
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 

 

Stav: 14. ledna 2021 

Pravidla pro cestující přijíždějící do 
Německa v souvislosti s koronavirem 
SARS-CoV-2 / COVID-19 
 
Vážení cestující,  

srdečně vítejte v Německu! Vezměte prosím na vědomí následující důležitá upozornění: 

 Pokud ze zahraničí cestujete do Spolkové republiky Německo a pokud jste v  posledních 10 dnech před 

vstupem pobývali v rizikové oblasti, pak jste podle práva příslušné spolkové země zpravidla povinni 

neprodleně se po vstupu odebrat do svého vlastního domova nebo jiného vhodného ubytování a tam 

se také po dobu 10 dnů po vstupu trvale zdržovat (karanténa). Porušení lze stíhat jako přestupek a uložit 
peněžitou pokutu až 25 000 Euro. 

 Riziková oblast je stát nebo region mimo území Spolkové republiky Německo, kde v době vstupu do 

Spolkové republiky Německo existuje zvýšené riziko infekce koronavirem  SARS-CoV-2. Institut Roberta 

Kocha nepřetržitě aktualizuje seznam rizikových oblastí pod odkazem: : 

https://www.rki.de/risikogebiete 

 Ještě před přicestováním se musíte zaregistrovat zde https://www.einreiseanmeldung.de a doklad mít 

u sebe při vstupu do Německa. Doklad bude kontrolován Vaším přepravcem a případně i spolkovou 

policií v rámci vstupní kontroly; kromě toho provádí spolková policie vstupní kontroly v rámci plnění 

svých úkolů pohraniční policie (např. při přicestování pozemní dopravou).  

 Pokud byste kvůli nedostatečnému technickému vybavení nebo kvůli technickému problému nemohli 

provést elektronickou registraci cestujících, jste povinni místo ní vyplnit náhradní prohlášení. 

V pokynech náhradního prohlášení je uvedeno, kde musíte toto prohlášení odevzdat (např. u dopravce 

nebo zaslat na adresu Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim). 

 Kromě toho musíte nejpozději 48 hodin po vstupu mít potvrzení o testu a předložit ho příslušnému 

orgánu, jestliže tento si ho během 10 dnů po vstupu vyžádá. Potvrzením je lékařské osvědčení o tom, že 

nejste nakaženi koronavirem SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek testu.  

 Jestliže přicestujete z oblasti s obzvláště vysokým rizikem infekce SARS-CoV-2, musíte se nechat 

otestovat před odjezdem, jelikož musíte předložit potvrzení při vstupu na vyzvání příslušného orgánu 

nebo spolkové policie. Při využití služeb dopravce je třeba předložit potvrzení Vašemu dopravci před 

odjezdem. Oblasti s obzvláště vysokým rizikem jsou oblasti, v nichž existuje kvůli rozšíření mutace v iru 

nebo kvůli vysokým incidencím obzvláště vysoké riziko nákazy. Tyto oblasti jsou rovněž zveřejňovány na 
výše uvedených internetových stránkách Institutu Roberta Kocha. 

 Ohledně povinnosti dodržení karantény respektujte právo platné ve spolkové zemi, v níž se nacházíte, a 

vezměte na vědomí, že 10 denní karanténa může být ukončena zpravidla nejdříve po pátém dnu vstupu 

negativním výsledkem testu.  

 I při negativním výsledku testu jste povinni neprodleně kontaktovat místně příslušnou hygienickou 

stanici (https://tools.rki.de/plztool/, pokud se u Vás během 10 dnů po příjezdu projeví typické 
symptomy infekce koronavirem SARS-CoV-2 (dušnost, nový kašel, horečka nebo ztráta čichu či chuti). 

INTERNET  www.bundesgesundheitsministerium.de 
www.zusammengegencorona.de 
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