
Podmínky vstupu 
Očkování 

Každý z návštěvníků Maroka musí být plně očkovaný na covid-19 (min. 14 dní po ukončení 

vakcinace) a musí se prokázat: 

- platným očkovacím certifikátem (v angličtině) a negativním PCR testem (ne starším 48 

hodin před odletem) 

Po příletu budou cestující na letišti otestováni rychlým antigenním testem. Dále mohou být 

cestující vyzvání k provedení dalšího PCR testu a to buď přímo na letišti nebo do 48 hodin 

od příletu v jejich hotelu. 

Děti do 6 let mají výjimku z očkování a testování. 

Děti od 6 let do 18 let mají výjimku z očkování, musí se ale prokázat negativním PCR testem 

(ne starším 48 hodin). 

Schválené vakcíny v Maroku: 

AstraZeneca, 

Sinopharm, 

Sputnik, 

Pfizer / BioNTech, 

Janssen (Johnson & Johnson), 

Covishield (Serum Institute of India), 

Moderna, 

Sinovac. 

Neočkované osoby nemají vstup do země povolen. 

 

- Cestující musí předložit písemné potvrzení o negativním výsledku testu v mezinárodním 

formátu nebo ve formě platného EU digitálního covid-19 certifikátu. 

 

Osoby s prodělaným Covidem 

- Marocké autority neuznávají žádná potvrzení o prodělaném onemocnění SARS-CoV-2. 

Formuláře/aplikace 

- Každý cestující musí před odletem vyplnit příjezdový formulář. Tento formulář je k 

dispozici k vyplnění i v letadle. 

https://www.onda.ma/form.php  

Podmínky návratu 
Test 

Od 9. 4. 2022 již není nutné předkládat při návratu do ČR test nebo očkování. 

Doporučujeme před odletem ověřit podmínky letecké společnosti. 

https://www.onda.ma/form.php


Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

https://www.mzv.cz/rabat/cz/konzularni_a_vizova_agenda/aktualizace_cesovnich_doporu

ceni_v_dobe.html  

Podmínky na místě 

Od 21. 10. 2021 je pro přístup do všech uzavřených prostor, hotelů, obchodních center, 

kaváren, restaurací atd. vyžadováno potvrzení o vakcinaci proti COVID-19 (nejdříve 14 dnů 

po poslední dávce). Potvrzení o vakcinaci proti COVID-19 je rovněž vyžadováno pro 

cestování mezi marockými městy. 

Od 10. 11. 2021 byl zrušen zákaz volného pohybu osob v nočních hodinách (23:00-05:00). 

Doporučujeme vždy respektovat aktuální pokyny místních autorit. 

 

Nošení roušek je povinné i venku nebo v automobilu. 

 

https://www.mzv.cz/rabat/cz/konzularni_a_vizova_agenda/aktualizace_cesovnich_doporuceni_v_dobe.html
https://www.mzv.cz/rabat/cz/konzularni_a_vizova_agenda/aktualizace_cesovnich_doporuceni_v_dobe.html

