
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

FI. :on :i ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 17. prosince 2020

V Praze dne 4. ledna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví obdrželo dne 17. prosince 2020 Vaši žádost o informace dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

evidovanou pod č. j.: kterou jste požadoval následující

informace: „MZČR je zodpovědné za vydávání seznamu rizikových zemí a oblastí pro

cestování a na základě jakých kritérií je rozhodnuto o zařazení země mezi bezpečné pro

cestování? Proč v seznamu bezpečných zemí chybí Čína, Vietnam a Tchaj-wan?“;

Vám sděluji následující:

Na základě společných diskusí bylo dne 30. 6. 2020 přijato doporučení Rady, které shrnuje

podmínky pro zařazení dané třetí země na tzv. společný zelený seznam a zároveň předkládá

prvotní seznam třetích zemí, se kterými může od 1. 7. 2020 dojít k postupnému uvolnění na

vstupu do EU. Tento seznam je flexibilní a měl by být brán jako maximum. Pokud členský

stát vyhodnotí, že nejsou splněna všechna kritéria v případě národního kontextu, může se

rozhodnout pro nezařezaní dané třetí země na národní seznam. Národní seznam by zároveň

neměl být širší než seznam třetích zemí odsouhlasený Radou. Vyhodnocování a revize

společného EU seznamu probíhá ve 14denních intervalech. Z důvodu zhoršení

epidemiologické situace bylo ze seznamu odebráno již několik třetích zemí – Alžírsko, Černá

Hora, Gruzie, Kanada, Maroko, Srbsko a Tunisko. Opatření pro účely cestování ze třetích

zemí, které nejsou na tzv. společném zeleném seznamu, zůstává obdobné jako před

červnem 2020, tzn. vstup by měl být povolen pouze v rámci stanovených výjimek:

zdravotničtí pracovníci, zdravotničtí výzkumní pracovníci a pracovníci v oblasti péče

o seniory; příhraniční pracovníci; sezónní pracovníci v zemědělství; pracovníci v dopravě;

diplomati, zaměstnanci mezinárodních organizací a osoby pozvané mezinárodními

organizacemi, jejichž fyzická přítomnost je vyžadována pro řádné fungování těchto

organizací, příslušníci ozbrojených sil, pracovníci poskytující humanitární pomoc a pracovníci

civilní ochrany při výkonu svých funkcí; tranzitní cestující; osoby cestující z naléhavých

rodinných důvodů; námořníci; osoby, které potřebují mezinárodní ochranu nebo u nichž

existuje jiný humanitární důvod; státní příslušníci třetích zemí cestující za účelem studia;

vysoce kvalifikovaní pracovníci ze třetích zemí, pokud je jejich zaměstnání nezbytné
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z ekonomického hlediska a pracovní činnost nelze odložit nebo vykonávat v zahraničí.

V návaznosti na volání členských států po lepší specifikaci jednotlivých kategorií představila

Evropská komise dne 28. října 2020 svá vodítka (COM(2020) 686 final), která rozpracovávají

jednotlivé kategorie, včetně doporučení prokazování těchto účelů. V případě studijních účelů

dochází ke specifikaci odkazem na směrnici 2016/801 o studentech

a výzkumnících. Kategorie osob nespadajících po působnost této směrnice jsou uvedeny

jako možné, tj. na zvážení jednotlivých členských států – to se týká i kategorie přípravných

kurzů pro studium na vysoké škole, které Česká republika v souladu s doporučením

omezuje.

Kategorie osob nespadajících do působnosti této směrnice jsou uvedeny jako možné, tj. na

zvážení jednotlivých členských států – to se týká i kategorie přípravných kurzů pro studium

na vysoké škole, které Česká republika v souladu s doporučením omezuje. Ochranné

opatření v tomto ohledu rovněž reaguje na krizová opatření vlády vyhlášená během

nouzového stavu omezující podstatně volný pohyb, shromažďování na území ČR a pro školy

obecně zavádějící distanční výuku. Zaveden je mechanismus pro umožnění návštěv

nesezdaných párů, které spolu mají trvalý partnerský vztah, a to jak pro ty s vízovou

povinností (včetně obnovení nabírání žádostí o krátkodobá víza), tak pro ty bezvízové.

Vstup ze třetích zemí je umožněn tak, aby byl v maximální míře v souladu s koordinací

na úrovni EU. Česká republika postupně uvolnila cestování z bezpečných zemí, kdy

na národním seznamu jsou v tuto chvíli Austrálie, Japonsko, Nový Zéland, Jižní Korea

a Thajsko. Zároveň došlo k rozšíření výjimek pro cesty osob z třetích zemí, které nejsou

na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Např. od 24. srpna 2020

došlo k uvolnění podávání žádostí o krátkodobá víza za účelem zaměstnání pro státní

příslušníky Ukrajiny, a to z důvodu ekonomického zájmu České republiky.

S pozdravem

2


