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1. Podmienky vstupu občanov SR - pracovníkov kritickej infraštruktúry - na územie Českej republiky 

Slovenský občan SR, pracovník kritickej infraštruktúry, môže vstupovať na územie ČR za účelom 
zabezpečenia jednorazového a neodkladného, či havarijného servisu kritickej infraštruktúry ČR. 
Ide o nasledovné činnosti:    

• zabezpečenie riadneho chodu kritickej infraštruktúry, kritickej informačnej infraštruktúry alebo 
ďalšej a súvisiacej energetickej infraštruktúry, 

• zabezpečenie riadenia a servisu chemických a farmaceutických prevádzok súvisiacich s bojom 
proti epidémie a kritickou infraštruktúrou, vrátane servisu informačných systémov, 

• opravy a servis v nevyhnutne potrebných prípadoch výrobnej technológie v poľnohospodárskej a 
potravinárskej výrobe 

Slovenský pracovník kritickej infraštruktúry, ktorý bude na území ČR zabezpečovať servis alebo riadny 
chod kritickej infraštruktúry v pracovnom intervale do 14 kalendárnych dní, môže od 27. apríla 2020 
vstúpiť na územie ČR naďalej bez povinnosti preukázať sa na štátnej hranici ČR lekárskym 
potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu na SARS-CoV-2. 

Pokiaľ ale predpokladaná doba pracovného pobytu slovenského pracovníka kritickej infraštruktúry na 
území ČR bude dlhšia ako 14 kalendárnych dní, s platnosťou od 27. apríla 2020 sa môže pri prekročení 
štátnej hranice ČR preukázať lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu na SARS-CoV-
2 nie starším ako 4 dni, na základe ktorého nemusí  absolvovať povinnú 14-dňovú nariadenú 
(domácu) karanténu v mieste svojho dočasného bydliska/ubytovania pred začatím výkonu práce na 
území ČR.   

Požadované doklady na vstup na územie ČR – pracovný pobyt kratší ako 14 kalendárnych dní: 

•  potvrdenie pre pracovníka kritickej infraštruktúry na vstup na územie ČR  (docx; 77.83 KB) – 
vystavené subjektom kritickej infraštruktúry ČR 

Poznámka: V prípade, že ide o spoločnosť/firmu ČR ktorá svojou povahou nepatrí do kategórie 
subjektov kritickej infraštruktúry ČR, ale zabezpečuje pre nich dodávateľským spôsobom servis kritickej 
infraštruktúry, vystavuje pre občana SR potvrdenie priamo subjekt kritickej infraštruktúry ČR. 

Požadované doklady na vstup na územie ČR – pracovný pobyt dlhší ako 14 kalendárnych dní:  

•  potvrdenie pre pracovníka kritickej infraštruktúry na vstup na územie ČR  (docx; 77.83 KB) – 
vystavené subjektom kritickej infraštruktúry ČR (Príloha 1) 

mailto:zet.agro@post.cz
http://www.zetis.cz/
https://www.mzv.sk/documents/10182/4115651/200427-1-vzor-kriticka-infrastruktura-potvrzeni-pro-pracovniky-kriticke-infrastruktury-vstup-CZ-EN.docx/1c19ca86-d26d-43a0-8bfe-4756f9c4d37a
https://www.mzv.sk/documents/10182/4115651/200427-1-vzor-kriticka-infrastruktura-potvrzeni-pro-pracovniky-kriticke-infrastruktury-vstup-CZ-EN.docx/1c19ca86-d26d-43a0-8bfe-4756f9c4d37a


Zetis – Informační servis Asociace zemědělské a lesnické techniky A.ZeT                                        vydání Zetis 2010 

 

 
2 

 

•  lekárske potvrdenie o výsledku testu PCR na preukázanie SARS-CoV-2  (docx; 20.50 KB) 

alebo doklad o absolvovaní povinnej 14-dňovej nariadenej (domácej) karantény – vydaný 

hygienickou stanicou ČR podľa miesta dočasného bydliska na území ČR 

Kritická infraštruktúra 

Pod kritickou infraštruktúrou sa v ČR rozumie prvok kritickej infraštruktúry alebo systém prvkov 
kritickej infraštruktúry, narušenie funkcie ktorých by malo závažný dopad na bezpečnosť štátu, 
zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva, zdravia osôb alebo ekonomiku štátu. 

Ide o nasledovné odvetvia: energetika, vodné hospodárstvo, potravinárstvo a poľnohospodárstvo, 
zdravotníctvo, doprava, komunikačné a informačné systémy, finančný trh a mena, núdzové služby a 
verejná správa. 

2. Podmienky výstupu občanov ČR (členského štátu EÚ s povolením k pobytu na území Českej 
republiky) - pracovníkov kritickej infraštruktúry - z územia ČR do Slovenskej republiky 

Občan Českej republiky/členského štátu EÚ s povoleným pobytom na území ČR - pracovník kritickej 
infraštruktúry – môže vycestovať z územia ČR za účelom zabezpečenia jednorazového a neodkladného, 
či havarijného servisu kritickej infraštruktúry SR. 

Ide o nasledovné činnosti:  

• zabezpečenie riadneho chodu kritickej infraštruktúry, kritickej informačnej infraštruktúry alebo 
ďalšej a súvisiacej energetickej infraštruktúry, 

• zabezpečenie riadenia a servisu chemických a farmaceutických prevádzok súvisiacich s bojom 
proti epidémie a kritickou infraštruktúrou, vrátane servisu informačných systémov, 

• opravy a servis v nevyhnutne potrebných prípadoch výrobnej technológie v poľnohospodárskej 

a potravinárskej výrobe. 

Český pracovník kritickej infraštruktúry, ktorý bude na území SR zabezpečovať jednorazový servis 
alebo riadny chod kritickej infraštruktúry v pracovnom intervale do 14 kalendárnych dní, môže od 
27.04.2020 vystúpiť z územia ČR naďalej bez povinnosti preukázať sa na štátnej hranici ČR lekárskym 
potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu na SARS-CoV-2. 

Pokiaľ ale predpokladaná doba pracovného pobytu českého pracovníka kritickej infraštruktúry na 
území SR bude dlhšia ako 14 kalendárnych dní, s platnosťou od 27.04.2020 sa môže sa pri prekročení 
štátnej hranice ČR preukázať lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu na SARS-CoV-
2 nie starším ako 4 dni, na základe ktorého nemusí absolvovať povinnú 14-dňovú nariadenú (domácu) 
karanténu v ČR po návrate zo SR. 

Požadované doklady na výstup z územia ČR – pracovný pobyt kratší ako 14 kalendárnych dní 

•  potvrdenie pre pracovníka kritickej infraštruktúry na výstup z územia ČR  (docx; 76.76 KB) – 
vystavené  spoločnosťou/firmou SR 

• nóta Veľvyslanectva SR v Prahe 

 Požadované doklady na výstup z územia ČR  – pracovný pobyt dlhší ako 14 kalendárnych dní: 

•  potvrdenie pre pracovníka kritickej infraštruktúry na výstup z územia ČR  (docx; 76.76 KB) – 
vystavené spoločnosťou/firmou SR 

• nóta Veľvyslanectva SR v Prahe 

a fakultatívne po vstupe na územie ČR po skončení pracovného pobytu v SR 

•  lekárske potvrdenie o výsledku testu PCR na preukázanie SARS-CoV-2  (docx; 20.50 KB) 
alebo povinná 14-dňovú nariadená (domácu) karanténa v ČR 
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Informácie pre slovenské spoločnosti/firmy 

Postup pri vystavení nóty Veľvyslanectva SR v Prahe na vstup a výstup z územia ČR pracovníkov 
kritickej infraštruktúry 

O vystavenie nóty pre pracovníka kritickej infraštruktúry požiada Veľvyslanectvo SR v Prahe 
subjekt/spoločnosť SR, pre ktorú bude občan ČR/členského štátu EÚ s povoleným pobytom na území 
ČR zabezpečovať servis kritickej infraštruktúry, a to minimálne 48 hod pred jeho plánovaným 
prekročením štátnej hranice ČR.  

Za týmto účelom musí zaslať na emailovú adresu Veľvyslanectva SR v Prahe: pendlericz@mzv.sk 
potvrdenie - opatrené pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu subjektu/spoločnosti SR s 
uvedením adresy jej sídla, IČO a telefonického kontaktu kontaktnej osoby, v ktorom uvedie, že občan 
ČR/členského štátu EÚ s povoleným pobytom na území ČR (bez uvedenia jeho osobných údajov) bude 
zabezpečovať jednorazový, neodkladný alebo havarijný servis kritickej infraštruktúry na území SR.   

Zároveň v ňom potvrdí svoj záväzok, že v súlade s  platným mimoriadnym opatrením Ministerstva 
zdravotníctva ČR č. 15190/2020-5/MIN/KAN  (docx; 54.23 KB) budú vo vzťahu k pracovníkovi kritickej 
infraštruktúry   dodržiavané a zabezpečené najmä tieto opatrenia:  

• poskytovanie hygienických/dezinfekčných prostriedkov, 
• povinnosť nosenia ochranných prostriedkov dýchacieho systému na pracovisku, 

• obmedzenie kontaktu s inými osobami na nevyhnutnú dobu, 
• obmedzenie voľného pohybu s výnimkou ciest z miesta dočasného bydliska do miesta výkonu práce, 

podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti, obstarania základných životných potrieb, ap.; 
• obmedzenie pohybu na verejne prístupných miestach najviac v počte dvoch osôb a zachovanie 

odstupu pri kontakte s ostatnými osobami najmenej vo vzdialenosti 2 metre.  
  

 Vzor potvrdenia spoločnosti/firmy so sídlom na území Slovenskej republiky pre pracovníka kritickej 
infraštruktúry   (docx; 17.92 KB) 

Subjekt/spoločnosť SR tiež zašle Veľvyslanectvu SR v Prahe v prílohe vyššie uvedeného potvrdenia 
kópiu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR u udelení výnimky z bodov 1 až 3 Opatrenia 
Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3172/2020 zo dňa 17.4.2020. 

  

UPOZORNENIE 

V zmysle platného ustanovenia bodu 6  Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození 
verejného zdravia  č. OLP/3172/2020 zo 17.4.2020 (pdf; 132.41 KB) musí slovenská firma/spoločnosť, 
pre ktorú občan ČR alebo občan členského štátu EÚ s povoleným pobytom na území ČR bude 
zabezpečovať na území SR jednorazový, neodkladný alebo havarijný servis kritickej infraštruktúry 

v pracovnom intervale do 14 kalendárnych dní, požiadať Úrad verejného zdravotníctva SR – 
prostredníctvom orgánu/rezortu štátnej správy SR, do pôsobnosti ktorého patrí príslušný sektor 
kritickej infraštruktúry (Príloha č. 3 zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre) - o udelenie 
výnimky z bodov 1 až 3 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia 
pred prekročením štátnej hranice ČR - SR pracovníkom kritickej infraštruktúry. 

Žiadosť o vstup pracovníkov poskytujúcich služby a servisných pracovníkov zo zahraničia je na 
https://www.mpsr.sk/ziadost-o-vstup-servisnych-pracovnikov-zo-zahranicia/439 

S účinnosťou od 20. apríla 2020 od 07:00 hod je podmienkou udelenia výnimky na vstup do SR 
preukázanie sa pracovníka kritickej infraštruktúry negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 
nie starším ako 48 hodín na hraničnom priechode SR. 
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