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Zetis 2011      03. 05. 2020 

Informaci přináší: 

    A.ZeT    Asociace zemědělské a lesnické techniky 
sekretariát:  Veveří 102, 616 00 Brno 

T: 541 235 256     E: zet.agro@post.cz     W: www.zetis.cz  

Obsah: 

Podmínky vycestování pracovníků kritické infrastruktury z České republiky na Slovensko 
aktualizace k 01.05.2020 
 
Občan Českem republiky nebo členského státu EÚ s povoleným pobytem na území ČR - pracovník 
kritické infrastruktury – může vycestovat z území ČR za účelem zajištěni jednorázového a 
neodkladného či havarijního servisu kritické infrastruktury SR. 

Jedná se o následující činnosti:  

• zajištění řádného chodu kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury nebo další a 
související energetické infrastruktury, 

• zajištěni řízení a servisu chemických a farmaceutických provozů souvisejících s bojem proti 
epidemií a kritickou infrastrukturou, včetně servisu informačních systémů, 

• opravy a servis v nezbytně potřebných případech výrobní technologie v zemědělské a 

potravinářské výrobě. 

 

Z aktualizovaných předpisů a opatření s platností od 01.05.2020 jsme sestavili postup vyřízení 
potřebných dokladů a povolení. Při čtení to vypadá složitě, ale podle našich zkušeností lze celou 
proceduru zvládnout do 2 pracovních dnů, přičemž Váš zákazník – slovenská firma provede pouze 
2 administrativní úkony a jejich výsledky Vám pošle, na českou firmu zbude povinnost zajistit pro 
svoje pracovníky test na SARS-CoV-2. 

 

Potřebné doklady 

[1] Potvrzení pro pracovníky ČR servisu kritické infrastruktury v zahraničí  
vystavené slovenskou společností/firmou. 

[2] Nóta Velvyslanectví SR v Praze,  
tato nóta potvrdí, že země, resp. zaměstnavatel, pro kterého dotyčný pracuje, přijme na 
pracovišti opatření k tomu, aby se zamezilo šíření viru SARS CoV-2 (např. nošení ochranných 
prostředků dýchacích cest). 

[3] Lékařské potvrzení o negativním výsledku PCR testu na SARS-CoV-2 
ne starší než 96 hodin; požadavky na potřebu testu se liší podle doby pobytu v zahraničí. 

 

Postup vyřízení žádosti: 

1.  
Slovenská firma/společnost, pro kterou občan ČR anebo občan členského státu EÚ s povoleným 
pobytem na území ČR bude zabezpečovat na území SR jednorázový, neodkladný anebo havarijní servis 
kritické infrastruktury v pracovním intervale do 14 kalendářních dní,   
vyhotoví potvrzení [1] 

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

opatřené razítkem a podpisem statutárního zástupce subjektu/společnosti SR s uvedením  

mailto:zet.agro@post.cz
http://www.zetis.cz/
https://www.mzv.sk/documents/10182/4115651/200416-vzor-potvrdenia-spolocnosti-firmy-so-sidlom-na-uzem%C3%AD-SR-pracovnici-kritickej-infrastruktury/4bcf39c2-43a8-4e31-8b54-4c84f617de80
https://www.mzv.sk/documents/10182/4115651/200416-vzor-potvrdenia-spolocnosti-firmy-so-sidlom-na-uzem%C3%AD-SR-pracovnici-kritickej-infrastruktury/4bcf39c2-43a8-4e31-8b54-4c84f617de80
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• adresy jejího sídla,  

• IČO 

• telefonického kontaktu kontaktní osoby, 

ve kterém uvede, že občan ČR/členského státu EÚ s povoleným pobytem na území ČR (bez uvedení 
jeho osobních údajů) bude zabezpečovat jednorázový, neodkladný nebo havarijní servis kritické 
infrastruktury na území SR a současně potvrdí svůj závazek, že v souladu s platným mimořádným 
opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. 15190/2020-5/MIN/KAN budou ve vztahu k pracovníkovi 
kritické infrastruktury dodržované a zajištěné zejména tato opatřeni:  

• poskytovaní hygienických/dezinfekčních prostředků,  

• povinnost nošení ochranných prostředků dýchacího systému na pracovišti, 

• omezení kontaktu s jinými osobami na nezbytnou dobu,  

• omezeni volného pohybu s výjimkou cest z místa dočasného bydliště do místa výkonu práce, 

podnikatelské anebo jiné obdobné činnosti, zajištění základních životních potřeb, ap.;  

• omezeni pohybu na veřejně přístupných místech nejvíc v počte dvou osob a zachování odstupu při 

kontaktu s ostatními osobami nejméně ve vzdálenosti 2 metrů.  

 
2. 
Slovenská firma/společnost 
požádá Úrad verejného zdravotníctva SR – prostřednictvím ministerstva zemědělství SR o uděleni 
výjimky z bodů 1 až 3 Opatření Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia pred 
prekročením štátnej hranice ČR - SR pracovníkom kritickej infraštruktúry.  
Žádost o vstup pracovníků poskytujících služby a servisních pracovníků ze zahraničí je na  
https://www.mpsr.sk/ziadost-o-vstup-servisnych-pracovnikov-zo-zahranicia/439  
 
3. 
Úrad verejného zdravotníctva SR  
udělí  
[4] výjimku z bodů 1 až 3 Opatření Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia 
č. OLP/3172/2020 ze dne 01.04.2020  
a zašle ji slovenskému podniku. 
 

4. 

Slovenská firma/společnost 
požádá Velvyslanectví SR v Prahe minimálně 48 hod před plánovaným překročením státní hranice ČR 
o vystaveni nóty pro pracovníka kritické infrastruktury. 
Za tímto účelem na emailovou adresu Velvyslanectví SR v Praze pendlericz@mzv.sk:  

1) zašle potvrzení [1] 
2) přiloží kopii [4] rozhodnuti 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 01.05.2020. 

5. 
Velvyslanectví SR v Praze 
vystaví nótu [2] 
Tato nóta potvrdí, že daná země, resp. zaměstnavatel, pro kterého dotyčný pracuje, přijme na 
pracovišti opatření k tomu, aby se zamezilo šíření viru SARS CoV-2 (např. nošení ochranných 
prostředků dýchacích cest) 
a zašle ji slovenskému podniku. 
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6. 
Potvrzení [3] o negativním výsledku PCR testu na SARS-CoV-2  

[3]  vzor  lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na prokázání SARS-CoV-2  (docx; 20.50 KB)   

• Na české straně hranice při výstupu z ČR  

 pokud doba pobytu nepřekročí 14 kalendářních dní není potvrzení potřeba, 

 pokud předpokládaná doba pracovního pobytu bude delší než 14 kalendářních dní musí se 

pracovník tímto potvrzením prokázat. 

• Na slovenské straně na vstupu do SR platí s účinností od 01.05.2020 povinnost prokázat se 

negativním testem ne starším než 96 hodin; na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena 

vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti môže Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky udeliť výnimku z povinnosti odovzdania negatívneho testu nie staršieho ako 96 hodín. 

• Při návratu do ČR  

 pokud doba pobytu v zahraničí nepřekročí 14 kalendářních dní není potvrzení potřeba, 

 pokud doba pracovního pobytu v zahraničí je delší než 14 kalendářních dní musí se pracovník 

tímto potvrzením prokázat nebo bude mít povinně nařízenou karanténu v délce 14 dnů nebo 

může do 72 hodin od vstupu do ČR absolvovat test. 

 

https://www.mzv.sk/documents/10182/4115651/200426-2-vzor-lekarske-potvrdenie-o-vysledku-testu-PCR-na-SARS-CoV-2-CZ-EN.docx/d95c4874-f87a-4686-b1f9-423aaa6c6812

