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http://www.mzv.cz/minsk/cz/obchod_a_ekonomika/podnikani_v_belorusku_2011.html
http://nalog.by/
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=hk0200166
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Hk0900071
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31300375&p1=1
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6036




 

 



 

 

 

http://www.mzv.cz/minsk/cz/obchod_a_ekonomika/statni_a_republikove_programy_rozvoje.html
http://www.mzv.cz/minsk/cz/obchod_a_ekonomika/statni_a_republikove_programy_rozvoje.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Registrácia pobytu cudzincov v BY  

Aktuálne pravidlá vstupu a pobytu cudzincov v BY nadobudli platnosť prijatím Nariadenia č. 63 vládou 

BY z 19.1.2006. Zodpovednosť za pobyt cudzincov na území BY preberá pozývajúca fyzická, alebo 

právnická osoba, zabezpečujúca cudzincovi ubytovanie, dopravu, včasné opustenie BY a taktiež 

dodržiavanie vnútorných zákonov štátu. Cudzinci, ktorí dočasne prichádzajú do BY, sú v priebehu 5 

pracovných dní (ráta sa aj sobota) povinní zaregistrovať sa na oddelení pasovej a vízovej služby 

Obvodného oddelenia milície. Za prekročenie vopred zaplateného termínu registrácie ubytovania sú 

udeľované pokuty. Kontrolu dodržiavania pravidiel vykonávajú orgány vnútorných záležitostí v 

súčinnosti s orgánmi bezpečnosti a taktiež pohraničné vojská BY.  



Cestovanie automobilom je povolené po trasách medzinárodného spojenia. Dĺžka tranzitu môže byť 

zmenená (v návrhu zákona existuje definícia „vynútená zastávka“), ale trasa musí zostať 

nezmenenou. Podľa tvrdenia oficiálnych rezortných zástupcov cudzinec nebude postihovaný, ak 

využije inú trasu ako s medzinárodným označením, ale pracovník Štátnej automobilovej inšpekcie 

(GAI) ho usmerní o použití správnej trasy. Počas cesty je možné využívať hotelové, motelové, alebo 

iné nevyhnutné služby, ako napr. chránené parkoviská a odpočívadlá. Cudzinec tranzitne cestujúci 

nemá právo - okrem mimoriadnych udalostí - zostať v pohraničných zónach. Pri nevyhnutnosti treba 

operatívne informovať príslušné pohraničné, alebo policajné orgány. Medzinárodný vodičský preukaz 

je možné použiť cudzincovi do 3 mesiacov pobytu. V prípade, ak sa cudzinec v BY zdržuje s vlastným 

autom dlhšie ako 3 mesiace, je jeho povinnosťou požiadať miestne orgány o vystavenie bieloruského 

vodičského preukazu. Od 1.8.2013 v BY funguje mýtny systém spoplatnenia diaľníc a ciest I. triedy, 

ktorý sa vzťahuje na všetky nákladné vozidlá a osobné vozidlá z krajín, ktoré nie sú členmi Colnej únie 

BY-KZ-RU. Informácie o platbách a použití registračných prístrojov je možné nájsť na stránke 

www.beltoll.by  

Letecká doprava  

Pri tranzitnom lete cez BY cestujúci musí mať letenky do cieľovej krajiny a tranzitný pobyt nesmie 

presahovať 24 hod. Cestujúci nemá právo pohybovať sa mimo určeného priestoru na teritóriu letiska. 

Za akékoľvek narušenie nariadenia, či neznalosť zákona nesú právnické i fyzické osoby zodpovednosť, 

ktorá je posudzovaná v súlade so zákonmi BY. Procedúra vyhostenia nežiaducich osôb z BY sa mení. 

Zoznam príčin bol rozšírený o ďalší bod, v ktorom sa hovorí o ohrození národnej bezpečnosti štátu a 

zdravia občanov cudzincom. V prípade narušenia bieloruských zákonov bude občan poučený 

kompetentným pracovníkom colnice o svojich právach, ktoré mu vyplývajú z bieloruských zákonov. V 

prípade leteckej cesty do BY cez ruské letiská je potrebné ruské vízum i v prípade krátkeho tranzitu 

bez opustenia letiska!  

Bezpečnostné riziká 

V BY sú bezpečnostné riziká relatívne nízke. Odporúča sa dodržiavať bežné bezpečnostná zásady 

platné v akejkoľvek krajine. Neodporúča sa zdržiavať sa dlhšie obdobie v oblastiach postihnutých 

radiáciou (JV-krajiny pri hraniciach s UA/neďaleko Černobyľu).  

Výmena valuty, režim dovozu a vývozu finančných prostriedkov a vecí  

Povinná výmena valuty nie je v BY zavedená. V spojitosti s unifikáciou pravidiel o vývoze cudzej meny 

z územia BY a RU bolo prijaté Nariadenie NB BY č. 48 a Štátneho colného výboru BY č. 18 zo 

14.3.2003, ktoré upravujú vývoz cudzej meny. Aktuálne informácie sú na internetovej stránke 

www.customs.gov.by. Výmenu peňazí je odporúčané vykonávať v bankách.  

Zdravotnícka starostlivosť:  

Pri prechode hranice BY nie je akceptované ŽIADNE zdravotné poistenie uzatvorené v SK. 

Upozorňujeme preto, že v BY je na každom hraničnom prechode potrebné uzatvoriť dodatkové 

zdravotné poistenie s poisťovacou spoločnosťou „BELGOSSTRACH“. Výška poistného je priaznivá 

(niekoľko €). Zdravotnícke ošetrenie je možné v štátnych, alebo súkromných zdravotníckych 

zariadeniach.  

http://www.beltoll.by/


Oblasti so zvýšeným rizikom pre cudzinca  

Neodporúča sa navštevovať dlhodobo miesta bezprostredne postihnuté následkami havárie 

Černobyľskej JE, ku ktorej došlo v r. 1986 na Ukrajine, 10 km od bieloruských hraníc. K postihnutým 

oblastiam patrí juhovýchod BY, rozprestierajú sa medzi mestami Loev, Mozyr, Petrikov a David-

Gorodok. V tejto oblasti platia ochranné opatrenia radiačno-ekologickej zóny. Neodporúča sa ani 

pobyt v pohraničných oblastiach bez predchádzajúceho súhlasu milície, alebo pohraničných vojsk.  

Odporúčané spojenie do BY a na SR:  

Na cestu od BY je možné využiť letecké spojenie z Viedne, Budapešti, Prahy, príp. Varšavy, leteckými 

spoločnosťami „Belavia“, „Austrianairlines“, či „CzechAirlines“. Priame letecké spojenie medzi 

Minskom a Bratislavou neexistuje. Letisko Minsk II. sa nachádza 45 km od centra Minska. Využíva sa 

aj medzinárodná železničná doprava. Pri dlhšej ceste do BY odporúčame využiť dopravu vlastným 

dopravným prostriedkom. Cestná sieť je dobre udržiavaná počas celého roka. Hlavné cestné trasy sú 

spravidla v oboch smeroch 2-prúdové. Povrchová úprava ciest na hlavných trasách zodpovedá úrovni 

rýchlostných komunikácií na SK. Na hlavných trasách sú stanoviská dopravnej milície (GAI), ktoré 

kontrolujú rýchlosť aj v noci. Pri prechode hranicou je potrebné počítať so zdržaním pri colnom 

vybavení. Od 1.8.2013 v BY funguje mýtny systém spoplatnenia diaľníc a ciest I. triedy, ktorý sa 

vzťahuje na všetky nákladné vozidlá a osobné vozidlá z krajín, ktoré nie sú členmi Colnej únie BY-KZ-

RU. Informácie o platbách a použití registračných prístrojov je možné nájsť na stránke www.beltoll.by  

Popis spojenia z letiska a centra mesta  

Prepravu z medzinárodného letiska v Minsku, vzdialeného 45 km od centra mesta, zabezpečuje:  

- taxi-služba: (tel. č.: 157, 135, 107, 161, 181, 184, 152, 22.22.042, 28.23.282, mob.: 

+375/29/66.69.057, 77.79.057) 

- hromadná doprava autobusom z nástupišťa pred budovou 

- mikrobusmi tzv. maršutkami z nástupišťa č. 17. 

- od novembra 2014 už aj vlaky (Minsk hl. stanica- letisko MinskII). Denne sa vypraví 5 vlakov, prvý o 

5,35h a posledný o 20,25h,časovo preprava bude trvať asi 70 min, cena jednosmerného lístka bude 

stáť 25 tis. BYR (asi 2 EUR).  

Vnútroštátna doprava  

Najbežnejšími vnútroštátnymi dopravami (okrem osobných vozidiel) sú železničná a autobusová 

doprava. Je možné využiť aj taxislužbu, príp. služby autopožičovne, ktoré poskytuje automobily s 

vodičom aj bez. Počas jazdy v BY je potrebné dodržiavať dopravné predpisy a počítať s častou 

kontrolou dopravnej milície.  

Štátne sviatky BY:  

Deň Ústavy – 15.3.  

Deň jednoty národov BY a RU – 2.4.  

http://www.beltoll.by/


Deň oslobodenia – 9.5.  

Deň štátneho znaku a vlajky BY – II. májová nedeľa  

Deň nezávislosti BY (Deň Republiky) – 3.7.  

 

Národné sviatky:  

Nový rok – 1.1.  

Deň obrancov vlasti a ozbrojených síl BY – 23.2.  

Medzinárodný deň žien – 8.3.  

Sviatok práce – 1.5.  

Deň Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie – 7.11.  

 

Náboženské sviatky:  

Vianoce (pravoslávne) – 7.1.  

Veľká noc – podľa kalendára pravoslávnej a katolíckej cirkvi  

Radunica (Pamiatka zosnulých) - podľa kalendára pravoslávnej cirkvi  

Dziady (Pamiatka zosnulých) – 2.11.  

Vianoce (nepravoslávne) – 25.12.  

 

Pamätné dni:  

Deň pamiatky vojakov - internacionalistov – 15.2.  

Deň černobyľskej tragédie – 26.4.  

Deň celonárodnej pamiatky obetí Veľkej vlasteneckej vojny – 22.6. 

 

 Dni pracovného voľna:  

1.1. – Nový rok  

7.1. - Vianoce (pravoslávne)  

8.3. – Medzinárodný deň žien  



4. – Radunica (Pamiatka zosnulých; podľa kalendára pravoslávnej cirkvi)  

1.5. – Sviatok práce  

9.5. – Deň víťazstva  

3.7. – Deň nezávislosti BY(Deň Republiky)  

7.11. – Deň Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie  

25.12. - Vianoce (nepravoslávne) 

http://www.tppm.by/
mailto:emb.minsk@mzv.sk
http://www.bairc.org/
http://www.baeonline.org/
http://www.allminsk.biz/
http://www.icetrade.by/
http://www.customs.gov.by/



