Otázky a odpovědi k elektronické
registraci cestujících (DEA)
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Obecně
Co je elektronická registrace cestujících (DEA)?
Pro snížení pracovní zátěže hygienických stanic a na podporu stávajících procesů dohledu
nad karanténou vyvinula Spolková vláda Elektronickou registraci cestujících (DEA), která
nahrazuje dosavadní pořizování a zpracování údajů o cestujících v papírové podobě pomocí
tzv. výstupních karet. Elektronickou registraci cestujících musí vyplnit všechny přijíždějící
osoby, které v posledních deseti dnech před příjezdem pobývaly v rizikové oblasti nebo
v oblasti s obzvláště vysokým rizikem (oblast s vysokou incidencí nebo oblast s mutacemi
viru) a které nespadají pod jednu z uvedených výjimek. Tato aplikace je dostupná na webové
stránce https://www.einreiseanmeldung.de.
Co upravuje spolkové koronavirové nařízení o vstupu do Německa?
Spolkové koronavirové nařízení doplňkovým způsobem ke karanténním předpisům
jednotlivých spolkových zemí jednotně upravuje registrační, testovací a důkazní povinnosti
cestujících. To zahrnuje obecnou testovací a důkazní povinnost pro osoby přijíždějící letecky
jakož i speciální testovací a důkazní povinnosti v souvislosti s příjezdem do Spolkové
republiky Německo po pobytu v zahraniční rizikové oblasti. Také jsou v něm stanoveny
povinnosti dopravců a mobilních telefonních operátorů.
Právní předpisy dosavadního Nařízení o povinnosti testování ze 4. listopadu 2020 (Spolkový
věstník úřední část 06. 11. 2020 V1), vyhlášek týkajících se cestovního ruchu z 5. listopadu
2020 (Spolkový věstník úřední část 06. 11. 2020 B5) i Nařízení o ochraně před koronavirem
k ochraně před rizikem infekce způsobené cestováním pokud jde o nové mutace koronaviru
(Spolkový věstník úřední část 21. 12. 2020 V4) byly do tohoto nového právního nařízení
Spolkové vlády převedeny a dále rozpracovány.

Riziková oblast
Co je riziková oblast?
Riziková oblast je oblast mimo území Spolkové republiky Německo, pro kterou Spolkové
ministerstvo zdravotnictví ve shodě se Spolkovým ministerstvem zahraničních věcí a
Spolkovým ministerstvem vnitra, stavebnictví a vlasti zjistilo zvýšené riziko infekce určitou
nebezpečnou přenosnou chorobou, např. infekce koronavirem SARS-CoV-2. Institut Roberta
Kocha zveřejňuje průběžně aktualizovaný seznam rizikových oblastí na této internetové
adrese https://www.rki.de/risikogebiete.

Co je oblast s obzvláště vysokým rizikem?
V oblasti mimo území Spolkové republiky Německo se vyskytuje obzvláště vysoké riziko,
jestliže tam existuje obzvláště vysoká incidence šíření koronaviru SARS-CoV-2 (oblast s
vysokou incidencí) nebo se tam v širším měřítku vyskytly určité mutace koronaviru SARSCoV-2 (oblast s mutacemi viru).
Oblasti s vysokou incidencí mohou být oblasti s obzvláště vysokými počty případů, např. ve
výši několikanásobku střední 7denní incidence na 100 000 obyvatel v Německu, nejméně
však se 7denní incidencí ve výši 200.
Oblasti s mutacemi viru mohou být oblasti, v nichž se v širším měřítku vyskytla varianta viru
(mutace) koronaviru SARS-CoV-2, která se zároveň v širším měřítku nevyskytuje v tuzemsku a
o níž se lze domnívat, že je obzvláště riziková. Taková např. zvláštní rizika mohou vyplývat
mimo jiné z předpokládané nebo prokázané snazší přenositelnosti nebo jiných vlastností,
které šíření infekce urychlují nebo zvyšují závažnost onemocnění nebo proti nimž je
zeslabený účinek imunity dosažené očkováním nebo prodělanou infekcí.
Spolkové ministerstvo zdravotnictví ve shodě se Spolkovým ministerstvem zahraničních věcí
a Spolkovým ministerstvem vnitra, stavebnictví a vlasti stanovuje, ve kterých zemích je
aktuálně obzvláště vysoké riziko infekce koronavirem SARS-CoV-2. Které oblasti jsou
aktuálně klasifikované jako oblasti s vysokou incidencí a oblasti s mutacemi viru, zjistíte ze
seznamu na této internetové stránce: https://www.rki.de/risikogebiete.

Podle čeho poznám, zda přijíždím z rizikové oblasti, oblasti s vysokou incidencí
nebo oblasti s mutacemi viru?
Institut Roberta Kocha zveřejňuje na internetu průběžně aktualizovaný seznam rizikových
oblastí, oblastí s vysokou incidencí a oblastí s mutacemi viru na adrese
https://www.rki.de/risikogebiete.
Ke klasifikaci oblasti jako oblasti rizikové, oblasti s vysokou incidencí nebo oblasti s mutacemi viru

dochází až uplynutím prvního dne po zveřejnění tohoto stanovení na výše uvedené
internetové stránce. V seznamu Institutu Roberta Kocha je za názvem země popř.

regionu země v závorce uvedeno, od kdy se oblast považuje za rizikovou oblast, oblast s
vysokou incidencí nebo oblast s mutacemi viru. Na konci stránky najdete shrnutí oblastí,
které v libovolném okamžiku v uplynulých 10 dnech byly oblastmi rizikovými, ale
momentálně už jimi NEJSOU.

Jak často se aktualizují klasifikace cestovních oblastí?
Spolková vláda průběžně ověřuje, nakolik se oblasti musí klasifikovat jako rizikové. Proto
také může dojít k náhlým změnám, zejména k rozšíření seznamu rizikových oblastí.

Proč se rozlišuje mezi rizikovými oblastmi a oblastmi s obzvláště vysokým
rizikem?
Důvodem tohoto rozlišování je to, že pomocí přísnějších pravidel pro cestování lze čelit
obzvláště vysokému riziku nákazy v takových oblastech. Musíme rozlišovat mezi oblastmi se
zvýšeným rizikem (riziková oblast) a oblastmi s obzvláště vysokým rizikem infekce
koronavirem SARS-CoV-2. V oblasti mimo Spolkovou republiku Německo existuje obzvláště
vysoké riziko, jestliže tam je obzvláště vysoká incidence šíření koronaviru SARS-CoV-2 (oblast
s vysokou incidencí) nebo se tam v širším měřítku vyskytly určité mutace koronaviru SARSCoV-2 (oblast s mutacemi viru). Zpřísněná pravidla slouží k tomu, aby se dále omezil vnos
koronaviru SARS-CoV 2 a abychom se vyhnuli rychlému šíření nových mutací viru.

Výjimky z registrační povinnosti
Existují výjimky z povinnosti vyplnit elektronickou registraci cestujících?
Ano. Ty však závisí na druhu rizikové oblasti, v níž jste v posledních 10 dnech před příjezdem
do Spolkové republiky Německo byli. Rozhodující není Vaše místo odjezdu, nýbrž ta místa, ve
kterých jste v posledních 10 dnech pobývali.
Výjimky pro oblasti s vysokou incidencí jsou přísnější, neboť oproti rizikovým oblastem u nich
existuje obzvláště vysoké riziko infekce koronavirem SARS-CoV-2.
Pozor: Pro oblasti s mutacemi viru žádné výjimky z registrační povinnosti neexistují. To
znamená, že elektronickou registraci cestujících (DEA) musí vyplnit všichni cestující, kteří v
posledních 10 dnech v takové oblasti pobývali.
U rizikových oblastí nemusí před příjezdem vyplnit elektronickou registraci cestujících (DEA)
tyto skupiny osob:
1. osoby, které rizikovou oblastí pouze projížděly, aniž by tam cestu přerušily,
2. osoby, které do Spolkové republiky Německo přijíždějí pouze za účelem tranzitu a
Spolkovou republiku Německo nejrychlejší cestou opět opustí, aby tranzit
dokončily,

3. osoby, které v rámci pohraničního styku v rizikové oblasti pobývaly po dobu kratší
než 24 hodin nebo které do Spolkové republiky Německo přijíždějí nejvýše na 24
hodin,
4. osoby, které při dodržování přiměřených ochranných a hygienických opatření do
Spolkové republiky Německo přijíždějí z pracovních důvodů za účelem
přeshraniční dopravy osob, produktů či zboží po silnici, železnici, lodí nebo
letecky.
5. osoby, které se do Německa vracejí jako členové oficiálních delegací přes vládní
terminál letiště Berlín-Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a v rizikové
oblasti pobývaly po dobu kratší než 72 hodin.
U oblastí s vysokou incidencí nemusí před příjezdem vyplnit elektronickou registraci
cestujících (DEA) tyto skupiny osob:
1. osoby, které oblastí s vysokou incidencí pouze projížděly, aniž by tam cestu
přerušily,
2. osoby, které do Spolkové republiky Německo přijíždějí pouze za účelem tranzitu a
Spolkovou republiku Německo nejrychlejší cestou opět opustí, aby tranzit
dokončily,
3. osoby, které v rámci příhraničního styku v oblasti s vysokou incidencí pobývaly
po dobu kratší než 24 hodin nebo které do Spolkové republiky Německo
přijíždějí nejvýše na 24 hodin,
4. osoby, které se do Německa vracejí jako členové oficiálních delegací přes vládní
terminál letiště Berlín-Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a v oblasti s
vysokou incidencí pobývaly po dobu kratší než 72 hodin.
Denní pendleři (Tagespendler), kteří přijíždějí z oblasti s mutacemi viru a tudíž podléhají
registrační povinnosti, jakož i přeshraniční pendleři (Grenzpendler) a příhraniční pracovníci
(Grenzgänger) musí Elektronickou registraci cestujících vyplnit jen jednou týdně. Potvrzení o
provedení Elektronické registrace cestujících zůstává po tuto dobu v platnosti.
Jako místo pobytu v Německu se v tomto případě uvede adresa místa výkonu práce, místa
vzdělávací instituce nebo jiného místa, kterého se to v této konkrétní konstelaci týká. Kromě
toho v aplikaci zvolíte příslušnou existující výjimku, případně můžete dále upřesnit v políčku
pro volný text.

Na co musím dbát při cestě letecky s mezipřistáním?
Cestující, kteří transferují s mezipřistáním na letišti, podléhají registrační povinnosti, jestliže
je toto letiště v rizikové oblasti.

Vzorové nařízení o karanténě, které zrealizovaly spolkové země, počítá s
několika výjimkami z karantény. Proč nejsou všechny tyto výjimky také vyjmuty
z povinnosti vyplnit elektronickou registraci cestujících?
Cílem elektronické registrace cestujících je poskytnout hygienickým stanicím rychle a
nekomplikovaně informace, které potřebují pro kontrolu dodržování povinnosti karantény
předepsané právem spolkových zemí. K tomu patří také přezkoumání, zda osoby, které si
nárokují určité výjimky z karanténní povinnosti, jsou k tomu skutečně oprávněny. Některé z
těchto výjimek jsou na příklad vázány na předložení negativního výsledku testu. Díky údajům
předaným v rámci elektronické registrace cestujících budou mít hygienické stanice možnost,
aby si od cestujících taková potvrzení vyžádaly.
K tomuto účelu se výjimky omezují na úzce vymezené konstelace. Na příklad konstelace, kde
buď dopravce, nebo orgán pověřený policejní kontrolou přeshraničního styku může rychle
posoudit, že karanténa v Německu nepřichází v úvahu (např. tranzitující osoby) nebo
konstelace, kde uložení adresy pobytu osoby není možné (např. přeshraniční pracovníci, kteří
dojíždějí denně).

Cíl a způsob fungování elektronické registrace cestujících
(DEA)
Jaký cíl sleduje elektronická registrace cestujících?
Digitalizace hlášení příjezdů z rizikových oblastí, která dosud probíhala formou výstupních
karet, ulehčí práci hygienickým stanicím. Rychle a spolehlivě se dozví, kdo v oblasti jejich
působnosti pobýval v rizikové oblasti a musí se odebrat do karantény. Tím se dá lépe
vyhnout tomu, aby příjezdy do Německa vedly ke vzniku nových ohnisek infekce.

Jak elektronická registrace cestujících funguje? Kdo může vidět mé údaje?
Cestující si pro registraci otevřou webovou stránku https://www.einreiseanmeldung.de a
zadají informace ke svým pobytům v posledních 10 dnech. Pokud by mezi pobyty byla
riziková oblast, bude cestující osoba vyzvána k tomu, aby zadala své osobní údaje a
plánovaná místa pobytu během deseti dnů po příjezdu pro dobu trvání nutné karantény
nebo kontaktování příslušným úřadem. Po úplném zadání všech potřebných informací
cestující osoba obdrží jako potvrzení soubor v PDF.
Pokud cestující osoba v posledních 10 dnech v rizikové oblasti nepobývala, proces registrace
se předčasně ukončí a potvrzení nebude vystaveno.

Získané údaje o cestujících se podle zadaného místa pobytu v Německu automaticky přiřadí
příslušnému úřadu (zpravidla je to hygienická stanice) a pouze ten k nim má přístup. Přenos
dat probíhá šifrovaně, 14 dnů po příjezdu se údaje automaticky smažou.

Kdy se musím zaregistrovat?
Registrace se musí udělat před odjezdem. Předložení potvrzení o provedené elektronické
registraci (nebo kompletně vyplněného náhradního prohlášení ve výjimečných případech) je
předpokladem pro přepravu, pokud cestujete letadlem, lodí, vlakem nebo autobusem.

Podléhají registraci také nezletilí?
Nezletilí podléhají registraci.
Nezletilí spolucestující nemusí dělat vlastní registraci, nýbrž dospělá osoba, která za ně
odpovídá a s níž cestují, je může uvést při své registraci.
Nezletilí cestující, kteří cestují sami, musí oproti tomu vyplnit vlastní formulář.

Při technických problémech
Co udělám, když nemám přístup k počítači nebo chytrému telefonu nebo když
webová stránka DEA není dostupná?
Pokud byste ve výjimečných případech (např. kvůli nedostatečnému technickému vybavení
nebo kvůli technickému problému s webovou stránkou) nemohli provést elektronickou
registraci cestujících, jste povinni místo ní udělat tzv. náhradní prohlášení v papírové
podobě. Příslušný formulář si můžete stáhnout na internetové stránce Spolkového
ministerstva zdravotnictví
(https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coron
avirus/Infoblatt/2021/CS_MB.pdf).
Kompletně vyplněné náhradní prohlášení
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musíte odevzdat při příjezdu z rizikových oblastí uvnitř Schengenského prostoru1
dopravci,
musíte odevzdat při příjezdu z rizikových oblastí mimo Schengenský prostor spolkové
policii v rámci kontroly na příjezdu,

Belgie, Dánsko,Německo, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Švédsko,
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Česká republika, Maďarsko jakož i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.



pokud toto prohlášení nebylo odevzdáno dopravci, nezávisle na využití služeb
dopravce, musíte toto prohlášení odevzdat na vyzvání spolkové policii, jestliže tato
plní úkoly pohraniční policie.

Ve všech ostatních případech zašlete prosím kompletně vyplněné náhradní prohlášení
bezodkladně po příjezdu na tuto adresu:
Deutsche E-POST Solutions GmbH
Aussteigekarte
69990 Mannheim
Vaše náhradní prohlášení bude předáno příslušnému úřadu.
Za pořízení (stažení a vytištění) náhradního prohlášení zodpovídají sami cestující.
V případě jakýchkoliv technických problémů a poruch volejte prosím na infolinku
Elektronické registrace cestujících na čísle +49 30 2598 4363 (německy a anglicky).
Tato infolinka je v provozu od pondělí do neděle od 7 do 18 hodin (SEČ/SELČ).

Kontroly
Smím bez elektronické registrace cestujících cestovat formou spolujízdy?
Pokud nespadáte do jedné z výše uvedených výjimek, bez vyplněné elektronické registrace
cestujících nesmíte být přepraveni. To vyplývá z koronavirového nařízení platného pro vstup
do země (Spolkový věstník úřední část 13. 01. 2021). Podle tohoto nařízení dopravní firmy nesmí
přepravit osoby, které nepředloží potvrzení o elektronické registraci cestujících ani náhradní
prohlášení a ani nespadají do jedné z výše uvedených výjimek.
Vezměte prosím na vědomí: v případě zjevně nesprávných údajů není předložena řádně
vyplněná registrace cestujících. Dopravci Vás v tomto případě nesmí přepravit.

Kdo kontroluje, zda byla provedena elektronická registrace cestujících?
Dopravci jsou povinni, pokud nejsou součástí místní veřejné osobní dopravy, před přepravou
zkontrolovat, zda cestující mohou předložit potvrzení o úspěšné elektronické registraci
cestujících (u firem v železniční dopravě a v pobřežní plavbě může tato kontrola proběhnout
také ještě během dopravy). Přitom se zkontroluje věrohodnost Vašich osobních údajů, v
případě zjevně nesprávných údajů se přeprava nemůže uskutečnit.

Pokud přijíždíte z rizikové oblasti mimo Schengenský prostor2, musíte potvrzení o provedené
elektronické registraci cestujících na vyzvání předložit v rámci kontroly na příjezdu (zpravidla
spolkové policii).
Nezávisle na tom, zda přijíždíte s dopravcem či nikoliv, je možné, že orgán pověřený policejní
kontrolou přeshraničního styku (zpravidla spolková policie) Vás při plnění svých úkolů
pohraniční policie vyzve k předložení potvrzení o úspěšné elektronické registraci cestujících.
To se týká třeba případů příjezdu pozemní cestou, kdy spolková policie v blízkosti hranic
provádí namátkové kontroly.

Co platí při příjezdu autem?
Povinnost provést elektronickou registraci cestujících platí nezávisle na tom, jakým
dopravním prostředkem cestující přijíždí a tím tedy také při příjezdu autem.
V blízkosti hranic může orgán pověřený policejní kontrolou přeshraničního styku (zpravidla
spolková policie) provádět namátkové kontroly a požadovat předložení potvrzení.

2
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