Otázky a odpovědi při příjezdu v souvislosti
s koronavirem SARS-CoV-2
Zde najdete nejdůležitější otázky a odpovědi.
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Obecně
Co upravuje Spolkové koronavirové nařízení o vstupu do Německa?
Spolkové koronavirové nařízení o vstupu doplňkovým způsobem ke karanténním předpisům
jednotlivých spolkových zemí jednotně upravuje platné registrační, testovací a důkazní
povinnosti. To zahrnuje obecnou testovací a důkazní povinnost pro osoby přijíždějící letecky
jakož i speciální testovací a důkazní povinnosti, které je třeba dodržet při příjezdu do
Spolkové republiky Německo po pobytu v zahraniční rizikové oblasti, oblasti s vysokou
incidencí a oblasti s mutacemi viru.
Toto Spolkové koronavirové nařízení také stanovuje povinnosti přepravních firem a
mobilních telefonních operátorů.

Druhy rizikových oblastí
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/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Co je oblast s obzvláště vysokým rizikem (často také „vysoce riziková oblast“)?
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 Německu a
o níž se lze domnívat, že je obzvláště riziková. Taková zvláštní rizika mohou vyplývat mimo
jiné z toho, že mutace viru





se pravděpodobně nebo prokazatelně přenáší snáze ,
na základě jiných vlastností šíření infekce urychluje,
zvyšuje závažný průběh onemocnění
nebo že osoby, které již dostaly první očkovací dávku nebo které již překonaly infekci
COVID, mají případně slabou imunitu vůči této mutaci viru.

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/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/Risikogebiete neu.html.

Jak 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/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
neu.html.
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 momentáln ě 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. Ke
klasifikaci oblasti jako rizikové, oblasti s vysokou incidencí nebo oblasti s mutacemi viru
přitom dojde až uplynutím prvního dne po zveřejnění tohoto stanovení na výše uvedené
internetové stránce.

Proč se rozlišuje mezi rizikovými oblastmi a oblastmi s obzvláště vysokým rizikem?
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 SARS-CoV-2 (oblast s mutacemi viru).
Důvodem tohoto rozlišování je to, že pomocí přísnějších pravidel pro cestování tak lze lépe
čelit obzvláště vysokému riziku nákazy v takových oblastech. Přísnější pravidla slouží k tomu,
aby se dále omezil vnos koronaviru SARS-CoV 2 a abychom se vyhnuli rychlému šíření nových
mutací viru.

Testovací povinnost
Co znamená nová obecná testovací povinnost pro cestující přijíždějící letecky?
Od 30. 3. 2021 musí v zásadě všechny osoby, které do Spolkové republiky přijíždějí letecky,
před odletem předložit dopravci negativní výsledek testu.
Tato testovací a důkazní povinnost platí nezávisle na tom, zda se jedná o dopravu z rizikové
oblasti.
Dovolujeme si Vás upozornit, že povinnost nechat se otestovat před odletem platí i pro
cestující, kteří na některém z německých letišť pouze přestupují.
Stěr, který se odebírá pro test, smí být v zásadě proveden nejvýše 48 hodin před příjezdem
do Spolkové republiky Německo.
Tato nová testovací a důkazní povinnost platí prozatím do 12. 05. 2021 včetně.
Další informace najdete na: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirusinfos-reisende/faq-testpflicht-einreisevo.html

Co je strategie dvou testů?
Strategie dvou testů počítá s testovací povinností v souvislosti s příjezdem a téměř ve všech
zemích s dobrovolným testováním za účelem předčasného ukončení karantény nejdříve od
pátého dne po příjezdu.
Myslete prosím na to, že na základě předpisů spolkových zemí je předčasné ukončení
karanténní doby po pobytu v oblastech s mutacemi viru případně vyloučeno.
Musí se nechat testovat všichni, kteří přijíždějí z rizikových oblastí, oblastí s vysokou
incidencí a oblastí s mutacemi viru?
Pokud jste v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývali v rizikové oblasti
(nikoliv v oblasti s vysokou incidencí či oblasti s mutacemi viru), musíte nejpozději 48 hodin
po příjezdu být schopni předložit negativní výsledek testu. Stěr pro test se smí provést
nejdříve 48 hodin před příjezdem (ohledně přesné doby příjezdu viz bod „V jakém okamžiku
dochází k příjezdu do Německa?“). Osoby přijíždějící letecky prosím dodrží obecnou
povinnost předložit potvrzení o výsledku testu již před odletem nezávisle na tom, zda
pobývaly v rizikové oblasti.
Během 10 dnů po příjezdu Vás hygienická stanice může vyzvat k předložení negativního
výsledku testu.
Důležité: Rozhodující není (jen) místo Vašeho odjezdu, nýbrž rozhodující jsou všechna místa,
v nichž jste v posledních 10 dnech pobývali.
Odlišná úprava platí pro osoby přijíždějící z oblastí s obzvláště vysokým rizikem infekce
(oblasti s vysokou incidencí a oblasti s mutacemi viru). Osoby, které v posledních 10 dnech
před příjezdem do Německa v takové oblasti pobývaly, jsou povinny nechat se otestovat už
před nástupem na cestu do Německa. Dopravci (např. letecké společnosti) musíte před
odjezdem předložit negativní výsledek testu nebo odpovídající lékařské potvrzení.
Také při kontrolách prováděných spolkovou policií (např. vstupní kontrola na letišti nebo
kontroly v blízkosti hranic při příjezdu pozemní cestou na hraničních přechodech bez kontrol
na vnitřních hranicích) můžete být požádáni o předložení negativního výsledku testu. Stěr
pro test se smí odebrat nejdříve 48 hodin před příjezdem (pokud jde o přesnou dobu
příjezdu viz bod „Kdy nastává okamžik příjezdu do Německa?“). Provedený test musí
splňovat požadavky uvedené na https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges
Coronavirus/Tests.html (podrobnější informace viz bod „Které testy se uznávají?“).
Pro osoby přijíždějící z rizikových oblastí a oblastí s vysokou incidencí navíc na základě
předpisů spolkových zemí platí, že desetidenní zásadně existující karanténní povinnost lze
předčasně ukončit druhým negativním testem.
Tento druhý test u rizikových oblastí a oblastí s vysokou incidencí se smí provést zpravidla
nejdříve pátý den po příjezdu. Karanténa je pak ukončena obdržením negativního výsledku
testu. Příslušný úřad může kontrolovat potvrzení o druhém negativním výsledku testu a to až
do uplynutí karanténní doby obecně, tedy až do uplynutí desátého dne po příjezdu.

Podle předpisů spolkových zemí trvá karanténa pro oblasti s mutacemi viru 14 dnů; možnost
ukončit karanténu předčasně na základě testu je tu zásadně vyloučena.
Vzhledem k tomu, že tyto předpisy provádějí spolkové země ve své vlastní odpovědnosti ,
informujte se prosím o předpisech příslušné spolkové země , do níž jedete, popř., v níž
pobýváte.
V jakém okamžiku nastává příjezd do Německa?
Příjezd ve smyslu Spolkového koronavirového nařízení o vstupu nastává pobytem na
výsostném území Spolkové republiky Německo.
U leteckých příjezdů lze vzít v úvahu okamžik přistání na německém letišti.
U příjezdů jinými cestami (po zemi nebo po vodě) nastává příjezd okamžikem přejezdu
hranice do Německa.

Musí cestující, kteří přijíždějí letecky a ve Spolkové republice Německo pouze přestupují,
splnit požadavky Spolkového koronavirového nařízení o vstupu? Platí to i pro cestující
přijíždějící letecky, kteří pobývají v mezinárodních tranzitních zónách německých letišť?
Ano, také osoby cestující letecky, kteří ve Spolkové republice Německo pouze přestupují,
musí splnit požadavky Spolkového koronavirového nařízení o vstupu. Platí to pro všechny
přestupní procesy a tedy i pro cestující, kteří za účelem dalšího letu pobývají
v mezinárodních tranzitních zónách německých letišť.
Existují výjimky z testovací povinnosti?
Z testovací povinnosti jsou vyjmuty osoby, které nedovršily šestý rok věku.
Z obecné testovací povinnosti v letecké dopravě existuje jen několik málo výjimek (viz níže).
Při příjezdu pozemní nebo námořní cestou jsou výjimky závislé na druhu rizikové oblasti
(riziková oblast nebo oblast s vysokou incidencí), ve které jste v posledních 10 dnech před
příjezdem do Německa byli. Rozhodující však není jen samotné místo Vašeho odjezdu,
rozhodující jsou všechna místa, v nichž jste v posledních 10 dnech pobývali.
Pro oblasti s vysokou incidencí jsou výjimky přísnější, protože oproti rizikovým oblastem v
nich existuje obzvláště vysoké riziko infekce koronavirem SARS-CoV-2.
Pozor: Pro oblasti s mutacemi viru neexistují žádné výjimky z testovací povinnosti. To
znamená, že všichni přijíždějící ve věku minimálně šesti let, kteří v posledních 10 dnech
pobývali v takové oblasti, musí být schopni předložit lékařské potvrzení nebo výsledek testu
osvědčující, že nejsou nakaženi koronavirem SARS-CoV-2.
Tyto výjimky neplatí, pokud vykazujete typické příznaky infekce koronavirem SARS-CoV-2
jako kašel, horečka, rýma nebo ztráta čichu a chuti.

Jaké výjimky z obecné testovací povinnosti existují pro cestující letecky před odletem?
Tyto osoby se nemusí testovat před odletem při příjezdu letecky:
1. osoby, které z pracovních důvodů přepravují přes hranice osoby, zboží či náklady po
silnici, železnici, lodí nebo letecky a přitom dodržují přiměřené ochranná a hygienická
opatření.
2. 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.
Testovací povinnost před odletem platí i pro cestující, kteří na některém německém letišti
pouze přestupují.
Jaké výjimky platí pro osoby přijíždějící pozemní nebo námořní cestou po předcházejícím
pobytu v rizikové oblasti?
Při příjezdu pozemní nebo námořní cestou po předcházejícím pobytu v rizikové oblasti (ne
z oblasti s vysokou incidencí nebo oblasti s mutacemi viru) se nemusí testovat tyto skupiny
osob:
3. osoby, které rizikovou oblastí pouze projížděly, aniž by tam cestu přerušily,
4. osoby, které do Spolkové republiky Německo přijíždějí pouze za účelem tranzitu a
Spolkovou republiku Německo nejrychlejší cestou opět opustí, aby tranzit dokončily,
5. osoby, které do Spolkové republiky Německo přijíždějí z pracovních důvodů za účelem
přeshraniční dopravy osob, zboží či nákladů po silnici, železnici, lodí nebo letecky.
6. osoby, které do Spolkové republiky Německo přijíždějí za účelem přeshraniční
přepravy osob, zboží či nákladů po silnici, železnici, lodí nebo letecky a přitom dodržují
přiměřené ochranná a hygienická opatření,
7. 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,
8. u pobytů kratších než 72 hodin
a) osoby, které přijíždějí za účelem návštěvy příbuzných prvního stupně v řadě
přímé, manželů, kteří nepatří do společné domácnosti, životního partnera nebo
na základě sdíleného práva péče o dítě či práva na styk s dítětem,
b) při dodržování přiměřených ochranných a hygienických opatření osoby, jejichž
činnost je potřebná a nezbytně nutná k udržení zdravotnictví, a které k tomu mají
příslušné osvědčení od svého zaměstnavatele nebo zadavate le,
c) při dodržování přiměřených ochranných a hygienických opatření vysoce postavení
členové diplomatické a konzulární služby, národních zastupitelských sborů a vlád,

d) příslušníci policejních orgánů činných v trestním řízení ze zemí schengenského
prostoru při výkonu své služby,

9. přeshraniční pendleři (Grenzpendler) a příhraniční pracovníci (Grenzgänger) při
dodržování přiměřených ochranných a hygienických opatření;
Přeshraniční pendleři jsou osoby,




které mají bydliště ve Spolkové republice Německo a
za účelem výkonu své profese, studia nebo odborné přípravy nezbytně a
nutně odjet na příslušné místo v rizikové oblasti a
pravidelně, nejméně jednou týdně se do svého bydliště vrací.

Příhraniční pracovníci jsou osoby,




které mají bydliště v rizikové oblasti a
za účelem výkonu své profese, studia nebo odborné přípravy musí nezbytně a
nutně odjet do Spolkové republiky Německo a
pravidelně, nejméně jednou týdně se do svého bydliště vrací.

10. příslušníci a zaměstnanci tuzemských a zahraničních ozbrojených sil, pokud spadají
pod § 54a Zákona na ochranu před infekcemi,

11. příslušníci zahraničních ozbrojených sil ve smyslu statutu ozbrojených sil NATO,
statutu Partnerství NATO pro mír (Statut PFP) a statutu ozbrojených sil členských států
Evropské unie (Statut ozbrojených sil EU), kteří do Německa přijíždějí ze služebních
důvodů anebo se do něj vracejí.
V odůvodněných ojedinělých případech může příslušný úřad spolkové země na žádost při
existenci závažného důvodu udělit další výjimky nebo výjimky omezit.
Jaké výjimky z testovací povinnosti platí pro oblasti s vysokou incidencí při příjezdu
pozemní nebo námořní cestou?
Při příjezdu pozemní nebo námořní cestou po předcházejícím pobytu v oblasti s vysokou
incidencí jsou z testovací povinnosti vyjmuty 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. u pobytů kratších než 72 hodin: osoby, které z pracovních důvodů provozují
přeshraniční dopravu osob, zboží či nákladů po silnici, železnici, lodí nebo letecky a
přitom dodržují přiměřené ochranná a hygienická opatření.

4. 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.
5. osoby, u nichž v odůvodněných ojedinělých případech příslušný úřad ve smyslu
zákona o ochraně před infekcemi při existenci závažného důvodu udělil další výjimky.
Neexistují žádné výjimky z testovací povinnosti u oblastí s mutacemi viru?
Při příjezdu z oblasti s mutacemi viru (tzn. případě pobytu v této oblasti během 10 dnů
před příjezdem) podléhají testovací povinnosti všichni přijíždějící, kteří dovršili šestý rok
věku. Tato testovací povinnost musí být splněna před příjezdem. Neexistují žádné výjimky.
Tím je zaručeno, že přijíždějící osoby se před příjezdem podrobí testování na koronavirus
SARS-CoV-2. Slouží to k tomu, aby se pokud možno nezavlekly nebezpečné nové mutace viru .
Které testy se uznávají?
V zásadě se uznávají metody techniky molekulární amplifikace nukleových kyselin (PCR1,
LAMP2, TMA3) a antigenní testy pro přímý průkaz koronaviru SARS-CoV-2.
Testy na protilátky se neuznávají.
Antigenní rychlotesty se uznávají, pokud splňují minimální kritéria doporučená Světovou
zdravotnickou organizací (WHO). K nim patří testy, které ve srovnání s testy PCR dosahují
citlivosti ≥80% a specifity ≥97%. Výkonové parametry antigenních rychlotestů se vždy
porovnávají s výkonovými parametry testu PCR a u jednotlivých výrobců se liší (viz příbalový
leták k antigennímu rychlotestu).
Testy musí být provedeny třetí osobou nebo na ně třetí osoba musí dohlížet (a to i formou
videopřenosu); tato osoba musí být podle práva státu, v němž byl test proveden,
autorizovaná k provádění takovýchto testů či k dohledu nad nimi. Tato třetí osoba musí
rovněž ověřit a potvrdit identitu testované osoby na základě úředního dokladu s fotografií.
Na osvědčení/výsledku testu musí být uvedeno datum testu i druh testu, který byl použit.
Potvrzení o výsledku testu se poskytuje v podobě papírového nebo elektronického
dokumentu, vždy v německém, anglickém nebo francouzském jazyce. Pro porovnání
minimálních kritérií příslušnými hygienickými stanicemi musí být uvedeny údaje o výrobci
antigenních (rychlo)testů.
Podrobné informace najdete na internetové stránce Institutu Roberta Kocha
https://www.rki.de/tests
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PCR: polymerase chain reaction (polymerázová řetězová reakce)
LAMP: loop-mediated isothermal amplification (izotermální amplifikace zprostředkovaná smyčkou)
3
TMA: transcription-mediated amplification (amplifikace zprostředkovaná transkripcí)
2

Jak starý může být test? Které předpoklady musí být ještě splněny?
Stěr pro test se smí provést nejvýše 48 hodin před příjezdem. U testování osob přijíždějících
z oblastí s mutacemi viru, které přepravuje dopravce, se stěr smí odebrat nejvýše 12 hodin
před odjezdem (pokud jde o přesnou dobu příjezdu viz výše bod „V jakém okamžiku nastává
příjezd do Německa?“).
Test musí splňovat kritéria Institutu Roberta Kocha uvedená na
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/Te sts.html (podrobnější
informace viz výše v bodu „Které testy se uznávají?“).
V jaké formě a v jakých jazycích je akceptováno lékařské potvrzení nebo výsledek testu?
Potvrzení je třeba předložit v papírové podobě nebo jako elektronický dokument, vždy
v německém, anglickém nebo francouzském jazyce.
Existuje zvláštní úprava pro osoby, které přijíždějí k výkonu práce?
Ano, pro rizikové oblasti (nikoliv oblasti s vysokou incidencí nebo oblasti s mutacemi viru)
platí: Pro osoby, které do Spolkové republiky Německo přijíždějí k výkonu práce, může
potvrzení pro zaměstnance o tom, že není nakažen koronavirem, předložit po vyzvání
příslušnému úřadu také zaměstnavatel nebo jiná třetí osoba. Jedná se přitom o další
možnost pro zaměstnavatele či jiné třetí osoby (např. svazy zaměstnavatelů nebo agentury).
Není s tím spojena žádná povinnost. Tím, že je povoleno společné hlášení, se zejména
v případech sezónní práce obzvláště přihlédne ke skutečnosti společné práce (a popř.
společného ubytování).
Pokud přijíždíte za účelem výkonu nesamostatné práce, kontaktujte v této věci prosím svého
zaměstnavatele.
Co udělám, když se před odjezdem nebudu moci nechat otestovat testem, který splňuje
kritéria?
Existuje také možnost, aby na testování dohlížela třetí osoba (a to i formou videopřenosu);
tato osoba musí být podle práva státu, v němž byl test proveden, autorizovaná k provádění
takovýchto testů či k dohledu nad nimi. Tato třetí osoba musí rovněž ověřit a potvrdit
identitu testované osoby na základě úředního dokladu s fotografií. Na osvědčení/výsledku
testu musí být uvedeno datum testu i druh testu, který byl použit.
Pokud přijíždějící osoby před odjezdem nemohou získat lékařské potvrzení či potvrzení
výsledku testu osvědčující, že nejsou nakaženi koronavirem SARS-CoV-2, mohou dopravci
před odjezdem provést test nebo test nechat provést a při negativním výsledku testu mohou
osobu přepravit. Testování použité pro výsledek testu musí vyhovovat požadavkům Institutu
Roberta Kocha, které jsou zveřejněny na adrese
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/Tests.html (podrobnější
informace viz výše v bodu „Které testy se uznávají?“).
V případě oblastí s mutacemi viru se stěr pro test smí odebrat nejvýše 12 hodin před
odjezdem.

V těchto případech se prosím informujte u svého dopravce .
Přijíždím z rizikové oblasti (ne z oblasti s vysokou incidencí nebo z oblasti s mutacemi viru).
Kde se v nouzi mohu nechat otestovat ještě v tuzemsku?
Pokud přijíždíte z rizikové oblasti pozemní nebo námořní cestou, musíte být schopni
předložit negativní výsledek testu nejpozději 48 hodin po příjezdu.
Na telefonním čísle 116 117 nebo na internetové adrese www.116117.de se můžete
informovat, kde si můžete nechat udělat test. Ten, kdo by se chtěl nechat otestovat u
praktického lékaře, by mu měl určitě předtím zavolat.
Testovací pracoviště najdete také při příjezdu na letišti a v přístavech.
Jaké důsledky má pozitivní výsledek testu?
Pozitivní výsledek testu před nástupem na cestu vede k tomu, že se musíte držet pravidel
ohledně koronaviru SARS-CoV-2, která v místě platí. V případě pochybností se musíte
odebrat do izolace a navázat kontakt s místními příslušnými pracovišti . Cestovní prostředek
(auto, letadlo atd.) se v případě pochybností už nesmí použít.
Pokud jste pozemní nebo námořní cestou přijeli z rizikové oblasti (ne z oblasti s vysokou
incidencí nebo z oblasti s mutacemi viru) a nechali se testovat až v Německu, potom se
musíte (až na výjimky z karanténní povinnosti v předpisech spolkových zemí) přímou cestou
odebrat domů či do jiného vhodného ubytování a tam se nejméně na 10 dnů izolovat. Pokud
později obdržíte pozitivní výsledek testu, musíte dodržovat další pokyny příslušné hygienické
stanice.
Kdo přijíždí letecky nebo z oblasti s obzvláště vysokým rizikem (oblast s vysokou incidencí
nebo oblast s mutacemi viru), toho není možné dopravit bez předložení negativního výsledku
testu.
Jaké důsledky má negativní výsledek testu?
Negativní výsledek testu před příjezdem popř. při příjezdu (viz výše) žádné důsledky v zásadě
nemá. V některých předpisech spolkových zemí se počítá s výjimkami z karanténní
povinnosti, které jsou vázané na předložení negativního výsledku testu. K tomu se prosím
informujte o předpisech spolkové země, do které přijíždíte , popř. v níž budete pobývat.
Negativní výsledek testu případného druhého testování (nejdříve pět dnů po příjezdu) vede
zpravidla k tomu, že už není zapotřebí domácí karantény.
Myslete přitom prosím také na to, že po pobytu v oblastech s mutacemi viru mohou podle
práva spolkových zemí platit přísnější pravidla a že případně neexistuje možnost
předčasného ukončení karantény testováním.
Důležité je: Pokud se během 10 dnů po příjezdu z rizikové oblasti, oblasti s vysokou incidencí
nebo z oblasti s mutacemi viru vyskytnou příznaky typické pro COVID-19 (jako kašel, horečka
nebo ztráta čichu či chuti), musíte ihned informovat příslušný úřad. Nejasné příznaky - a to i
když byl první a/nebo druhý test negativní – je třeba neprodleně vyjasnit s lékařem.

Kdo nese náklady testů?
Osoby přijíždějící po pobytu v rizikové oblasti, oblasti s vysokou incidencí či oblasti s
mutacemi viru nesou náklady testů sami. Platí to jak pro povinný test v souvislosti s
příjezdem tak pro test dobrovolný za účelem předčasného ukončení karantény .

Karanténa
Kdo se po příjezdu do Spolkové republiky Německo musí odebrat do domácí karantény?
Kdo přijíždí do Spolkové republiky Německo a v libovolnou dobu během posledních deseti
dnů před příjezdem pobýval v regionu, který je v době příjezdu klasifikovaný jako riziková
oblast, oblast s vysokou incidencí nebo oblast s mutacemi viru, ten se po příjezdu přímou
cestou musí odebrat domů či do jiného vhodného ubytování a tam se izolovat.
Podle předpisů spolkových zemí je doba karantény po pobytu v rizikové oblasti nebo v
oblasti s vysokou incidencí je 10 dnů a po pobytu v oblasti s mutacemi viru 14 dnů. V této
době není dovoleno přijímat návštěvy osob, které nepatří do společné domácnosti. Příslušný
úřad (zpravidla příslušná hygienická stanice) karanténní povinnost kontroluje.
Upozornění: Pravidla pro karanténu provádějí spolkové země ve své vlastní odpovědnosti .
Spolek a spolkové země se dohodly, že vytvoří co možná nejjednotnější úpravu na spolkové
úrovni. Jako pracovní pomůcka slouží vzorové nařízení o karanténě. Toto nařízení je
pravidelně aktualizováno a spolkové země jej provádějí ve vlastní odpovědnosti . Konečnou
platnost má právo té spolkové země, do které přijíždíte, popř. v níž pobýváte. Všechny
spolkové země k tomu na internetových stránkách připravily příslušné Informace.
Existují výjimky z karanténní povinnosti?
Ano, určité skupiny osob jsou při předložení příslušných potvrzení od karanténní povinnosti
osvobozeny, jako tranzit bez zastávky na cestě Německem nebo osoby, které zboží/náklady
přepravují přes hranice v rámci své profese nebo jejichž činnost je nezbytně nutná v sektoru
zdravotnictví.
Myslete prosím na to, že i tady je závazné právo spolkové země, do které přijíždíte popř., ve
které pobýváte a pročtěte si výše uvedené Informace.

Musím se po příjezdu z rizikové oblasti sám hlásit hygienické stanici (Gesundheitsamt)?
Osoby přijíždějící po pobytu v rizikové oblasti se před příjezdem do Spolkové republiky
Německo musí zaregistrovat v Elektronické registraci cestujících (DEA), pokud neexistuje
výjimka z registrační povinnosti. Hygienická stanice má elektronický přístup k uloženým
elektronickým údajům a může kontrolovat dodržování domácí karantény, popř. Vás může
vyzvat, abyste předložili potvrzení o výsledku testu či abyste se podrobili testu.

Pokud by přijíždějící ve výjimečných případech (kvůli chybějícímu technickému vybavení
nebo kvůli technickému problému s webovou stránkou) nemohl provést elektronickou
registraci, je jeho povinností udělat místo toho tzv. náhradní registraci v papírové podobě.
Přečtěte si prosím v pokynech v náhradní registraci, kde tuto náhradní registraci musíte
odevzdat (např. dopravci nebo společnosti Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990
Mannheim). Náhradní registrace se potom předá hygienické stanici příslušné pro místo
pobytu.

Otázky k pendlerům
Platí Spolkové koronavirové nařízení i pro pendlery?
Ano. Spolkové koronavirové nařízení rozlišuje mezi příhraničními pracovníky (Grenzgängern),
přeshraniční pendlery (Grenzpendler) a denními pendlery (Tagespendler):
Denní pendleři (Tagespendler) jsou osoby, které se v rámci pohraničního styku zdržovaly v
zahraničí méně než 24 hodin nebo do Spolkové republiky Německo přijíždějí na maximálně
24 hodin.
Přeshraniční pendleři (Grenzpendler) jsou osoby, které mají ve Spolkové republice Německo
své bydliště a které z nezbytně nutných důvodů za účelem výkonu své profese, svého studia
nebo odborné přípravy jezdí do místa výkonu své profese, svého studijního či vzdělávacího
zařízení do zahraničí a pravidelně, nejméně jednou týdně se vrací do svého bydliště.
Příhraniční pracovníci (Grenzgänger) jsou osoby, které mají své bydliště v zahraničí a které z
nezbytně nutných důvodů za účelem výkonu své profese , svého studia nebo odborné
přípravy jezdí do Spolkové republiky Německo a pravidelně, nejméně jednou týdně se do
svého bydliště vrací.
Výjimky z testovací povinnosti popsané v této části platí jen tehdy, jestliže dotčené osoby
nevykazují žádné typické příznaky infekce koronavirem SARS-CoV-2 jako kašel, horečka,
rýma nebo ztráta čichu a chuti.
Jaké povinnosti platí pro denní pendlery?
Tito jsou vyjmuti z registrační povinnosti pouze při příjezdu po pobytu v rizikové oblasti
nebo z oblasti s vysokou incidencí, nikoliv však z oblasti s mutacemi viru.
Denní pendleři, kteří nejsou vyjmuti z registrační povinnosti, protože přijíždějí z oblasti
s mutacemi viru, musí Elektronickou registraci cestujících vyplnit jen jednou týdně. 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.
Z testovací povinnosti jsou vyjmuti pouze po pobytu v rizikové oblasti. Po pobytu v oblasti s
vysokou incidencí nebo v oblasti s mutacemi viru se před odjezdem do Německa zásadně
musí nechat otestovat (ohledně možných výjimek viz bod „Které výjimky mohou pro
pendlery stanovit úřady spolkových zemí?“).

Jaké povinnosti platí pro příhraniční pracovníky a přeshraniční pendlery?
Příhraniční pracovníci a přeshraniční pendleři podléhají registrační povinnosti (při příjezdech
nebo odjezdech na méně než 24 hodin však prostudujte pravidla pro denní pendlery).
Také přeshraniční pendleři a příhraniční pracovníci, kteří nejsou denními pendlery, musí svoji
registrační povinnost splnit jen jednou týdně. 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.
Vyjmuti z testovací povinnosti však jsou pouze po pobytu v rizikové oblasti. Po pobytu v
oblasti s vysokou incidencí nebo oblasti s mutacemi viru pro ně kromě registrační povinnosti
tedy platí také testovací povinnost (ohledně možných výjimek viz bod „Které výjimky mohou
pro pendlery stanovit úřady spolkových zemí?“).

Které výjimky mohou pro pendlery stanovit úřady spolkových zemí?
Úřad příslušný ve smyslu zákona na ochranu před infekcemi může při existenci závažného
důvodu udělit výjimky z testovací povinnosti při příjezdu pozemní nebo námořní cestou z
oblasti s vysokou incidencí (§ 4 odstavec 2 číslo 5 nařízení o koronaviru). Závažný důvod
může existovat například u diplomatů, pendlerů či montážních skupin s naléhavými úkoly.
Příslušný úřad může povolit výjimku i obecným rozhodnutím. Výjimky mohou být uděleny při
existenci závažného důvodu například obecně pro skupinu osob, pro účel cesty a/nebo na
dobu určitou.
Který úřad může dovolit příjezd bez testování na základě výjimky podle § 4 odstavec 2 číslo
5 koronavirového nařízení?
Příslušný úřad se určí podle § 54 zákona na ochranu před infekcemi příslušného práva
spolkové země.

Otázky k odvětví dopravy
Které povinnosti platí pro odvětví dopravy? V jakých případech pro dopravu neplatí
registrační a/nebo testovací povinnost?
Výjimky z testovací povinnosti popsané v této části platí jen tehdy, jestliže dotčené osoby
nevykazují žádné typické příznaky infekce koronavirem SARS-CoV-2 jako kašel, horečka,
rýma nebo ztráta čichu a chuti.
Pro osoby, které v rámci své profese dopravují osoby, zboží či náklady přes hranice po silnici,
po železnici, lodí nebo letecky, platí tyto povinnosti:
Při předcházejícím pobytu v rizikové oblasti, která není oblastí s vysokou incidencí ani oblastí
s mutacemi viru, jsou zaměstnanci v dopravě vyjmuti z registrační a testovací povinnosti
nezávisle na době pobytu v rizikové oblasti nebo v Německu.

Při předcházejícím pobytu v oblasti s vysokou incidencí podléhají zaměstnanci v dopravě
registrační povinnosti. Pokud tyto osoby v rámci pohraničního styku pobývaly v rizikové
oblasti méně než 24 hodin nebo pokud jedou do Spolkové republiky Německo na maximálně
24 hodin, mohou se zaměstnanci v dopravě odvolat také na tento předpis o výjimce a
z registrační povinnosti budou osvobozeni. Zaměstnanci v dopravě jsou osvobozeni od
registrační povinnosti, pokud v oblasti s vysokou incidencí pobývali jen 72 hodiny nebo
pokud budou pobývat v Německu jen 72 hodiny.
Při předcházejícím pobytu v oblasti s mutacemi viru podléhají zaměstnanci v dopravě
registrační i testovací povinnosti.
Všechny výjimky jsou vázány na dodržování přiměřených ochranných a hygienických
opatření.
Platí výjimky z testovací povinnosti u rizikových oblastí a oblastí s vysokou incidencí i pro
zaměstnance v dopravě?
Ke skupině osob, které v rámci své profese dopravují přes hranice osoby, zboží nebo náklady,
patří také všichni členové osádek a posádek.
Musí zaměstnanci v dopravě, kteří spadají pod registrační povinnost, uvést místo svého
pobytu v Německu, i když se v Německu zdržují jen krátce, popř. jen projíždějí?
Všechny osoby, které spadají pod registrační povinnost, musí uvést místo pobytu v Německu,
neboť jen tak je možné zjistit, který úřad je pro ně příslušný. To je nutné i v případě osob,
které podle práva spolkových zemí spadají do výjimky z karantény, neboť příslušný úřad musí
mít možnost zkontrolovat, zda je existence výjimky skutečně splněna.
V případu zaměstnanců v dopravě by se mělo uvést místo, které je z praktického hledi ska
nejschůdnější, v případě řidičů např. sídlo zaměstnavatele v Německu, místo vykládky nebo
jiné místo, které je v konkrétní konstelaci relevantní.

Kontrola
Jak se kontroluje testovací a karanténní povinnost?
Osoby přijíždějící po pobytu v rizikové oblasti, oblasti s vysokou incidencí nebo oblasti s
mutacemi viru jsou povinny před příjezdem do Spolkové republiky Německo provést
Elektronickou registraci cestujících (DEA). Příslušný úřad (zpravidla hygienická stanice) má
elektronický přístup k údajům uloženým během registrace a může kontrolovat dodržování
domácí karantény popř. Vás může vyzvat, abyste předložili potvrzení o výsledku testu nebo
se testu podrobili.
Pokud přijíždíte letecky nebo z oblasti s vysokou incidencí nebo oblasti s mutacemi viru s
dopravcem, musíte mu před odjezdem navíc předložit potvrzení o výsledku testu. Nezávisle
na využití dopravce může úřad pověřený policejní kontrolou přeshraničního styku (zpravidla
spolková policie) při výkonu policejních úkolů na hranicích požadovat předložení potvrzení o
výsledku testu a také kontrolovat splnění registrační povinnosti.

Jak se kontroluje při příjezdu autem nebo vlakem z oblasti s vysokou incidencí nebo z
oblasti s mutacemi viru?
Při příjezdech z oblasti s vysokou incidencí nebo oblasti s mutacemi viru vlakem dopravci
kontrolují, zda přijíždějící mají negativní výsledek testu. Pokud takové potvrzení není
předloženo, doprava je zakázaná. V přeshraniční železniční dopravě nebo v přeshraniční
dopravě na krátkých tratích mohou tyto kontroly probíhat ještě během cesty. Tato pravidla
neplatí ve veřejné osobní dopravě.
Při příjezdech autem mohou příslušné úřady v blízkosti hranic provádět namátkové kontroly,
zda při příjezdu z oblasti s obzvláště vysokým rizikem je k dispozici potvrzení o negativním
výsledku testu.
Nezávisle na využití dopravce je nutné na požádání předložit potvrzení o výsledku testu
úřadu, který je pověřen policejní kontrolou přeshraničního styku při plnění úkolů hraniční
policie.
Jak se prosazuje testovací povinnost – lze test vynutit?
Osoba přijíždějící po pobytu v rizikové oblasti, která nejdéle po 48 hodinách nemůže doložit
negativní výsledek testu, musí počítat s peněžitým trestem (viz bod „Existují sankce? Jak
vypadají konkrétně?“) a musí se podrobit lékařskému vyšetření, aby se vyloučila infekce
koronavirem SARS-CoV-2.
Jak se hygienická stanice dozví, že někdo byl testován pozitivně?
Pro testy PCR, které se provádějí v Německu, mají laboratoře ohlašovací povinnost. To
znamená: Laboratoře musí hlásit pozitivní výsledky testu příslušné hygienické stanici . U
pozitivních antigenních testů se pro potvrzení výsledku musí provést test PCR.
Jak se hygienická stanice dozví o negativním výsledku testu? Hlásí lékař výsledek
hygienické stanici? Dostane testovaná osoba doklad a hygienické stanici sama nahlásí
výsledek?
Laboratoře nehlásí negativní výsledky testu hygienickým stanicím. Negativní výsledek testu
nebo lékařské potvrzení o nepřítomnosti infekce koronavirem SARS-CoV-2 tedy musí
přijíždějící, kteří pobývali v rizikové oblasti, oblasti s vysokou incidencí nebo oblasti s
mutacemi viru, na vyzvání doložit příslušné hygienické stanici nebo jinému pracovišti, které
určila spolková země.
Existují sankce? A jak konkrétně vypadají?
Porušování výše uvedených povinností ohledně registrace, testování nebo domácí karantény
jsou přestupky. Příslušné úřady v místě je mohou trestat peněžitými tresty až do výše 25.000
Euro.

Informační leták a informace o Elektronické registraci
cestujících
Předpisy pro osoby přijíždějící do Německa v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2 / COVID19 a Elektronická registrace cestujících pro osoby z rizikových oblastí v několika jazycích .

Další informace


Aktuální informace pro přijíždějící:
Zde se dozvíte, na co byste měli dbát při dovolené v zahraničí, které předpisy platí a co
musí vědět osoby přijíždějící po pobytu v rizikové oblasti.

