CO VŠE PLATÍ V NOUZOVÉM STAVU (aktualizováno k 28.4.2020)
Zaměstnanecká karta
Cizincům se zaměstnaneckou kartou je přerušena doba (60 DNŮ ODE DNE, KDY CIZINCI SKONČÍ POSLEDNÍ
PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAH), po které by zanikla zaměstnanecká karta podle § 63 odst. 1 zákona o pobytu
cizinců. TATO DOBA JE PŘERUŠENA NA CELOU DOBU NOUZOVÉHO STAVU. Po ukončení nouzového stavu,
začne běžet doba nová.
Příklad: Cizinec skončil v zaměstnání a během nouzového stavu byl ve lhůtě 60 dnů, kdy mohl oznámit změnu
zaměstnavatele - tato lhůta je přerušena. Ukončením nouzového stavu mu začne běžet lhůta nová (60 dnů)
na podání oznámení o změně zaměstnavatele.
Cestování a vstup do ČR
Nadále je zakázán vstup do ČR cizincům, kteří nemají pobyt nad 90 dnů.
Výjimku mají pendleři, občané EU, kteří tranzitují přes území ČR. Více na stránkách www.mvcr.cz
Občané ČR i cizinci s povolením vstupu na naše území mají 27. dubna 2020 dvě možnosti příjezdu do ČR:
nástup 14denní karantény nebo předložení potvrzení o absolvování testu vydané lékařem či orgánem
ochrany veřejného zdraví potvrzující, že u nich byl proveden test na přítomnost COVID-19 s negativním
výsledkem. Test nesmí být starší než čtyři dny a zajišťuje si ho osoba sama na vlastní náklady. Pozor 4 dny
se počítají od provedení testu (ne výsledku testu).
Občanům ČR, cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří se vracejí na území ČR, předem oznámit
datum a způsob repatriace dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí, a po
překročení státních hranic ČR k cestě do místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a
taxislužbu.
Potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného
zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARSCoV-2 s negativním výsledkem, který
není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady; VZOR: https://www.mvcr.cz/soubor/vzorlekarske-potvrzeni-o-vysledku-testu-pcr-na-sars-cov-2-cz-en.aspx
Ti, co přicestovali do ČR na základě negativního testu mají na 14 dní omezen volný pohyb na území ČR
kromě cest do zaměstnání a dalších cest nezbytně nutných viz. www.mvcr.cz .
BĚŽNÝ ŽIVOT - CO JE JIŽ POVOLENO
•

•
•

•
•

na veřejnosti pobývat v počtu maximálně 10 osob s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání,
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a je nutno zachovávat odstup od
jiných osob nejméně 2 metry
Bohoslužby s účastí nejvýše 15 osob za splnění
Sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných
místech v menší skupině za splnění
Provozovny do 2 500 m2 (včetně turistických informačních center), pokud nejsou v nákupních
centrech nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách)
Autoškoly a centra pro zdokonalovací výcvik řidičů za splnění

•
•
•
•
•

Posilovny a fitness centra za splnění
Knihovny
Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory)
Překročení státních hranic za splnění
Vysoké školy (vědecko-akademické instituce)
o osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi,
o individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní
literatury,
o osobní přítomnost studentů na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
o realizace laboratorní, experimentální nebo umělecké práce zejména pro realizaci
závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním
programu za přítomnosti nejvýše 5 osob.

Vše za splnění předem určených podmínek.
Více na www.mvcr.cz nebo www.mzcr.cz

