Úvod

Web MVČR

Často kladené otázky

Práce a výkon povolání

Zajištění nezbytných potřeb, péče o děti a

Lékař

zvířata

Úřední záležitosti a vzdělávání

Sport a pobyt v přírodě

Nákupy

Stěhování a vycestování z ČR

Pohřeb a svatba

Volby a zasedání

Práce a výkon povolání

Zaměstnanci

OSVČ

Jednatelé a ostatní

Zaměstnanci
Cesty do zaměstnání V RÁMCI OKRESU jsou bez omezení (nepotřebuji doklad).
Cesty do zaměstnání MIMO OKRES jsou omezeny (potřebuji se prokázat dokladem).
Cestou do zaměstnání je myšlena nejkratší možná cesta mezi bydlištěm a místem výkonu zaměstnání, povolání či jiné obdobné činnosti bez zbytečných
zastávek.
V místě zaměstnání lze samozřejmě zaměstnance ubytovat (viz ubytování podle krizového opatření k maloobchodu a službám), ten pak může využívat
cest mezi takovým dočasným bydlištěm a místem zaměstnání jako cestu do zaměstnání.

Jako doklad mohu použít/předložit:
Potvrzení zaměstnavatele vystavené i na určité období s uvedením místa výkonu zaměstnání a místa pobytu VZOR - Potvrzení zaměstnavatele na
cesty do místa výkonu práce (DOCX)
Pracovní smlouvu či dohodu
Zaměstnanecký průkaz (pokud z něj vyplývá, že potřebuji cestovat do jiného okresu
Vzory formulářů jsou pouze doporučující, nemusí mít vždy všechny náležitosti (např. razítko společnosti).

OSVČ
Cesty za výkonem činnosti OSVČ V RÁMCI OKRESU jsou bez omezení (nepotřebuji doklad).

Cesty za výkonem činnosti OSVČ MIMO OKRES jsou omezeny (potřebuji se prokázat dokladem).
Cestou za výkonem činnosti OSVČ je myšlena nejkratší cesta mezi bydlištěm a místem výkonu činnosti bez zbytečných zastávek.

Jako doklad mohu použít/předložit:
VZOR - Formulář pro cesty mimo okres (DOCX)
Objednávku zákazníka / zakázkový list
Dodací či přepravní list
Vzory formulářů jsou pouze doporučující, nemusí mít vždy všechny náležitosti (např. razítko společnosti).

Jednatelé a ostatní
Výkon jiné činnosti se vztahuje i na osoby, jejichž činnost není upravena živnostenským zákonem, ale speciální právní úpravou (exekuce, insolvence
apod.).
Cesty za účelem výkonu činnosti jednatele V RÁMCI OKRESU jsou bez omezení (nepotřebuji doklad).
Cesty za účelem výkonu činnosti jednatele MIMO OKRES jsou omezeny (potřebuji se prokázat dokladem).

Jako doklad mohu použít/předložit:
VZOR - Formulář pro cesty mimo okres (DOCX)
Vzory formulářů jsou pouze doporučující, nemusí mít vždy všechny náležitosti (např. razítko společnosti)
Průkaz osvědčující výkon dané činnosti (exekutorský průkaz, průkaz insolvenčního správce apod.).

Související dokumenty
VZOR - Čestné prohlášení (DOCX)
Velikost souboru: 15,8 KB / formát DOCX

VZOR - Čestné prohlášení (PDF)
Velikost souboru: 105 KB / formát PDF

VZOR - Formulář pro cesty mimo okres (DOCX)
Velikost souboru: 18,3 KB / formát DOCX

VZOR - Formulář pro cesty mimo okres (PDF)
Velikost souboru: 114 KB / formát PDF

VZOR - Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce (DOCX)
Velikost souboru: 9,6 KB / formát DOCX

VZOR - Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce (PDF)
Velikost souboru: 168 KB / formát PDF

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření
Velikost souboru: 154 KB / formát PDF

