z postanowieniem rządu z dnia 8 grudnia 2014 r., numer 1014,

h) kartę niebieską, pozwolenie na pobyt długoterminowy w celu badań naukowych i 
wniosku o uprawnienie do pobytu powyżej 90 dni małżonków i dzieci nieletnich 
pracowników naukowych lub osób ubiegających się o wizę niebieską, 

i) wizy długoterminowe i pozwolenie na pobyt długoterminowy w celu studium,
j) pozwolenie na pobył stały czy długoterminowy w celu wspólnego pożycia rodziny na 

terenie i wniosków o wizy długoterminowe w celach rodzinnych, jeśli chodzi o 
małżonków lub nieletnie dzieci obcokrajowców z pozwoleniem długoterminowym 
lub pozwoleniem na pobyt stały na terenie Republiki Czeskiej, 

k) wydania wizy długoterminowej w celu przejęcia pozwolenia na pobyt na terenie 
Republiki Czeskiej, 

l) wizy długoterminowej w celu kulturowym, sportowym oraz w celu urlopu roboczego,
m) uprawnienia do pobytu, jeżeli wstęp takich obcokrajowców leży w interesie Republiki

czeskiej, jeśli interes Republiki Czeskiej udowodniony jest stosownym dokumentem;

wyjątki powyższe mają zastosowanie tylko w przypadku wniosku o wizę i pobyt tymczasowy w 
placówkach konsularnych Republiki Czeskiej w państwach, których środki wdrażane z powodu 
pandemii choroby COVID-19 pozwalają na przyjmowanie takich wniosków; Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych opublikuje listę takich państw w sposób umożliwiający dostęp zdalny;

8. zawieszenie wszystkich postępowań w sprawie wniosków o uprawnienie do pobytu powyżej 
90 dni złożonych w placówkach konsularnych Republiki Czeskiej, z wyjątkiem postępowań 
dotyczących wniosków złożonych w placówkach konsularnych Republiki Czeskiej w 
państwach, których środki stosowane z powodu pandemii choroby COVID-19 pozwalają na 
podejmowanie czynności w ramach postępowań; Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
opublikuje listę takich państw w sposób umożliwiający dostęp zdalny;

9. wyznaczyć w placówkach konsularnych Republiki Czeskiej w paszportach wizę tylko w 
przypadku wniosków, które można przyjąć według pkt. I.7, z wyjątkiem pkt. I.7 lit. i), gdzie 
wyznaczano tylko wizy związane z wnioskami o uprawnienie do pobytu w celu studium w 
ramach akredytowanego programu edukacyjnego na szkole wyższej w ramach programu 
„Przyśpieszony proces udzielania uprawnień do pobytu dla obcokrajowców – studentów 
zagranicznych z państw trzecich”; powyższe ma zastosowanie również dla wniosków 
przyjętych przed dniem nabycia mocy prawnej niniejszego zarządzenia; 

10. wszystkim osobom, o których mowa w pkt. I.2, włącznie osób wymienionych w pkt. I.2 lit. a) 
do c) i e), obowiązek noszenia środków zasłaniających drogi oddechowe i to przez czas, o 
którym mowa w pkt. II, lub przez okres 10 dni, jeżeli chodzi w szczególności o osoby, o 
których mowa w pkt. I.2 lit. a), jeśli nie można zastosować okres wskazany w punkcie II;

11. pracodawcom i użytkownikom końcowym, którzy są obywatelami państw, które nie widnieją 
na liście krajów o niskim ryzyku występowania choroby COVID-19 lub są obywatelami państw
wymienionych w pkt. III.1, którzy przebywali przez ponad 12 godzin w ciągu ostatnich 14 dni 
na terenie tych państw i jeśli nie chodzi o uczestników wycieczki w myśl pkt. I.2. lit. e) czy 
osoby według pkt. I.2. lit. f), zapobiec wstępowaniu takich osób na teren wszystkich zakładów
i placówek danego pracodawcy, jeżeli takie osoby jednocześnie nie okażą pracodawcy lub 
użytkownikowi końcowemu, na rzecz którego wykonują daną pracę, negatywny wynik 
badania RT-PCR na obecność SAR-CoV-2 z terenu Republiki Czeskiej lub zgodnie z pkt. III.5; 
powyższy obowiązek ma zastosowanie również dla placówek edukacyjnych w stosunku do 
studentów i pedagogów; 

12. obcokrajowcom zatrzymanym w myśl §27 ustawy nr 273/2008 Dz.U. o Policji Republiki 
Czeskiej lub zgodnie z ustawą nr 326/1999 Dz. U. w sprawie pobytu obcokrajowców na 
terenie Republiki Czeskiej oraz zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu późniejszych zmian 
poddać się poborom próbek biologicznych w celu sprawdzenia obecności choroby COVID-19 i



pracownikom służb medycznych zapewnić stosowną współpracę przy poborze takich próbek 
w punkcie poboru próbek do badań przy ośrodkach opieki zdrowotnej lub ośrodkach 
zatrzymania obcokrajowców;

13. międzynarodowym przewoźnikom autobusowym i lotniczym przewożącym osoby z państw 
trzecich lub ich części, które nie widnieją na liście państw lub ich części o niskim ryzyku 
zakażenia chorobą COVID-19 zgodnie z pkt. III.1, nie pozwolić na podróżowanie osób 
objętych obowiązkiem wypełnienia elektronicznego Formularza Przyjazdu według pkt. I.2, 
jeżeli nie przedstawią dokumentu o wypełnieniu elektronicznego Formularza Przyjazdu 
(zaświadczenie);

II. zabrania

wszystkim osobom według pkt. I.2, włącznie osób wymienionych w pkt. I.2 lit. a) do c) i e) 
swobodnego poruszania się na terenie Republiki Czeskiej w czasie pobytu na terenie Republiki 
Czeskiej lub przez okres 10 dni i/lub do momentu zakończenia środków kwarantanny, z wyjątkiem:

a) podróży do pracy i poruszania się w ramach wykonywania pracy i podróży w celu 
wykonywania działalności gospodarczej lub innej działalności analogicznej, włącznie podróży 
do placówek edukacyjnych i poruszania się w ramach wykonywania takiej działalności; 
powyższe nie ma zastosowania, jeżeli chodzi o postępowanie zgodnie z pkt. I.11,

b) podróży niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych, w celu zapewnienia 
opieki nad dzieckiem, zwierzęciem, korzystania z niezbędnych usług finansowych i 
pocztowych, tankowania paliwa,

c) podróży do ośrodków opieki zdrowotnej i usług społecznych,
d) podróży w celu załatwienia niezwłocznych spraw urzędowych, 
e) podróży z powrotem do miejsca zamieszkania, 
f) pogrzebów;

Powyższy zakaz nie obejmuje osób poniżej 5 lat wieku. 

Dla obcokrajowców według pkt. I.11 obowiązuje powyższe ograniczenie swobodnego ruchu przez 10 
dni. 

III. Ustala

1. że lista państw lub ich części o niskim ryzyku zakażenia chorobą COVID-19, włącznie 
oznakowania krajów w celach pkt. I.11 i regionów w celach pkt. I.2 lit. e) ustalona jest na 
podstawie kryteriów określonych w zaleceniu Rady stanowiącym:

a) „czternastodniowy kumulatywny poziom zgłaszania przypadków COVID-19”, tj. całkowita 
liczba nowo zgłoszonych przypadków choroby COVID-19 na 100 000 mieszkańców w ciągu 
ostatnich 14 dni na poziomie regionalnym, 

b) „poziom testów pozytywnych”, tj. udział procentowy pozytywnych testów ze wszystkich 
testów na chorobę COVID-19 wykonanych w ciągu ostatniego tygodnia i

c) „poziom testowania”, tj. ilość testów na chorobę COVID-19 na 100 000 mieszkańców 
wykonanych w ciągu ostatniego tygodnia; poziom ten musi wynosić co najmniej 300 na 
100 000 mieszkańców;

na liście podane są każdorazowo państwa członkowskie Unii Europejskiej, które w przypadku 
kryterium, o którym mowa w punkcie a) powyżej, wykazują wartości najwyżej 25, jeżeli jednak w 
przypadku kryterium według punktu b) nie wykazują wartości przekraczającej 4% lub więcej;

do celów, o których mowa w pkt. I.11, oznakowano na liści państwa członkowskie Unii Europejskiej, 
które dla kryterium pkt. a) wykazują wartość poniżej 250 i jednocześnie dla kryterium w punkcie b) 



wykazują wartość 4% i więcej lub dla kryterium w punkcie a) wykazują wartości w zakresie od 25 do 
350 i jednocześnie dla kryterium w punkcie b) wykazują wartość 4% lub mniej;

lista państw udostępniona jest w formie ogłoszenia opublikowanego na stronach internetowych 
Ministerstwa Zdrowia. 

2. że obywatelem trzeciego państwa jest obcokrajowiec, z wyjątkiem obywatela Unii 
Europejskiej i obcokrajowca w myśl §1 ust. 3 ustawy nr 326/1999 Dz. U. w sprawie pobytu 
obcokrajowców na terenie Republiki Czeskiej oraz zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu 
późniejszych zmian;

3. że w przypadku zmiany podmiotu, na rzecz którego obcokrajowiec wykonywał działalność 
ekonomiczną lub edukacyjną, wykonywane zgodnie z przepisami prawa Republiki Czeskiej, 
ponosi obowiązki, o których mowa w pkt. I.5 podmiot ostatni;

4. że elektroniczny Formularz Przyjazdu dostępny jest na stronach internetowych 
www.projezdovyformular.cz; dane osobowe przetwarzane ponad zakres §79 ust. 1 ustawy nr
258/2000 Dz. U. stanowią numer paszportu, obywatelstwo, adres poczty elektronicznej i 
numer telefonu;

5. że obywatele Unii Europejskiej, włącznie obywateli RC i obywatele trzecich państw z 
pozwoleniem na pobyt długoterminowy lub stały w niektórym z państw członkowskich Unii 
Europejskiej mogą obowiązek poddania się po kosztach własnych badaniom RT-PCR na 
obecność SARS-CoV-2 zgodnie z pkt. I.2 spełnić przedstawiając wynik negatywny badania RT-
PCR na obecność SARS-CoV-2, który został wykonany w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej i nie jest starszy 72 godzin; wynik badań przedstawiany jest bezpośrednio po 
wejściu na teren Republiki Czeskiej we właściwym miejscowo wojewódzkim inspektoracie 
sanitarnym zgodnie z pkt. I.3;

6. że do celów niniejszego zarządzenia nadzwyczajnego za państwa członkowskie Unii 
Europejskiej uważane są, mimo państw członkowskich Unii Europejskiej także Królestwo 
Zjednoczone Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacja Szwajcarska, Królestwo 
Norwegii, Irlandia, Księstwo Lichtenstein, Księstwo Andory, Księstwo Monako, Republika San 
Marino i Watykan.

II.

Z ważnością od dnia 9 listopada 2020 od godz. 00:00 wygasa zarządzenie ochronne Ministerstwa 
Zdrowia l. dz. MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN z dnia 2 października 2020.

III.

Niniejsze zarządzenie ochronne wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

http://www.projezdovyformular.cz/

