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M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R 
Nad Štolou 3,  poštovní schránka 21,  170 34,  Praha 7 

 
Č. j. MV- 48168-2/OAM-2020     

Praha 13. března 2020 
    Počet listů: 2 
    Přílohy: 1 el. 

 
 
 

 

 
 

Mimořádné opatření 
 

 
Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) jako orgán příslušný 
podle § 12 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky 
a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve 
smyslu čl. 28 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým 
se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen 
„Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřejný 
pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění 
COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2 

 
 

dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky, 
 

a to v období od 14. března 2020 00:00 do 18. března 2020 23:59 na pozemní hranici 
se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.  
 

I. 
1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných 

úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem způsobem 
přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.  

2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze 
a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy, a to bez 

časového omezení a 
b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy, 

a to v době od 5:00 do 23:00, pokud se jedná o osoby prokazatelně pravidelně 
překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky pracující ve 
vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby, které 
prokáží důvody zvláštního zřetele. 
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3) Omezení uvedená v odst. 2 se nevztahují na: 

 

a) integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je 
upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a 
sousedním státem, 

b) osoby v případě nepředvídané mimořádné situace, 
c) dopravce v souladu s body II. a III. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 

č. 200, 
d) nákladní leteckou, nákladní železniční a nákladní lodní dopravu.  

 

II. 
Toto opatření obecné povahy ruší mimořádné opatření č. j. MV- 48168-1/OAM-2020 
ze dne 12. března 2020. 

 

III. 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 14. března 2020 v 00:00 a pozbývá 
platnosti dne 18. března 2020 ve 23:59. 
 

 
 
 

Odůvodnění 
 

Toto mimořádné opatření rozšiřuje nad rámec mimořádného opatření č. j. MV- 48168-
1/OAM-2020 ze dne 12. března 2020 výjimky z povinnosti překračovat vnitřní hranice 
pouze na stanovených místech o nákladní leteckou dopravu. 

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem 
SARS-CoV-2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný 
pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky. S ohledem na tuto skutečnost byla 
shledána jakožto součást nezbytných bezpečnostních opatření potřeba neprodleně 
znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 28 odst. 1 
Schengenského hraničního kodexu. 

Vzhledem k bezprostřednosti závažné hrozby pro veřejný pořádek a vnitřní 
bezpečnost České republiky dočasně znovu zavede ochranu vnitřních hranic České 
republiky Ministerstvo vnitra mimořádným opatřením podle § 12 odst. 1 zákona 
o ochraně hranic. 

Cílem tohoto opatření je zabránit narušování veřejného pořádku v důsledku 
nekontrolovaného pohybu osob podléhajících mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví vydaným v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace.  



  

 3 

Kontroly budou prováděny po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic, a to 
flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace. 

Vnitřní hranice lze překračovat pouze v místech stanovených v části 1 přílohy tohoto 
opatření, a to bez časového omezení. Osoby prokazatelně pravidelně překračující 
vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km 
od státní hranice České republiky a další osoby, které prokáží důvody zvláštního 
zřetele, mohou překračovat také v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto 
opatření obecné povahy, a to v době od 5:00 do 23:00. 

Výše uvedená povinnost se nevztahuje na  vybrané kategorie osob, u nichž by bylo 
omezení překračování vnitřních hranic nepřiměřené a v některých případech by 
odporovalo veřejnému zájmu. Jedná se o: 

a) integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je 
upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a 
sousedním státem, 

b) osoby v případě nepředvídané mimořádné situace, 
c) dopravce v souladu s body II. a III. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 

č. 200, 
d) nákladní leteckou, nákladní železniční a nákladní lodní dopravu.  

Úseky, na kterých budou prováděny kontroly, jejich intenzita a zacílení byly zvoleny 
s ohledem na princip přiměřenosti tak, aby omezení plynulosti přeshraničního provozu 
bylo co nejmenší. 

 
 

Poučení 
 

Proti tomuto mimořádnému opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat 
opravný prostředek. 
 
 
 
 
 
 
 Jan Hamáček 
   ministr vnitra 

 
 



 
 

Jan HAMÁČEK 
1. místopředseda vlády a  

ministr vnitra  
 
 
               Praha 16. března 2020 
               Č. j. PPR-6127-57/ČJ-2020-990100-SA 
 
 
 
 
Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, 
vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 
 v souvislosti s opatřeními vlády a ministerstev vydaných z důvodu výskytu 
koronaviru (SARS CoV-2) a vyhlášením nouzového stavu na území České republiky 
si Vás dovoluji požádat v souladu s § 21 a násl. zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a změně některých zákonů (krizového zákona), ve znění pozdějších předpisů, 
o součinnost Vámi řízených obcí s Policií České republiky při plnění úkolů v rámci 
krizového řízení (např. součinnost obecní policie nebo městské policie) při zjišťování 
porušení mimořádných, ochranných nebo krizových opatření v souladu s § 1 odst. 1, 
§ 2 písm. a), b) a h) a § 10 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů.  

  

S pozdravem 

 
 
 
 
 
primátoři měst, statutárních měst a hlavního města Prahy 
a starostové obcí České republiky 
 
cestou operačního střediska integrovaného záchranného systému 

 
 
 



KOD OBEC_NAZEV OKRES_NAZEV ORP_NAZEV POU_NAZEV STAT STAT č.2 (pokud obec sousedí se 

dvěma státy)

554499 Aš Cheb Aš Aš Německo

554545 Hazlov Cheb Aš Aš Německo

554553 Hranice Cheb Aš Aš Německo

538795 Krásná Cheb Aš Aš Německo

561169 Rozvadov Tachov Tachov Bor Německo

561304 Třemešné Tachov Tachov Bor Německo

561738 Krompach Česká Lípa Nový Bor Cvikov Německo

561827 Mařenice Česká Lípa Nový Bor Cvikov Německo

562556 Jetřichovice Děčín Děčín Česká Kamenice Německo

562335 Děčín Děčín Děčín Děčín Německo

562513 Hřensko Děčín Děčín Děčín Německo

562564 Jílové Děčín Děčín Děčín Německo

553549 Česká Kubice Domažlice Domažlice Domažlice Německo

554006 Nemanice Domažlice Domažlice Domažlice Německo

567621 Košťany Teplice Teplice Duchcov Německo

567701 Mikulov Teplice Teplice Duchcov Německo

567728 Moldava Teplice Teplice Duchcov Německo

567779 Osek Teplice Teplice Duchcov Německo

554481 Cheb Cheb Cheb Cheb Německo

554618 Libá Cheb Cheb Cheb Německo

554626 Lipová Cheb Cheb Cheb Německo

554634 Luby Cheb Cheb Cheb Německo

554740 Plesná Cheb Cheb Cheb Německo

538868 Pomezí nad Ohří Cheb Cheb Cheb Německo

554812 Skalná Cheb Cheb Cheb Německo

539074 Vojtanov Cheb Cheb Cheb Německo

563064 Hora Svatého Šebestiána Chomutov Chomutov Chomutov Německo

563111 Kalek Chomutov Chomutov Chomutov Německo

563498 Výsluní Chomutov Chomutov Chomutov Německo

561631 Jablonné v Podještědí Liberec Liberec Jablonné v Podještědí Německo

542148 Modrava Klatovy Sušice Kašperské Hory Německo

554456 Všeruby Domažlice Domažlice Kdyně Německo

560308 Bublava Sokolov Kraslice Kraslice Německo

560472 Kraslice Sokolov Kraslice Kraslice Německo

560596 Přebuz Sokolov Kraslice Kraslice Německo

560651 Stříbrná Sokolov Kraslice Kraslice Německo

567639 Krupka Teplice Teplice Krupka Německo

568147 Petrovice Ústí nad Labem Ústí nad Labem Libouchec Německo

568309 Tisá Ústí nad Labem Ústí nad Labem Libouchec Německo

567078 Brandov Most Litvínov Litvínov Německo

567108 Český Jiřetín Most Litvínov Litvínov Německo

567167 Hora Svaté Kateřiny Most Litvínov Litvínov Německo

567191 Klíny Most Litvínov Litvínov Německo

567329 Nová Ves v Horách Most Litvínov Litvínov Německo

539112 Stará Voda Cheb Mariánské Lázně Mariánské Lázně Německo

554880 Tři Sekery Cheb Mariánské Lázně Mariánské Lázně Německo

506494 Nové Hamry Karlovy Vary Karlovy Vary Nejdek Německo

578240 Hamry Klatovy Klatovy Nýrsko Německo

556386 Chudenín Klatovy Klatovy Nýrsko Německo

557528 Železná Ruda Klatovy Klatovy Nýrsko Německo

506486 Boží Dar Karlovy Vary Ostrov Ostrov Německo

555215 Jáchymov Karlovy Vary Ostrov Ostrov Německo

555479 Potůčky Karlovy Vary Ostrov Ostrov Německo

541401 Broumov Tachov Tachov Planá Německo

560910 Chodský Újezd Tachov Tachov Planá Německo

553441 Bělá nad Radbuzou Domažlice Domažlice Poběžovice Německo

554189 Rybník Domažlice Domažlice Poběžovice Německo

530417 Doubice Děčín Rumburk Rumburk Německo

562581 Jiříkov Děčín Rumburk Rumburk Německo

562777 Rumburk Děčín Rumburk Rumburk Německo

562823 Staré Křečany Děčín Rumburk Rumburk Německo

556084 Prášily Klatovy Sušice Sušice Německo

562441 Dolní Poustevna Děčín Rumburk Šluknov Německo

562661 Lipová Děčín Rumburk Šluknov Německo

545708 Lobendava Děčín Rumburk Šluknov Německo

562751 Mikulášovice Děčín Rumburk Šluknov Německo

562858 Šluknov Děčín Rumburk Šluknov Německo

562912 Velký Šenov Děčín Rumburk Šluknov Německo

562947 Vilémov Děčín Rumburk Šluknov Německo

560863 Halže Tachov Tachov Tachov Německo

561002 Lesná Tachov Tachov Tachov Německo

541443 Obora Tachov Tachov Tachov Německo

567507 Dubí Teplice Teplice Teplice Německo

568295 Telnice Ústí nad Labem Ústí nad Labem Ústí nad Labem Německo

562432 Dolní Podluží Děčín Varnsdorf Varnsdorf Německo

562882 Varnsdorf Děčín Varnsdorf Varnsdorf Německo

563315 Kryštofovy Hamry Chomutov Kadaň Vejprty Německo

546518 Loučná pod Klínovcem Chomutov Kadaň Vejprty Německo

563404 Vejprty Chomutov Kadaň Vejprty Německo



545902 Borová Lada Prachatice Vimperk Vimperk Německo

550337 Kvilda Prachatice Vimperk Vimperk Německo

550531 Strážný Prachatice Vimperk Vimperk Německo

550523 Stožec Prachatice Prachatice Volary Německo

599051 Bohumín Karviná Bohumín Bohumín Polsko

598968 Dolní Lutyně Karviná Bohumín Bohumín Polsko

573914 Božanov Náchod Broumov Broumov Polsko

573922 Broumov Náchod Broumov Broumov Polsko

574058 Heřmánkovice Náchod Broumov Broumov Polsko

574317 Otovice Náchod Broumov Broumov Polsko

574511 Šonov Náchod Broumov Broumov Polsko

598933 Český Těšín Karviná Český Těšín Český Těšín Polsko

555291 Chotěbuz Karviná Český Těšín Český Těšín Polsko

576247 Deštné v Orlických horách Rychnov nad Kněžnou Dobruška Dobruška Polsko

576573 Olešnice v Orlických horách Rychnov nad Kněžnou Dobruška Dobruška Polsko

576743 Sedloňov Rychnov nad Kněžnou Dobruška Dobruška Polsko

546631 Bílý Potok Liberec Frýdlant Frýdlant Polsko

563935 Bulovka Liberec Frýdlant Frýdlant Polsko

545996 Černousy Liberec Frýdlant Frýdlant Polsko

564036 Habartice Liberec Frýdlant Frýdlant Polsko

544353 Heřmanice Liberec Frýdlant Frýdlant Polsko

564079 Horní Řasnice Liberec Frýdlant Frýdlant Polsko

530433 Kunratice Liberec Frýdlant Frýdlant Polsko

564311 Pertoltice Liberec Frýdlant Frýdlant Polsko

564494 Višňová Liberec Frýdlant Frýdlant Polsko

541079 Staré Město Šumperk Šumperk Hanušovice Polsko

568210 Hať Opava Hlučín Hlučín Polsko

509647 Píšť Opava Hlučín Hlučín Polsko

510432 Šilheřovice Opava Hlučín Hlučín Polsko

574082 Hronov Náchod Náchod Hronov Polsko

547646 Velké Poříčí Náchod Náchod Hronov Polsko

574635 Vysoká Srbská Náchod Náchod Hronov Polsko

574694 Žďárky Náchod Náchod Hronov Polsko

564117 Chrastava Liberec Liberec Chrastava Polsko

554014 Návsí Frýdek-Místek Jablunkov Jablunkov Polsko

512028 Písek Frýdek-Místek Jablunkov Jablunkov Polsko

524891 Bernartice Jeseník Jeseník Javorník Polsko

525227 Bílá Voda Jeseník Jeseník Javorník Polsko

536148 Javorník Jeseník Jeseník Javorník Polsko

553484 Skorošice Jeseník Jeseník Javorník Polsko

541036 Stará Červená Voda Jeseník Jeseník Javorník Polsko

541214 Uhelná Jeseník Jeseník Javorník Polsko

553468 Velká Kraš Jeseník Jeseník Javorník Polsko

541303 Vidnava Jeseník Jeseník Javorník Polsko

569330 Ostružná Jeseník Jeseník Jeseník Polsko

569453 Velké Kunětice Jeseník Jeseník Jeseník Polsko

598941 Dětmarovice Karviná Karviná Karviná Polsko

598917 Karviná Karviná Karviná Karviná Polsko

599077 Petrovice u Karviné Karviná Karviná Karviná Polsko

580163 Dolní Morava Ústí nad Orlicí Králíky Králíky Polsko

580481 Králíky Ústí nad Orlicí Králíky Králíky Polsko

580571 Lichkov Ústí nad Orlicí Králíky Králíky Polsko

580651 Mladkov Ústí nad Orlicí Králíky Králíky Polsko

507334 Chuchelná Opava Kravaře Kravaře Polsko

568376 Rohov Opava Kravaře Kravaře Polsko

512869 Strahovice Opava Kravaře Kravaře Polsko

510378 Sudice Opava Kravaře Kravaře Polsko

569101 Třebom Opava Kravaře Kravaře Polsko

597520 Krnov Bruntál Krnov Krnov Polsko

597937 Úvalno Bruntál Krnov Krnov Polsko

597431 Janov Bruntál Krnov Město Albrechtice Polsko

597449 Jindřichov Bruntál Krnov Město Albrechtice Polsko

597635 Město Albrechtice Bruntál Krnov Město Albrechtice Polsko

551848 Petrovice Bruntál Krnov Město Albrechtice Polsko

597970 Vysoká Bruntál Krnov Město Albrechtice Polsko

573906 Borová Náchod Náchod Náchod Polsko

573973 Česká Čermná Náchod Náchod Náchod Polsko

573868 Náchod Náchod Náchod Náchod Polsko

574287 Nový Hrádek Náchod Náchod Náchod Polsko

564133 Jindřichovice pod Smrkem Liberec Frýdlant Nové Město pod Smrkem Polsko

564206 Lázně Libverda Liberec Frýdlant Nové Město pod Smrkem Polsko

564265 Nové Město pod Smrkem Liberec Frýdlant Nové Město pod Smrkem Polsko

506320 Brumovice Opava Opava Opava Polsko

507105 Hněvošice Opava Opava Opava Polsko

507113 Holasovice Opava Opava Opava Polsko

509574 Oldřišov Opava Opava Opava Polsko

505927 Opava Opava Opava Opava Polsko

597201 Bohušov Bruntál Krnov Osoblaha Polsko

551864 Dívčí Hrad Bruntál Krnov Osoblaha Polsko

551872 Hlinka Bruntál Krnov Osoblaha Polsko

597716 Osoblaha Bruntál Krnov Osoblaha Polsko



597775 Rusín Bruntál Krnov Osoblaha Polsko

551881 Slezské Pavlovice Bruntál Krnov Osoblaha Polsko

597813 Slezské Rudoltice Bruntál Krnov Osoblaha Polsko

574210 Machov Náchod Náchod Police nad Metují Polsko

577456 Rokytnice nad Jizerou Semily Jilemnice Rokytnice nad Jizerou Polsko

576093 Bartošovice v Orlických horách Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou Rokytnice v Orlických horách Polsko

576603 Orlické Záhoří Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou Rokytnice v Orlických horách Polsko

579262 Horní Maršov Trutnov Trutnov Svoboda nad Úpou Polsko

579505 Malá Úpa Trutnov Trutnov Svoboda nad Úpou Polsko

579581 Pec pod Sněžkou Trutnov Trutnov Svoboda nad Úpou Polsko

563668 Kořenov Jablonec nad Nisou Tanvald Tanvald Polsko

577081 Harrachov Semily Tanvald Tanvald Polsko

547786 Adršpach Náchod Broumov Teplice nad Metují Polsko

574252 Meziměstí Náchod Broumov Teplice nad Metují Polsko

574538 Teplice nad Metují Náchod Broumov Teplice nad Metují Polsko

547743 Vernéřovice Náchod Broumov Teplice nad Metují Polsko

579335 Chvaleč Trutnov Trutnov Trutnov Polsko

579025 Trutnov Trutnov Trutnov Trutnov Polsko

507091 Nýdek Frýdek-Místek Třinec Třinec Polsko

598810 Třinec Frýdek-Místek Třinec Třinec Polsko

554928 Vendryně Frýdek-Místek Třinec Třinec Polsko

579742 Špindlerův Mlýn Trutnov Vrchlabí Vrchlabí Polsko

540382 Mikulovice Jeseník Jeseník Zlaté Hory Polsko

597996 Zlaté Hory Jeseník Jeseník Zlaté Hory Polsko

579050 Bernartice Trutnov Trutnov Žacléř Polsko

530808 Královec Trutnov Trutnov Žacléř Polsko

579874 Žacléř Trutnov Trutnov Žacléř Polsko

580066 České Petrovice Ústí nad Orlicí Žamberk Žamberk Polsko

580431 Klášterec nad Orlicí Ústí nad Orlicí Žamberk Žamberk Polsko

584291 Břeclav Břeclav Břeclav Břeclav Rakousko

584975 Valtice Břeclav Břeclav Břeclav Rakousko

546089 České Velenice Jindřichův Hradec Třeboň České Velenice Rakousko

562360 Nová Ves nad Lužnicí Jindřichův Hradec Třeboň České Velenice Rakousko

545457 Černá v Pošumaví Český Krumlov Český Krumlov Horní Planá Rakousko

545481 Frymburk Český Krumlov Český Krumlov Horní Planá Rakousko

545511 Horní Planá Český Krumlov Český Krumlov Horní Planá Rakousko

594032 Hevlín Znojmo Znojmo Hrušovany nad Jevišovkou Rakousko

594130 Hrabětice Znojmo Znojmo Hrušovany nad Jevišovkou Rakousko

594156 Hrušovany nad Jevišovkou Znojmo Znojmo Hrušovany nad Jevišovkou Rakousko

547221 Stráž nad Nežárkou Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Rakousko

545465 Dolní Dvořiště Český Krumlov Kaplice Kaplice Rakousko

545503 Horní Dvořiště Český Krumlov Kaplice Kaplice Rakousko

545694 Pohorská Ves Český Krumlov Kaplice Kaplice Rakousko

584371 Březí Břeclav Mikulov Mikulov Rakousko

584410 Dobré Pole Břeclav Mikulov Mikulov Rakousko

584649 Mikulov Břeclav Mikulov Mikulov Rakousko

584754 Nový Přerov Břeclav Mikulov Mikulov Rakousko

584878 Sedlec Břeclav Mikulov Mikulov Rakousko

546798 Nová Bystřice Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Nová Bystřice Rakousko

547212 Staré Město pod Landštejnem Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Nová Bystřice Rakousko

544515 Horní Stropnice České Budějovice Trhové Sviny Nové Hrady Rakousko

544868 Nové Hrady České Budějovice Trhové Sviny Nové Hrady Rakousko

546143 Dešná Jindřichův Hradec Dačice Slavonice Rakousko

546917 Písečné Jindřichův Hradec Dačice Slavonice Rakousko

547166 Slavonice Jindřichův Hradec Dačice Slavonice Rakousko

562424 Županovice Jindřichův Hradec Dačice Slavonice Rakousko

547069 Rapšach Jindřichův Hradec Třeboň Suchdol nad Lužnicí Rakousko

562378 Staňkov Jindřichův Hradec Třeboň Třeboň Rakousko

594652 Podmyče Znojmo Znojmo Vranov nad Dyjí Rakousko

594792 Stálky Znojmo Znojmo Vranov nad Dyjí Rakousko

594865 Šafov Znojmo Znojmo Vranov nad Dyjí Rakousko

595098 Vranov nad Dyjí Znojmo Znojmo Vranov nad Dyjí Rakousko

595110 Vratěnín Znojmo Znojmo Vranov nad Dyjí Rakousko

545601 Loučovice Český Krumlov Český Krumlov Vyšší Brod Rakousko

545716 Přední Výtoň Český Krumlov Český Krumlov Vyšší Brod Rakousko

545848 Vyšší Brod Český Krumlov Český Krumlov Vyšší Brod Rakousko

593974 Dyjákovice Znojmo Znojmo Znojmo Rakousko

593982 Dyjákovičky Znojmo Znojmo Znojmo Rakousko

594059 Hnanice Znojmo Znojmo Znojmo Rakousko

594075 Horní Břečkov Znojmo Znojmo Znojmo Rakousko

594148 Hrádek Znojmo Znojmo Znojmo Rakousko

594172 Chvalovice Znojmo Znojmo Znojmo Rakousko

594199 Jaroslavice Znojmo Znojmo Znojmo Rakousko

594393 Lukov Znojmo Znojmo Znojmo Rakousko

594644 Podmolí Znojmo Znojmo Znojmo Rakousko

594784 Slup Znojmo Znojmo Znojmo Rakousko

594822 Strachotice Znojmo Znojmo Znojmo Rakousko

594881 Šatov Znojmo Znojmo Znojmo Rakousko

595128 Vrbovec Znojmo Znojmo Znojmo Rakousko

592498 Pitín Uherské Hradiště Uherský Brod Bojkovice Slovensko

592871 Žítková Uherské Hradiště Uherský Brod Bojkovice Slovensko



585114 Brumov-Bylnice Zlín Valašské Klobouky Brumov-Bylnice Slovensko

585530 Nedašov Zlín Valašské Klobouky Brumov-Bylnice Slovensko

585548 Nedašova Lhota Zlín Valašské Klobouky Brumov-Bylnice Slovensko

585831 Štítná nad Vláří-Popov Zlín Valašské Klobouky Brumov-Bylnice Slovensko

584665 Moravská Nová Ves Břeclav Břeclav Břeclav Slovensko

584941 Tvrdonice Břeclav Břeclav Břeclav Slovensko

584959 Týnec Břeclav Břeclav Břeclav Slovensko

598445 Morávka Frýdek-Místek Frýdek-Místek Frýdek-Místek Slovensko

598020 Bílá Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí Slovensko

598747 Staré Hamry Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí Slovensko

586021 Hodonín Hodonín Hodonín Hodonín Slovensko

586374 Mikulčice Hodonín Hodonín Hodonín Slovensko

586528 Rohatec Hodonín Hodonín Hodonín Slovensko

586609 Sudoměřice Hodonín Hodonín Hodonín Slovensko

542644 Francova Lhota Vsetín Vsetín Horní Lideč Slovensko

544914 Střelná Vsetín Vsetín Horní Lideč Slovensko

553026 Valašská Senice Vsetín Vsetín Horní Lideč Slovensko

511951 Dolní Lomná Frýdek-Místek Jablunkov Jablunkov Slovensko

511986 Horní Lomná Frýdek-Místek Jablunkov Jablunkov Slovensko

598453 Mosty u Jablunkova Frýdek-Místek Jablunkov Jablunkov Slovensko

542679 Halenkov Vsetín Vsetín Karolinka Slovensko

542911 Karolinka Vsetín Vsetín Karolinka Slovensko

544566 Nový Hrozenkov Vsetín Vsetín Karolinka Slovensko

545163 Velké Karlovice Vsetín Vsetín Karolinka Slovensko

585807 Šanov Zlín Luhačovice Slavičín Slovensko

586501 Radějov Hodonín Veselí nad Moravou Strážnice Slovensko

586684 Tvarožná Lhota Hodonín Veselí nad Moravou Strážnice Slovensko

592099 Březová Uherské Hradiště Uherský Brod Uherský Brod Slovensko

592340 Lopeník Uherské Hradiště Uherský Brod Uherský Brod Slovensko

592609 Starý Hrozenkov Uherské Hradiště Uherský Brod Uherský Brod Slovensko

592617 Strání Uherské Hradiště Uherský Brod Uherský Brod Slovensko

592838 Vyškovec Uherské Hradiště Uherský Brod Uherský Brod Slovensko

544931 Študlov Vsetín Valašské Klobouky Valašské Klobouky Slovensko

586196 Hrubá Vrbka Hodonín Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou Slovensko

586218 Javorník Hodonín Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou Slovensko

586293 Kuželov Hodonín Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou Slovensko

586455 Nová Lhota Hodonín Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou Slovensko

542784 Huslenky Vsetín Vsetín Vsetín Slovensko

584622 Lanžhot Břeclav Břeclav Břeclav Slovensko Rakousko

511935 Bukovec Frýdek-Místek Jablunkov Jablunkov Slovensko Polsko

598232 Hrčava Frýdek-Místek Jablunkov Jablunkov Slovensko Polsko

564095 Hrádek nad Nisou Liberec Liberec Hrádek nad Nisou Polsko Německo

550451 Nová Pec Prachatice Prachatice Volary Rakousko Německo



Informace Ministerstva spravedlnosti 

Probační a mediační služba vzhledem k vyhlášení nouzové situace v ČR a přijímaným 

opatřením v této souvislosti bude v agendě zajištění kontroly výkonu trestu obecně 

prospěšných akci postupovat následovně: jednotlivé případy výkonu trestu OPP, nebude-li 

ze strany poskytovatele míst pro výkon trestu OPP z hygienických, karantenních a 

preventivně organizačních důvodu umožněn výkon trestu, posuzovat jako odsouzeným 

nezaviněnou, objektivní překážku výkonu trestu OPP. Poskytovatele města a obce tedy v 

jednotlivých soudních okresech požádáme, aby v tomto případě informovali místně 

příslušné středisko PMS. Po obnovení běžného provozu bude chybějící část výkonu trestu 

OPP individuálně řešena jak s odsouzenými, tak s poskytovateli míst výkonu trestu OPP a 

soudy. Rozhodnutí o neumožnění výkonu trestu OPP vzhledem k nouzovém stavu je na 

individuálním vyhodnocení každého poskytovatele.   

 



Informace Ministerstva vnitra 
 
Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR  
Ministerstvo vnitra dne 13. března 2020 vydalo upravené mimořádné opatření k dočasnému 
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR, které na rámec mimořádného opatření č. j. MV- 
48168-1/OAM-2020 ze dne 12. března 2020: 

• Zvyšuje se vzdálenost vymezující pásmo od státní hranice České republiky pro 
přeshraniční pracovníky na 100 km 

• Rozšiřuje výjimky z povinnosti překračovat vnitřní hranice pouze na stanovených 
místech o nákladní leteckou dopravu. 

 

https://www.mvcr.cz/clanek/mimoradne-opatreni.aspx


Informace Ministerstva zemědělství 
 

 

1. Prioritou je vyzvat občany k uklidnění ohledně zásob potravin, potravinářský 

průmysl je schopen produkovat dostatek potravin pro občany, zásobování 

potravinami je bezproblémové, naopak z hlediska plynulosti systému není žádoucí 

realizovat masové nákupy;  

2. Prosba na starosty – monitorovat případné problémy či náměty zemědělců a 

výrobců potravin v daných regionech a aktivně je komunikovat směrem k MZe; 

3. Prosba a avízo směrem ke starostům – welfare zvířat – může se reálně stát, že 

majitel zvířete bude umístěn na infekční oddělení a nebude tak mít reálnou 

možnost starat se o zvířata (nakrmit, podojit apod.) – aby se zabránilo týrání 

zvířat, tak budou obce požádány o zajištění potřeb těchto zvířat. 

 

 



 
 

Informace pro obce 
k dopadům usnesení vlády č. 199 ze dne 12. 3. 2020 o přijetí krizového opatření 

spočívajícího v zákazu konání akcí s účastí přesahující 30 osob na jednání 
zastupitelstva obce 

 
 Vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila v souladu 
s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS 
CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 
12. března 2020 na dobu 30 dnů. 
 
 Současně usnesením č. 199 ze dne 12. 3. 2020 rozhodla o přijetí krizového 
opatření podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto 
opatřením zakázala s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, 
hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, 
spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, 
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak 
veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to 
do odvolání tohoto mimořádného opatření. Zákaz se nevztahuje na schůze, 
zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů 
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby1. 
 

Výše uvedená usnesení byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 69/2020 Sb. 
a 72/2020 Sb. Stejnopisy příslušných částek Sbírky jsou dostupné na 
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/, případně přímo na 
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38806, resp. 
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38807.  

 
1) Aplikace krizového opatření na jednání zastupitelstev obcí 
 

V podmínkách obcí se uvedený zákaz typicky vztahuje na slavnosti konané 
v souvislosti se svatbami, pokud by se jich mělo účastnit více než 30 osob. Naopak se 
oproti původnímu opatření ministerstva zdravotnictví již nevztahuje na pohřby, které 
jsou ze zákazu výslovně vyjmuty. 
   

Krizové opatření se nevztahuje ani na jednání zastupitelstva obce, neboť 
přijaté opatření ze stanoveného zákazu výslovně vylučuje schůze, zasedání 
a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných 
veřejných osob, které se konají na základě zákona, a pohřby. 
 
 
  

 
1 Tímto usnesením rovněž došlo ke zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, 

č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, vydaného podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38806
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38807


 
2) Možná organizační opatření v souvislosti s jednáním zastupitelstev obcí 
 

Obce však mohou v souvislosti se zasedáním zastupitelstva přijmout vhodná 
organizační opatření ke snížení rizika šíření onemocnění COVID-19. Jedním 
z takových opatření je přiměřené omezení účasti veřejnosti v jednací místnosti, 
v níž probíhá zasedání zastupitelstva, a to za následujících podmínek: 

 
Podle § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, je zasedání zastupitelstva vždy veřejné, a to bez výjimky – účast 
veřejnosti tedy nelze žádným způsobem vyloučit. Konat zasedání zastupitelstva obce, 
na které by občané obce, resp. veřejnost jako taková, neměla přístup a nemohla by 
uplatňovat právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva svá stanoviska 
k projednávaným věcem [§ 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích], by odporovalo 
zákonu.  

 
Je však třeba odlišovat zákonný požadavek veřejnosti zasedání (zajištění účasti 

veřejnosti na zasedání) od osobní přítomnosti občanů (a širší veřejnosti) v prostoru, 
v němž se zasedání zastupitelstva koná. Z § 93 odst. 3 zákona o obcích totiž nelze 
dovodit, že zástupci veřejnosti musí být za všech okolností fyzicky přítomni v jednací 
místnosti. Účast veřejnosti na zasedání zastupitelstva lze zajistit přijetím jiných 
vhodných opatření, jsou-li pro takový postup s ohledem na konkrétní okolnosti 
objektivní legitimní důvody. 

 
Proto pokud technické prostředky umožňují, aby se veřejnost aktivně 

podílela na jednání zastupitelstva, zejména aby mohla sledovat průběh zasedání 
a uplatňovat své právo vyjadřovat stanoviska ve smyslu § 16 odst. 2 písm. c) 
zákona o obcích, aniž by musely být osoby fyzicky přítomny ve stejné jednací 
místnosti, k porušení zásady veřejnosti zasedání nedojde. K takovýmto 
organizačním opatřením by však obce měly přistoupit z legitimních důvodů, což 
je typicky s cílem zabránit šíření onemocnění. 

 
Příkladem takového opatření může být umístění monitorů promítajících průběh 

zasedání zastupitelstva mimo prostor zasedání spolu s možností přítomných osob 
vystoupit prostřednictvím mikrofonu, videokonference apod. 

 
Shrnutí: 
 

1. Krizové opatření, zakazující od 13. 3. 2020, 6:00 konání akcí s účastí nad 
30 osob, se nevztahuje na jednání zastupitelstva obce. 
 

2. Z důvodu zabránění šíření onemocnění mohou být přijata vhodná 
organizačně-technická opatření pro jednání zastupitelstva, např. 
vyloučení osob z jednací místnosti. Nesmí však dojít k porušení zásady 
veřejnosti zasedání zastupitelstva (§ 93 odst. 3).  
 
 
Je proto nutné zajistit, aby se každý mohl zasedání účastnit alespoň 
zprostředkovaně, tedy aby mohl v reálném čase sledovat průběh zasedání 



 
a uplatňovat právo vyjádřit na zasedání stanoviska k projednávaným 
věcem, pokud mu toto právo náleží [§ 16 odst. 2 písm. c)]. 

  
 
Zpracoval Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 
Praha 13. 3. 2020 
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         Praha 15. března 2020 

Počet listů: 3 
Přílohy: 1/3 

 
 

Opatření obecné povahy 
 

 
Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 
zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně 
souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 
odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví 
kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen 
„Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný 
pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění 
COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2 

 
 

dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky, 
  

a to v období od 16. března 2020 00:00 do 4. dubna 2020 23:59 na pozemní hranici 
se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.  
 

I. 
1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných 

úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem přiměřeným 
aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.  

2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze 
a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy, a to 

bez časového omezení a 
b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy, 

a to v době od 5:00 do 23:00, pokud se jedná o nákladní silniční dopravu při 
dodržení dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překračující 
vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 
100 km od státní hranice České republiky a další osoby, které prokáží důvody 
zvláštního zřetele. 

3) Omezení uvedená v odst. 2 se nevztahují na: 
a) integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je 

upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a 
sousedním státem, 

b) osoby v případě nepředvídané mimořádné situace, 
c) dopravce v souladu s body II. 4., II. 5. a III. usnesení vlády ze dne 12. března 

2020 č. 200, 
d) nákladní leteckou, nákladní železniční a nákladní lodní dopravu a  
e) lety za účelem pátrání a záchrany, lety za účelem hašení požárů, lety pro 

zdravotnické účely včetně sekundárních a repatriačních letů, poziční lety, lety 
pro technické účely a lety za účelem kontroly nebo ověřování navigačních 
zařízení. 
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II. 
Toto opatření obecné povahy ruší mimořádné opatření Ministerstva vnitra č. j. MV- 
48168-2/OAM-2020 ze dne 13. března 2020. 
 

 

III. 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 16. března 2020 00:00 a pozbývá 
platnosti 4. dubna 2020 23:59. 
 
 
 
 

Odůvodnění 
 

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem 
SARS-CoV-2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný 
pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky. S ohledem na tuto skutečnost byla 
shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést 
ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 28 odst. 1 Schengenského 
hraničního kodexu. Dne 12. března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra 
v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení 
ochrany vnitřních hranic České republiky č. j. MV-48168-1/OAM-2020, které bylo dne 
13. března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č. j. MV-48168-2/OAM-2020. 

Vzledem k přetrvávající závažné hrozbě pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost 
České republiky vyplývající z nepříznivého vývoje epidemiologické situace vláda 
rozhodla v souladu s čl. 28 odst. 3 Schengenského hraničního kodexu a § 11 odst. 1 
zákona o ochraně hranic o prodloužení dočasného znovuzavední ochrany vnitřních 
hranic České republiky, a to do 4. dubna 2020. V souvislosti s tímto vláda současně  
ruší mimořádné opatření Ministerstva vnitra MV-48168-2/OAM-2020 v souladu s § 11 
odst. 4 zákona o ochraně hranic. 

Cílem tohoto opatření je zabránit narušování veřejného pořádku v důsledku 
nekontrolovaného pohybu osob podléhajících mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví vydaným v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace.  

Kontroly budou prováděny po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic, a to 
flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace. 

Vnitřní hranice lze překračovat pouze v místech stanovených v části 1 přílohy tohoto 
opatření, a to bez časového omezení. Nákladní silniční doprava při dodržení 
dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, 
zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice 
České republiky a další osoby, které prokáží důvody zvláštního zřetele, mohou 
překračovat také v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření 
obecné povahy, a to v době od 5:00 do 23:00. Stanovená místa jsou převzata ze 
sdělení Ministerstva vnitra č. 298/2019 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních 
přechodů a seznamů přeshraničních propojení, a to včetně uvedení hraničního 
úseku/hraničního znaku. 
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Výše uvedená povinnost se nevztahuje na  vybrané kategorie osob, u nichž by bylo 
omezení překračování vnitřních hranic nepřiměřené a v některých případech by 
odporovalo veřejnému zájmu. Jedná se o: 

a) integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je 
upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a 
sousedním státem, 

b) osoby v případě nepředvídané mimořádné situace, 
c) dopravce v souladu s body II. 4., II. 5. a III. usnesení vlády ze dne 12. března 

2020 č. 200, 
d) nákladní leteckou, nákladní železniční a nákladní lodní dopravu a  
e) lety za účelem pátrání a záchrany, lety za účelem hašení požárů, lety pro 

zdravotnické účely včetně sekundárních a repatriačních letů, poziční lety, lety 
pro technické účely a lety za účelem kontroly nebo ověřování navigačních 
zařízení. 

 
Úseky, na kterých budou prováděny kontroly, jejich intenzita a zacílení byly zvoleny 
s ohledem na princip přiměřenosti tak, aby omezení plynulosti přeshraničního 
provozu bylo co nejmenší. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný 
prostředek. 
 
 
 
 

Ing. Andrej Babiš 
předseda vlády 

 
 











 

 1 

 
         Praha 15. března 2020 

Počet listů: 3 
Přílohy: 1/3 

 
 

Opatření obecné povahy 
 

 
Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 
zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně 
souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 
odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví 
kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen 
„Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný 
pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění 
COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2 

 
 

dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky, 
  

a to v období od 16. března 2020 00:00 do 4. dubna 2020 23:59 na pozemní hranici 
se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.  
 

I. 
1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných 

úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem přiměřeným 
aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.  

2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze 
a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy, a to 

bez časového omezení a 
b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy, 

a to v době od 5:00 do 23:00, pokud se jedná o nákladní silniční dopravu při 
dodržení dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překračující 
vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 
100 km od státní hranice České republiky a další osoby, které prokáží důvody 
zvláštního zřetele. 

3) Omezení uvedená v odst. 2 se nevztahují na: 
a) integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je 

upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a 
sousedním státem, 

b) osoby v případě nepředvídané mimořádné situace, 
c) dopravce v souladu s body II. 4., II. 5. a III. usnesení vlády ze dne 12. března 

2020 č. 200, 
d) nákladní leteckou, nákladní železniční a nákladní lodní dopravu a  
e) lety za účelem pátrání a záchrany, lety za účelem hašení požárů, lety pro 

zdravotnické účely včetně sekundárních a repatriačních letů, poziční lety, lety 
pro technické účely a lety za účelem kontroly nebo ověřování navigačních 
zařízení. 
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II. 
Toto opatření obecné povahy ruší mimořádné opatření Ministerstva vnitra č. j. MV- 
48168-2/OAM-2020 ze dne 13. března 2020. 
 

 

III. 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 16. března 2020 00:00 a pozbývá 
platnosti 4. dubna 2020 23:59. 
 
 
 
 

Odůvodnění 
 

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem 
SARS-CoV-2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný 
pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky. S ohledem na tuto skutečnost byla 
shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést 
ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 28 odst. 1 Schengenského 
hraničního kodexu. Dne 12. března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra 
v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení 
ochrany vnitřních hranic České republiky č. j. MV-48168-1/OAM-2020, které bylo dne 
13. března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č. j. MV-48168-2/OAM-2020. 

Vzledem k přetrvávající závažné hrozbě pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost 
České republiky vyplývající z nepříznivého vývoje epidemiologické situace vláda 
rozhodla v souladu s čl. 28 odst. 3 Schengenského hraničního kodexu a § 11 odst. 1 
zákona o ochraně hranic o prodloužení dočasného znovuzavední ochrany vnitřních 
hranic České republiky, a to do 4. dubna 2020. V souvislosti s tímto vláda současně  
ruší mimořádné opatření Ministerstva vnitra MV-48168-2/OAM-2020 v souladu s § 11 
odst. 4 zákona o ochraně hranic. 

Cílem tohoto opatření je zabránit narušování veřejného pořádku v důsledku 
nekontrolovaného pohybu osob podléhajících mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví vydaným v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace.  

Kontroly budou prováděny po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic, a to 
flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace. 

Vnitřní hranice lze překračovat pouze v místech stanovených v části 1 přílohy tohoto 
opatření, a to bez časového omezení. Nákladní silniční doprava při dodržení 
dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, 
zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice 
České republiky a další osoby, které prokáží důvody zvláštního zřetele, mohou 
překračovat také v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření 
obecné povahy, a to v době od 5:00 do 23:00. Stanovená místa jsou převzata ze 
sdělení Ministerstva vnitra č. 298/2019 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních 
přechodů a seznamů přeshraničních propojení, a to včetně uvedení hraničního 
úseku/hraničního znaku. 
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Výše uvedená povinnost se nevztahuje na  vybrané kategorie osob, u nichž by bylo 
omezení překračování vnitřních hranic nepřiměřené a v některých případech by 
odporovalo veřejnému zájmu. Jedná se o: 

a) integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je 
upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a 
sousedním státem, 

b) osoby v případě nepředvídané mimořádné situace, 
c) dopravce v souladu s body II. 4., II. 5. a III. usnesení vlády ze dne 12. března 

2020 č. 200, 
d) nákladní leteckou, nákladní železniční a nákladní lodní dopravu a  
e) lety za účelem pátrání a záchrany, lety za účelem hašení požárů, lety pro 

zdravotnické účely včetně sekundárních a repatriačních letů, poziční lety, lety 
pro technické účely a lety za účelem kontroly nebo ověřování navigačních 
zařízení. 

 
Úseky, na kterých budou prováděny kontroly, jejich intenzita a zacílení byly zvoleny 
s ohledem na princip přiměřenosti tak, aby omezení plynulosti přeshraničního 
provozu bylo co nejmenší. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný 
prostředek. 
 
 
 
 

Ing. Andrej Babiš 
předseda vlády 

 
 



Příloha k č.j.: MV-48168-2/OAM-2020 
 

 

 
1) Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky 
    
I.  Rakousko 
 

Silniční: 

Dolní Dvořiště – Wullowitz 

České Velenice – Gmünd 

Hatě – Kleinhaugsdorf 

Mikulov – Drasenhofen 

 

II.  Německo  
 

Silniční: 

Strážný - Phillippsreut 

Pomezí nad Ohří - Schirnding 

Rozvadov-dálnice - Waidhaus 

Folmava – Furth im Wald/Schafberg 

Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein 

Krásný Les - Breitenau 

H. Sv. Šebestiána – Reitzenhain 

 

III. Letiště 
 

Praha/Ruzyně 

Kbely 

 

  



Příloha k č.j.: MV-48168-2/OAM-2020 
 

 

2) Další místa určená k překračování vnitřních hranic 
Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména 
přeshraniční pracovníky a další osoby, a to v době od 5:00 do 23:00. 

 
I.  Rakousko 
 

Silniční: 

Vratěnín – Oberurnau 

Valtice – Schrattenberg 

Nová Bystřice – Grametten 

Hevlín – Laa an der Thaya 

 
II.  Německo 
 

Silniční: 

Všeruby – Eschlam 

Jiříkov – Neugersdorf 

Vojtanov –Schönberg 

Cínovec - Altenberg



Příloha k č.j.: MV-48168-2/OAM-2020 
 

 
3) Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky 

 

Potvrzení o výkonu zaměstnání 

 

Potvrzuje se, že osoba  

Jméno a příjmení: 

Datum narození 

Bydliště:  

 

pracuje v   

 

Název společnosti/úřadu/organizace:  

Adresa místa výkonu práce:  

 

 

Dále se potvrzuje, že místo výkonu práce se nachází ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice 

České republiky.  

 

 

V …………………… dne …………………   

 ………………………………….. 

        Razítko a podpis zaměstnavatele 
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 194

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

NOUZOVÝ STAV

na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda

I. nař izuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová
opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. ukládá

1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;

2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplat-
něním;

III. dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením
nouzového stavu dotčena;

IV. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí
uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;

V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České repu-
bliky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení.

Provedou:
ministři,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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70

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 197

o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového
zákona.

Vláda

ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra

1. vydat opatření obecné povahy Ministerstva vnitra s účinností od 14. března 2020 00:00 hod. k dočasnému
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranici v rozsahu
stanoveném v příloze tohoto usnesení,

2. předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto
usnesení ke schválení návrh opatření vlády ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně
státních hranic,

3. předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto
usnesení ke schválení návrh nařízení vlády podle ustanovení § 22 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky.

Provede:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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71

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 198

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového
zákona.

Vláda

I. nařizuje s účinností od 14. března 2020
1. zákaz vstupu pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců pobývajících

s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li
vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,

2. zastavení přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České repu-
bliky; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky,

3. zastavení řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto; to neplatí pro
osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky,

4. přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na zastupitelských úřadech,
5. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území

České republiky vstupu do rizikových oblastí; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka;

II. stanoví, že cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně přechodně
nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na území po dobu trvání nouzového
stavu;

III. ukládá

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra

a) provést opatření podle bodu I/1 a 4 tohoto usnesení,

b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným
způsobem, kdy je vstup cizinců podle bodu I/1 tohoto usnesení v zájmu České republiky,

c) udělovat výjimky podle bodu I/5 tohoto usnesení,

2. ministru zdravotnictví stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva zdravot-
nictví nebo jiným vhodným způsobem rizikové oblasti podle bodu I/1 a 5 tohoto usnesení,

3. ministru zahraničních věcí
a) provést opatření podle bodu I/2 a 3 tohoto usnesení,

b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí nebo jiným
vhodným způsobem, kdy je pobyt podle bodu I/2 a 3 tohoto usnesení v zájmu České republiky.

Provedou:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
ministři zdravotnictví, zahraničních věcí

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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72

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 199

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového
zákona.

Vláda

I. zakazuje

1. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení,
sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak
soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby,

2. s účinností ode dne 13. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod.
a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb,

3. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných
v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

4. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů
některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební
a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie;

II. ruší ke dni 13. března 2020 k 6:00 hod. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března
2020, č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 72 / 2020Částka 31 Strana 821



73

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 200

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového
zákona.

Vláda

I. zakazuje

1. všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob
s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky,

2. všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin
přepravu cestujících přes hranice České republiky,

3. všem dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě s účinností od 14. března 2020 od
00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky,

4. všem dopravcům s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin využívat v rámci obchodní letecké
dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná letiště než mezi-
národní veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně, LKPR);

II. umožňuje

1. v mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob ob-
čanům České republiky a cizincům pobývajícím s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým
pobytem na území České republiky, kteří se vrací do České republiky, návrat do České republiky,

2. v mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob
cizincům opuštění území České republiky,

3. dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v České republice, jakož i dopravcům se
sídlem mimo Českou republiku dopravit prázdné autobusy bez cestujících do/mimo území České repu-
bliky,

4. dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v České republice, jakož i dopravcům se
sídlem mimo Českou republiku dopravit prázdné soupravy bez cestujících do/mimo území České repu-
bliky,

5. dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České republice, jakož i do-
pravcům se sídlem mimo Českou republiku dopravit prázdná plavidla bez cestujících do/mimo území
České republiky;

III. stanovuje, že výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministr dopravy.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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74

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 201

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového
zákona.

Vláda

I. zakazuje s účinností ode dne 13. března 2020

1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách
a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito
školami,

2. osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické
výuce a praxi,

3. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém
vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami,

4. osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích
zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou
podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,

5. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských za-
řízeních pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty
škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

II. ruší mimořádné opatření obecné povahy ze dne 10. března 2020, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN,
uplynutím dne 12. března 2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 32 Rozeslána dne 13. března 2020 Cena Kč 53,–

O B S A H :

75. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. března 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví,
co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat,

nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Vláda nařizuje podle § 154 zákona č. 40/2009
Sb., trestní zákoník:

Čl. I

Na konci přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 453/

/2009 Sb. se na samostatný řádek doplňují slova
„COVID-19“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.
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USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. března 2020 č. 203

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového
zákona.

Vláda

I. nařizuje s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin

1. zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů
nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České
republiky,

2. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území
České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka;

II. ukládá

1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra

a) provést opatření podle bodu I. tohoto usnesení,

b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným
způsobem, kdy je vstup cizinců podle bodu I. tohoto usnesení v zájmu České republiky.

Provede:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. března 2020 č. 204

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového
zákona.

Vláda

I. zakazuje ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence po dobu trvání
nouzového stavu s účinností ode dne 14. března 2020 od 00:00 hodin návštěvy

1. obviněných uskutečňované podle § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších
předpisů. Zákaz se nevztahuje na návštěvy uskutečňované podle § 14 odst. 9 a 10 a podle § 28 odst. 2
tohoto zákona,

2. odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

3. chovanců uskutečňované podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákaz se nevztahuje na osoby uvedené
v § 10 odst. 2 tohoto zákona;

II. stanovuje, že výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministryně spravedlnosti.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. března 2020 č. 205

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového
zákona.

Vláda

ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy, aby umožnil jízdy vozi-
dlům, která je mají zakázány podle § 43 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Provede:

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. března 2020 č. 207

o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb
po dobu trvání nouzového stavu

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. c)
krizového zákona.

Vláda

I. ukládá

1. k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu v souvis-
losti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost studentům v denní
formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b)
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a studentům středních škol
v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

2. ministryni práce a sociálních věcí informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu
zajišťování poskytování péče podle bodu I/1,

3. ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost Ministerstvu
práce a sociálních věcí, krajům a hlavnímu městu Praze,

4. hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy zajišťovat a koordinovat na svém území pracovní povinnost
poskytovatelům sociálních služeb a informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o přijatých opatřeních
v tomto směru;

II. nařizuje

1. všem poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby
podle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, (denní stacionáře), od 16. března 2020 po dobu
trvání nouzového stavu pozastavit činnost těchto zařízení,

2. hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy

a) zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy péče v nezbytně
nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby
podle bodu II/1, a to ve spolupráci s obcemi, ve kterých mají tito uživatelé skutečný pobyt,
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b) informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o realizaci opatření podle bodu II/2a.

Provedou:
ministryně práce a sociálních věcí,
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,
dotčení poskytovatelé sociálních služeb,
starostové dotčených obcí

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. března 2020 č. 208

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda

zakazuje

1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů
služeb – bazény a turistická informační centra,

2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů
služeb – vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob,

3. s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích
(např. SAPA).

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. března 2020 č. 209

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. c)
krizového zákona.

Vláda

nařizuje s účinností ode dne 13. března 2020 od 12:00 hod.

1. všem občanům České republiky a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice
pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnáni,
kteří se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových
oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České
republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky
nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru vše-
obecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího posky-
tovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro
děti a dorost. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, na které se vztahuje výjimka udělená ministrem
vnitra podle usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 ze dne 13. března 2020,

2. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství
pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území
České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od
okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle
usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, rozhodli
o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů,

3. všem osobám, na které se podle bodu 1. nevztahuje tam uvedená povinnost, aby v případě jakýchkoliv
příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným
vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné prak-
tické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru vše-
obecné praktické lékařství,

4. všem řidičům nákladních vozidel, řidičům autobusů, posádkám dopravních letadel, strojvedoucím, vla-
kovým četám a vozmistrům, lodním kapitánům a členům posádek plavidel, posádkám vozů správce
komunikace, kteří přes území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020
č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, tranzitují, nebo provádějí na území těchto rizikových oblastí pře-
pravu, se doporučuje, aby maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem na území těchto
rizikových oblastí.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. března 2020

o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

K plnění úkolů Policie České republiky při za-
jišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem
ochránit životy, zdraví a majetek osob a pro naplnění
bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemií viru
SARS-CoV-2 se povolává nejvýše 2096 vojáků
v činné službě a 432 příslušníků Celní správy České
republiky.

§ 2

Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy
České republiky plní uložené úkoly se zbraní a do-
nucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4.

§ 3

Ministr obrany určí vojáky v činné službě,
včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění úkolů
podle § 1. Ministryně financí určí příslušníky Celní
správy České republiky, včetně techniky a výzbroje,
k plnění úkolů podle § 1.

§ 4

Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy
České republiky povolaní k plnění úkolů Policie
České republiky podle § 1 mají oprávnění a povin-
nosti příslušníka Policie České republiky v rozsahu
stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20, 24 až 27, 34
až 37, 40 až 43, 48 až 59, 62, 63, 93, 110, 111, 114
a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

I. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. března 2020

o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

K plnění úkolů Policie České republiky při za-
jišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem
ochránit životy, zdraví a majetek osob a pro naplnění
bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemií viru
SARS-CoV-2 se povolává nejvýše 2096 vojáků
v činné službě a 432 příslušníků Celní správy České
republiky.

§ 2

Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy
České republiky plní uložené úkoly se zbraní a do-
nucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4.

§ 3

Ministr obrany určí vojáky v činné službě,
včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění úkolů
podle § 1. Ministryně financí určí příslušníky Celní
správy České republiky, včetně techniky a výzbroje,
k plnění úkolů podle § 1.

§ 4

Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy
České republiky povolaní k plnění úkolů Policie
České republiky podle § 1 mají oprávnění a povin-
nosti příslušníka Policie České republiky v rozsahu
stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20, 24 až 27, 34
až 37, 40 až 43, 48 až 59, 62, 63, 93, 110, 111, 114
a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

I. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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84

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 214

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020

1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit
čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o spe-

cifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky
č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění poz-
dějších předpisů,

3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření
osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle
§ 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se pro-
dlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení
tohoto opatření platné,

4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím
právním předpisem;

II. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I. usne-
sení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se dále nevztahuje na:

1. opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,

2. odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

3. prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

4. provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,

5. prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

6. pokladní prodej jízdenek,
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7. lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z ve-
řejného zdravotního pojištění,

8. provozování pohřební služby,

9. květinářství,

10. provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřič-
ství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,

11. výdej a prodej zdravotnických prostředků,
pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané provozovny;

III. nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:

1. je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,

2. prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;

IV. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I. usne-
sení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se nevztahuje na činnosti, které
nejsou živností podle živnostenského zákona;

V. zakazuje

1. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 prodej ubytovacích služeb,
s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 a škol-
ských ubytovacích zařízeních,

2. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz autoškol,

3. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz taxislužby, s výjimkou
taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,

4. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 v provozovnách samoobsluž-
ných prádelen a čistíren,

5. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost veřejnosti v pro-
dejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,

6. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost veřejnosti v pro-
vozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště,

7. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 platnosti nařízení, kterým obec
vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy;

VI. zrušuje bod I/1, druhou odrážku usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211.

VII. stanoví, že účinnost tohoto usnesení nastává jeho vyhlášením.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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85

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 215

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdra-
votnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších
potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovol-
nictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů;

II. nařizuje
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu

nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. písm. a)
až i),
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b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje
a) zaměstnavatelům

1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě
bydliště,

2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní
smlouvě,

3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry

(např. při nákupu),
c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých
provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,

2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

IV. zrušuje

1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,

2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři,
starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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86

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 216

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. c)
krizového zákona.

Vláda

zakazuje

s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání
podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu ne-
lékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění
pozdějších předpisů, čerpání dovolené po dobu nouzového stavu.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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87

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 217

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona:

Vláda

s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť
zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:

1. omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně
zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném
rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní
agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních
zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),

2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správ-
ních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; ome-
zení kontaktů se provede zejména takto:

a) omezením či pozastavením výkonu příslušných agend, které nespadají pod vymezení podle bodu I/1
tohoto usnesení, pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,

b) nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech pří-
padech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci,

c) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, jsou-
-li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,

d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření zabraňujících pří-
mému kontaktu; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,

3. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném
dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních
deskách,

4. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných
na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu,

5. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akce-
schopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).
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Provedou:

členové vlády
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři,
starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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88

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 218

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda

I. odkládá z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky hlasování v doplňovacích volbách
do Senátu Parlamentu České republiky vyhlášených ve volebním obvodu č. 32 rozhodnutím prezidenta
republiky č. 23/2020 Sb., o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky;

II. hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky vyhlášených ve volebním
obvodu č. 32 ve dnech 27. a 28. března 2020 a 3. a 4. dubna 2020 se neuskuteční. Pro počítání lhůt podle
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které neproběhly do 15. března 2020, budou rozhodné nové dny
konání voleb stanovené prezidentem republiky.

Provede:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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89

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 219

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2
písm. e) krizového zákona

Vláda

nařizuje

1. s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech,
kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem
obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči
o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní
policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil
anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez
ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,

2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 15 dětech,

3. ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu
v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1,

4. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy o přijatých opatřeních v tomto směru,

5. obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou
potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v procesu zajišťování vykonávání
péče o děti ve věku od 3 do 10 let.

Provedou:
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,
určená škola nebo školské zařízení,
zřizovatelé určených škol a školských zařízení,
starostové obcí s rozšířenou působností.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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90

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 220

k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového
zákona

Vláda

ukládá

1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů
ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-
-19 na území České republiky pracovní povinnost žákům a studentům
– pátého a šestého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských
fakultách veřejných vysokých škol;

– posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů či oborů vzdělání připravující na
profesi:

• všeobecná sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu všeobecných sester nebo
v oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných školách,

• dětská sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu dětských sester nebo oboru
vzdělání diplomovaná dětská sestra na vyšších odborných školách,

• zdravotnický záchranář, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu zdravotnických zá-
chranářů, nebo oboru vzdělání diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších odborných školách,

• asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu
asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví,

• praktická sestra, a to v oboru vzdělání praktická sestra a zdravotnický asistent na střední škole,

2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky osoby uvedené v bodu 4 v procesu zajišťování poskyto-
vání péče podle bodu 1,

3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost Ministerstvu zdra-
votnictví a osobám uvedeným v bodu 4,

4. všem orgánům ochrany veřejného zdraví, všem poskytovatelům zdravotnické záchranné služby a posky-
tovatelům zdravotních služeb uvedených v příloze k tomuto usnesení využívat na svém území pracovní
povinnost osob uvedených v bodu 1 a informovat Ministerstvo zdravotnictví o přijatých opatřeních
v tomto směru.
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Provedou:

ministři zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy,
ředitelé osob uvedených v bodu 4

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 90 / 2020Strana 868 Částka 35



Příloha k usnesení vlády č. 90/2020 Sb.
(ze dne 15. března 2020 č. 220)
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O B S A H :

96. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

97. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

98. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

99. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Sdě lení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod
č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.



96

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. března 2020 č. 238

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda

nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I usnesení
vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se dále nevztahuje na

1. prodej textilního materiálu a textilní galanterie,

2. servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů
a dalších výrobků pro domácnosti.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 96 / 2020Strana 882 Částka 37



97

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. března 2020 č. 239

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje

1. osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb, kterým byla udělena
registrace k poskytování sociální služby podle § 48, 49 nebo 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je
poskytována uvedená sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu,

2. poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím sociální služby uvedené v bodu I/1 tohoto usnesení
seznámit s opatřením stanoveným v bodu I/1 tohoto usnesení všechny osoby, kterým je uložen zákaz
podle bodu I/1 tohoto usnesení, případně jejich ustanovené opatrovníky,

3. poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby v rozsahu
druhu sociální služby podle § 45, 47, 62, 65, 66 a 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (centra
denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně
terapeutické dílny), od 18. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu pozastavit činnost těchto služeb,

4. poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy
s uživatelem dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zároveň přerušit poskytování služby
v režimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu. Poskytovatel prokazatelně
informuje uživatele o této změně,

5. poskytovatelům sociálních služeb poskytnout služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života
a zdraví osob. Při poskytování lze využít zaměstnance sociálních služeb, kterým na základě usnesení byla
přerušena činnost, případně využít studenty na základě usnesení vlády České republiky ze dne 13. března
2020 č. 207,

6. hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy

a) zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy péče v nezbytně
nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby
podle bodu I/3 tohoto usnesení, a to ve spolupráci s obcemi, ve kterých mají tito uživatelé skutečný
pobyt,

b) informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o realizaci opatření podle bodu I/6a tohoto usnesení;
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II. ukládá ministryni práce a sociálních věcí informovat poskytovatele sociálních služeb o opatřeních sta-
novených v bodech I/1, I/3, I/4, I/5 a I/6 tohoto usnesení, metodicky je vést při jejich provádění a metodicky
řídit poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu.

Provedou:

ministryně práce a sociálních věcí,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,
starostové dotčených obcí,
dotčení poskytovatelé a zřizovatelé sociálních služeb.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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98

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. března 2020 č. 240

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 21 odst. 2 písm. b)
krizového zákona.

Vláda

I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s vý-
jimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;

II. nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání
základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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99

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. března 2020 č. 241

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda

nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020
č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do
doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

Na cizince takto pobývajícího na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová
opatření, jako na občany České republiky.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

1. o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020
Sb., o přijetí krizového opatření,

a

2. o opravě tiskové chyby v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.,
k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti
orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

1a) V usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., v části „V. zakazuje“
bod 4 správně zní:

„4. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz samoobslužných
prádelen a čistíren,“.

1b) Příloha k usnesení vlády č. 84/2020 Sb. (ze dne 15. března 2020 č. 214) zní:
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„Příloha k usnesení vlády č. 84/2020 Sb.
(ze dne 15. března 2020 č. 214)
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2. Bod 2 v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., správně zní:

„2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 4 v procesu zajišťování
poskytování péče podle bodu 1,“.
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tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby
sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby
Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky
nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod
Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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Jan HAMÁČEK 
1. místopředseda vlády a  

ministr vnitra  
 
 
               Praha 16. března 2020 
               Č. j. PPR-6127-57/ČJ-2020-990100-SA 
 
 
 
 
Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, 
vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 
 v souvislosti s opatřeními vlády a ministerstev vydaných z důvodu výskytu 
koronaviru (SARS CoV-2) a vyhlášením nouzového stavu na území České republiky 
si Vás dovoluji požádat v souladu s § 21 a násl. zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a změně některých zákonů (krizového zákona), ve znění pozdějších předpisů, 
o součinnost Vámi řízených obcí s Policií České republiky při plnění úkolů v rámci 
krizového řízení (např. součinnost obecní policie nebo městské policie) při zjišťování 
porušení mimořádných, ochranných nebo krizových opatření v souladu s § 1 odst. 1, 
§ 2 písm. a), b) a h) a § 10 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů.  

  

S pozdravem 

 
 
 
 
 
primátoři měst, statutárních měst a hlavního města Prahy 
a starostové obcí České republiky 
 
cestou operačního střediska integrovaného záchranného systému 
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Praha 19. března 2020 

Č. j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN 

*MZDRX019JVWK* 
MZDRX019JVWK 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 
odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření: 

 

I. 

 
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, 
hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi  
7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění 
nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně 
zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru 
zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele 
prodejny nebo osob v obdobném poměru. 
 

 

II. 

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20. března 2020. 

 

 

III. 

Ruší se mimořádné opatření ze dne 18. března 2020, č. j. MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN. 
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Odůvodnění: 

 

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-
CoV-2 v České republice. 

S ohledem na fakt, že obzvláště zranitelnou skupinou, kterou ohrožuje onemocnění COVID-
19, jsou senioři a zdravotně postižené osoby, vyhrazují se dvě hodiny denně pro jejich nákup 
základního zboží (potraviny, drogistické zboží). Omezují se tak možnosti přenosu viru SARS-
CoV-2 z jiných osob na lidi starší 65 let. 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 

ministr zdravotnictví 

 

p o d e p s á n o   e l e k t r o n i c k y 
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