
Číslo: 146/2020 Sb. 
Název: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu 

distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 

Ze dne: 1.4.2020 Znění od: 2.4.2020 
Částka: 54/2020 Sb. Znění do: Neomezeno 
Platnost od:  2.4.2020 
Účinnost od: 2.4.2020 

strana 1 z 27 

146 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne 1. dubna 2020, 

kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu 
distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských 
opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 
76/2012 Sb.: 

Čl. I 

Nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-
CoV-2, se mění takto: 
1. § 1 zní:

„§ 1

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou dne 12. března 2020 z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 se zakazuje 
dodání registrovaných léčivých přípravků uvedených v příloze k tomuto nařízení, které 
jsou určené pro trh na území České republiky, do členských zemí Evropské unie a vývoz 
těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských zemí Evropské unie.“. 

2. Doplňuje se příloha, která zní:
„Příloha k nařízení vlády č. 104/2020 Sb.

Seznam registrovaných léčivých přípravků pro účely § 1 

 .“. 
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Kód 
SUKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0215094 ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600MG/300MG TBL FLM 30 

0198417 ABELCET 5MG/ML INF CNC DIS 10X20ML 

0076710 ACCUZIDE 10MG/12,5MG TBL FLM 100 

0226734 ACTYNOX 50%/50% GAS CRS 10L II 

0220730 ACTYNOX 50%/50% GAS CRS 5L II 

0125375 AFITEN 10MG TBL NOB 100 

0127532 AFITEN 10MG TBL NOB 30 

0125365 AFITEN 5MG TBL NOB 100 

0127531 AFITEN 5MG TBL NOB30 

0002954 AGEN 10MG TBL NOB 30 

0015379 AGEN 10MG TBL NOB 90 

0002945 AGEN 5MG TBL NOB 30 

0015378 AGEN 5MG TBL NOB 90 

0127546 AMESOS 10MG/5MG TBL NOB 30 

0180433 AMESOS 10MG/5MG TBL NOB 90 

0144794 AMESOS 20MG/10MG TBL NOB 30 

0144795 AMESOS 20MG/10MG TBL NOB 90 

0177395 AMESOS 20MG/5MG TBL NOB 90 

0088518 AMICLOTON 2,5MG/25MG TBL NOB 30 

0207930 AMICLOTON 2,5MG/25MG TBL NOB 30 

0141838 AMIKACIN B. BRAUN 10MG/ML INF SOL 10X100ML 

0141836 AMIKACIN B. BRAUN 5MG/ML INF SOL 10X100ML 

0159817 AMLATOR 10MG/10MG TBL FLM 90 

0159815 AMLATOR 10MG/5MG TBL FLM 90 

0159821 AMLATOR 20MG/10MG TBL FLM 90 

0159819 AMLATOR 20MG/5MG TBL FLM 90 

0181139 AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 100 

0241501 AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 100 

0181135 AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 30 

0241512 AMLODIPIN ACCORD 5MG TBL NOB 100 

0181128 AMLODIPIN ACCORD 5MG TBL NOB 30 

0229277 AMLODIPIN AUROVITAS 10MG TBL NOB 100 

0229284 AMLODIPIN AUROVITAS 5MG TBL NOB 100 

0235167 AMLODIPIN MYLAN 10MG TBL NOB 100 

0176174 AMLODIPIN MYLAN 10MG TBL NOB 30 

0235163 AMLODIPIN MYLAN 10MG TBL NOB 30 

0235151 AMLODIPIN MYLAN 5MG TBL NOB 100 

0176159 AMLODIPIN MYLAN 5MG TBL NOB 30 

0235147 AMLODIPIN MYLAN 5MG TBL NOB 30 
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0160687 AMLODIPIN VITABALANS 10MG TBL NOB 100 

0160685 AMLODIPIN VITABALANS 10MG TBL NOB 30 

0160684 AMLODIPIN VITABALANS 5MG TBL NOB 100 

0160682 AMLODIPIN VITABALANS 5MG TBL NOB 30 

0142125 AMLORATIO 10MG TBL NOB 100 

0142117 AMLORATIO 10MG TBL NOB 30 

0142103 AMLORATIO 5MG TBL NOB 100 

0142095 AMLORATIO 5MG TBL NOB 30 

0150797 AMLOZEK 10MG TBL NOB 90 

0150796 AMLOZEK 5MG TBL NOB 90 

0242112 AMLOZEK 5MG TBL NOB 90 

0096416 AMOKSIKLAV 250MG/62,5MG/5ML POR PLV SUS 1 

0005951 AMOKSIKLAV 1 G 875MG/125MG TBL FLM 14 

0203097 AMOKSIKLAV 1 G 875MG/125MG TBL FLM 21 

0225850 AMOKSIKLAV 1 G 875MG/125MG TBL FLM 21 

0072972 AMOKSIKLAV 1,2 G 1000MG/200MG INJ/INF PLV SOL 5 

0099366 AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML 400MG/5ML+57MG/5ML POR PLV SUS 70ML 

0072973 AMOKSIKLAV 600 MG 500MG/100MG INJ/INF PLV SOL 5 

0085525 AMOKSIKLAV 625 MG 500MG/125MG TBL FLM 21 

0226622 AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AUROVITAS 875MG/125MG TBL FLM 14 

0201958 AMPICILIN 0,5 BIOTIKA 0,5G INJ/INF PLV SOL 10 

0201961 AMPICILIN 1,0 BIOTIKA 1G INJ/INF PLV SOL 10 

0136083 AMPICILLIN/SULBACTAM IBI 1G/0,5G INJ PLV SOL 10 I 

0051388 AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 100 

0051377 AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 30 

0051413 AMPRILAN H 5MG/25MG TBL NOB 100 

0051403 AMPRILAN H 5MG/25MG TBL NOB 30 

0221533 ANIDULAFUNGIN ACCORD 100MG INF PLV CSL 1 

0220929 ANIDULAFUNGIN TEVA 100MG INF PLV CSL 1 

0125524 APO-AMILZIDE 5MG/50MG TBL NOB 100 

0125053 APO-AMLO 10MG TBL NOB 100 

0125046 APO-AMLO 10MG TBL NOB 30 

0125066 APO-AMLO 5MG TBL NOB 100 

0125060 APO-AMLO 5MG TBL NOB 30 

0183817 ARCHIFAR 1G INJ/INF PLV SOL 10 

0183812 ARCHIFAR 500MG INJ/INF PLV SOL 10 

0184319 ATIMOS 12MCG/DÁV INH SOL PSS 100DÁV 

0197664 ATORDAPIN 5MG/10MG TBL FLM 30 

0092351 ATROVENT 0,025% 0,25MG/ML SOL NEB 20ML 
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0032992 ATROVENT N 0,020MG/DÁV INH SOL PSS 200DÁV 

0094933 AUGMENTIN 1 G 875MG/125MG TBL FLM 14 II 

0239481 AUGMENTIN 1 G 875MG/125MG TBL FLM 14 II 

0237658 AUGMENTIN 625 MG 500MG/125MG TBL FLM 21 II 

0225036 AVELOX 400MG TBL FLM 5 1 

0224901 AVELOX 400MG/250ML INF SOL 1X250ML 

0026252 AVONEX 30MCG/0,5ML INJ SOL 4X0,5ML+4J 

0185115 AVONEX 30MCG/0,5ML INJ SOL PEP 4X0,5ML+4J 

0183926 AZEPO 1G INJ/INF PLV SOL 10 

0197643 AZIBIOTNEO 500MG TBL FLM 3 

0226304 AZITHROMYCIN AUROVITAS 500MG TBL FLM 3 

0230967 AZITROMYCIN MYLAN 500MG TBL FLM 3 

0053913 AZITROMYCIN SANDOZ 250MG TBL FLM 6 

0045010 AZITROMYCIN SANDOZ 500MG TBL FLM 3 

0010382 AZITROX 500MG TBL FLM 3 

0027174 BARACLUDE 0,5MG TBL FLM 30X1 

0027173 BARACLUDE IMG TBL FLM 30X1 

0019759 BELODERM 0,5MG/G CRM 30G 

0170302 BELODERM 0,5MG/G DRM SOL 1X50ML 

0019757 BELODERM 0,5MG/G UNG 30G 

0017170 BELOGENT 0,5MG/G+1MG/G CRM 30G 

0017171 BELOGENT 0,5MG/G+1MG/G UNG 30G 

0017168 BELOSALIC 0,5MG/G+20MG/G DRM SOL 50ML 

0215402 BELOSALIC 0,5MG/G+20MG/G DRM SPR SOL 1X100ML 

0017166 BELOSALIC 0,5MG/G+30MG/G UNG 30G 

0093921 BENEMICIN 150MG CPS DUR 100 

0093922 BENEMICIN 300MG CPS DUR 100 

0076496 BERODUAL 0,25MG/ML+0,5MG/ML SOL NEB 20ML 

0002679 BERODUAL N 21MCG/50MCG/DÁV INH SOL PSS 200DÁV 

0238465 BESREMI 250MCG/0,5ML INJ SOL PEP 1X0,5ML+2J 

0027897 BETAFERON 250MCG/ML INJ PSO LQF 15+15X1,2ML 
ISP+AD 

0225415 BETAKLAV 500MG/125MG TBL FLM 21 

0225422 BETAKLAV 875MG/125MG TBL FLM 14 

0197068 BIGITAL 10MG/10MGTBLNOB 30 

0197070 BIGITAL 10MG/10MG TBL NOB 90 

0197064 BIGITAL 10MG/5MG TBL NOB 30 

0197066 BIGITAL 10MG/5MG TBL NOB 90 

0197060 BIGITAL 5MG/10MG TBL NOB 30 
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0197062 BIGITAL 5MG/10MG TBL NOB 90 

0197056 BIGITAL 5MG/5MG TBL NOB 30 

0197058 BIGITAL 5MG/5MG TBL NOB 90 

0044799 BIODROXIL 500MG CPS DUR 12 

0003378 BISEPTOL 100MG/20MG TBL NOB 20 

0221091 BISEPTOL 400MG/80MG TBL NOB 28 

0241307 BISEPTOL 400MG/80MG TBL NOB 28 

0011706 BISEPTOL 80MG/16MG/ML INF CNC SOL 10X5ML 

0030560 CADUET 10MG/10MG TBL FLM 30 

0101171 CADUET 10MG/10MG TBL FLM 90 

0030543 CADUET 5MG/10MG TBL FLM 30 

0101172 CADUET 5MG/10MG TBL FLM 90 

0087814 CALYPSOL 50MG/ML INJ SOL 5X10ML 

0027429 CANCIDAS 50MG INF PLV CSL 1 

0027431 CANCIDAS 70MG INF PLV CSL 1 

0158993 CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 28 I 

0159011 CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 28 I 

0237426 CANDEZEK 16MG/10MG CPS DUR 30 

0115919 CANDEZEK 16MG/5MG CPS DUR 30 

0237454 CANDEZEK 16MG/5MG CPS DUR 30 

0115903 CANDEZEK 8MG/5MG CPS DUR 30 

0237434 CANDEZEK 8MG/5MG CPS DUR 30 

0195484 CARAMLO 16MG/10MG TBL NOB 28 

0203395 CARAMLO 16MG/10MG TBL NOB 98 

0231469 CARAMLO 16MG/5MG TBL NOB 28 

0231474 CARAMLO 16MG/5MG TBL NOB 98 

0195474 CARAMLO 8MG/5MG TBL NOB 28 

0203397 CARAMLO 8MG/5MG TBL NOB 98 

0003999 CARDILOPIN 10MG TBL NOB 30 

0150657 CARDILOPIN 10MG TBL NOB 90 

0003997 CARDILOPIN 2,5MG TBL NOB 30 

0003998 CARDILOPIN 5MG TBL NOB 30 

0150656 CARDILOPIN 5MG TBL NOB 90 

0171571 CARZAP HCT 16MG/12,5MG TBL NOB 28 

0171575 CARZAP HCT 16MG/12,5MG TBL NOB 90 

0183377 CARZAP HCT 32MG/12,5MG TBL NOB 28 

0223809 CEFEPIM NORIDEM 1G INJ/INF PLV SOL 1 

0223810 CEFEPIM NORIDEM 1G INJ/INF PLV SOL 10 

0223812 CEFEPIM NORIDEM 2G INJ/INF PLV SOL 1 
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0223813 CEFEPIM NORIDEM 2G INJ/INF PLV SOL 10 

0131654 CEFTAZIDIM KABI 1G INJ PLV SOL 10 

0131656 CEFTAZIDIM KABI 2G INJ/INF PLV SOL 10 

0121238 CEFTRIAXON KABI 1G INJ/INF PLV SOL 10 

0121240 CEFTRIAXON KABI 2G INF PLV SOL 10 

0182977 CEFTRIAXON MEDOPHARM 1G INJ/INF PLV SOL 10 

0206609 CEFTRIAXON MEDOPHARM 2G INJ/INF PLV SOL 10 

0138422 CEFTRIAXON SANDOZ 1G INJ/INF PLV SOL 5X1 H 

0087104 CIFLOXINAL 250MG TBL FLM 10 

0108606 CIFLOXINAL 500MG TBL FLM 10 

0238137 CIPLOX 250MG TBL FLM 10 

0238142 CIPLOX 500MG TBL FLM 10 

0096040 CIPRINOL 100MG/10ML INF CNC SOL 5X10ML 

0059830 CIPRINOL 200MG/100ML INF SOL 1X100ML 

0094453 CIPRINOL 250MG TBL FLM 10 

0096039 CIPRINOL 500MG TBL FLM 10 

0162180 CIPROFLOXACIN KABI 200MG/100ML INF SOL 10X100ML 

0162187 CIPROFLOXACIN KABI 400MG/200ML INF SOL 10X200ML 

0226337 CLARITHROMYCIN AUROVITAS 250MG TBL FLM 14 

0226341 CLARITHROMYCIN AUROVITAS 500MG TBL FLM 14 

0201856 CLARITHROMYCIN TEVA 250MG TBL FLM 14 II 

0201867 CLARITHROMYCIN TEVA 500MG TBL FLM 14 II 

0129834 CLINDAMYCIN KABI 150MG/ML INJ SOL/INF CNC SOL 10X2ML 

0129836 CLINDAMYCIN KABI 150MG/ML INJ SOL/INF CNC SOL 10X4ML 

0218400 COLOMYCIN 1000000IU INJ PLV SOL/SOL NEB 10X1MIU 

0184377 COMBAIR 100MCG/6MCG/DÁV INH SOL PSS 180DÁV 

0211304 COMBAIR 200MCG/6MCG/DÁV INH SOL PSS 
1X180DÁV 

0153458 COMBISO 10MG/6,25MG TBL NOB 100 

0153450 COMBISO 2,5MG/6,25MG TBL NOB 100 

0153448 COMBISO 2,5MG/6,25MG TBL NOB 30 

0153454 COMBISO 5MG/6,25MG TBL NOB 100 

0153452 COMBISO 5MG/6,25MG TBL NOB 30 

0027809 COMPETACT 15MG/850MG TBL FLM 56 

0184292 CONCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 30 

0184288 CONCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 30 

0184284 CONCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 30 

0125142 CONOXIA 100% GAS CRS 10L/1500L I 

0125149 CONOXIA 100% GAS CRS 10L/2000L I 
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0125160 CONOXIA 100% GAS CRS 10L/2000L IV 

0125162 CONOXIA 100% GAS CRS 12X50L/120000L VI 

0125150 CONOXIA 100% GAS CRS 20L/4000L I 

0105921 CONOXIA 100% GAS CRS 2L/300L I 

0125158 CONOXIA 100% GAS CRS 2L/400L IV 

0232078 CONOXIA 100% GAS CRS 2L/400L IX 

0208037 CONOXIA 100% GAS CRS 2L/400L VII 

0208053 CONOXIA 100% GAS CRS 3L/600L I 

0208055 CONOXIA 100% GAS CRS 3L/600L II 

0232058 CONOXIA 100% GAS CRS 4,7L/940L VII 

0125143 CONOXIA 100% GAS CRS 40L/6000L 1 

0125151 CONOXIA 100% GAS CRS 50L/10000L 1 

0125148 CONOXIA 100% GAS CRS 5L/1000L 1 

0162571 CONOXIA 100% GAS CRS 5L/1000L IV 

0208118 CONOXIA 100% GAS CRS 5L/1000L VII 

0232017 CONOXIA 100% GAS CRY 180-29350L I 

0231990 CONOXIA 100% GAS CRY 20,6L I 

0232010 CONOXIA 100% GAS CRY 41,8L I 

0231985 CONOXIA 100% GAS CRY 46L I D 

0231989 CONOXIA 100% GAS CRY 46L I F 

0203617 CONVERIDE 150MG/12,5MG TBL FLM 30 II 

0203626 CONVERIDE 300MG/12,5MG TBL FLM 30 II 

0112567 COPEGUS 200MG TBL FLM 168 

0075022 COTRIMOXAZOL AL FORTE 800MG/160MG TBL NOB 10 

0075023 COTRIMOXAZOL AL FORTE 800MG/160MG TBL NOB 20 

0107135 DALACIN C 150MG CPS DUR 16 

0004234 DALACIN C 150MG/ML INJ/INF SOL 1X2ML 

0008807 DALACIN C 150MG/ML INJ/INF SOL 1X4ML 

0100339 DALACIN C 300MG CPS DUR 16 

0219291 DARUNAVIR MYLAN 600MG TBL FLM 60 I 

0133858 DARUNAVIR SANDOZ 600MG TBL FLM 60 

0133869 DARUNAVIR SANDOZ 800MG TBL FLM 30 

0225980 DARUNAVIR TEVA 800MG TBL FLM 30 II 

0090986 DEOXYMYKOIN 100MG TBL NOB 10 

0090044 DEPO-MEDROL 40MG/ML INJ SUS 1X1ML 

0040536 DEPO-MEDROL 40MG/ML INJ SUS 1X5ML 

0209350 DESCOVY 200MG/10MG TBL FLM 30 

0209352 DESCOVY 200MG/25MG TBL FLM 30 

0163303 DEXA-GENTAMICIN 0,3MG/G+5MG/G OPH UNG 2,5G 
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0084090 DEXAMED 8MG/2ML INJ SOL 10X2ML 

0214096 DEXAMETHASONE KRKA 20MG TBL NOB 20 

0214084 DEXAMETHASONE KRKA 4MG TBL NOB 20 

0021698 DEXAMETHASONE WZF POLFA 1MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML PE 

0064942 DIFLUCAN 100MG CPS DUR 28 I 

0064941 DIFLUCAN 150MG CPS DUR 1 I 

0202910 DILIZOLEN 2MG/ML INF SOL 1X300ML 

0192217 DIPROSALIC 0,5MG/G+20MG/G DRM SOL 30ML 

0192219 DIPROSALIC 0,5MG/G+30MG/G UNG 15G 

0192214 DIPROSONE 0,5MG/G CRM 30G 

0192216 DIPROSONE 0,5MG/G UNG 30G 

0115688 DIROTON PLUS H 10MG/12,5MG TBL NOB 30 

0115689 DIROTON PLUS H 20MG/12,5MG TBL NOB 30 

0004013 DOXYBENE 200MG TBL NOB 10 

0032953 DOXYHEXAL 100MG TBL NOB 10 

0032954 DOXYHEXAL 100MG TBL NOB 20 

0012737 DOXYHEXAL 200MG TBL NOB 10 

0019751 DUOMOX 1000MG TBL SUS 14 

0062052 DUOMOX 1000MG TBL SUS 20 

0062049 DUOMOX 250MG TBL SUS 20 

0062053 DUOMOX 375MG TBL SUS 20 

0062050 DUOMOX 500MG TBL SUS 20 

0062051 DUOMOX 750MG TBL SUS 20 

0199803 DURACEF 500MG CPS DUR 12 

0149384 ECALTA 100MG INF PLV CSL 1 

0010142 ECOSAL INHALER 100MCG/DÁV INH SUS PSS 200DÁV 

0185481 EDICIN 0,5G INF PLV SOL 10 

0185482 EDICIN 1G INF PLV SOL 10 

0168730 EDURANT 25MG TBL FLM 30 

0088214 EFLORAN 5MG/ML INF SOL 1X100ML 

0177295 EGIRAMLON 10MG/10MG CPS DUR 60 

0177296 EGIRAMLON 10MG/10MG CPS DUR 90 

0177285 EGIRAMLON 10MG/5MG CPS DUR 60 

0177286 EGIRAMLON 10MG/5MG CPS DUR 90 

0177290 EGIRAMLON 5MG/10MG CPS DUR 60 

0177291 EGIRAMLON 5MG/10MG CPS DUR 90 

0177280 EGIRAMLON 5MG/5MG CPS DUR 60 

0177281 EGIRAMLON 5MG/5MG CPS DUR 90 
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0219251 EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL 
MYLAN 

200MG/245MG TBL FLM 30 

0215693 EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 200MG/245MG TBL FLM 30 III 

0066506 ENAP-H 10MG/25MG TBL NOB 30 

0055429 ENAP-HL 10MG/12,5MG TBL NOB 30 

0222569 ENTECAVIR ACCORD 0,5MG TBL FLM 30X1 

0222572 ENTECAVIR ACCORD IMG TBL FLM 30X1 

0226386 ENTECAVIR AUROVITAS 0,5MG TBL FLM 30 

0226391 ENTECAVIR AUROVITAS IMG TBL FLM 30 

0224637 ENTECAVIR AVMC 0,5MG TBL FLM 30 

0224640 ENTECAVIR AVMC IMG TBL FLM 30 

0227044 ENTECAVIR GLENMARK 0,5MG TBL FLM 30X1 

0227046 ENTECAVIR GLENMARK IMG TBL FLM 30X1 

0222551 ENTECAVIR MYLAN 0,5MG TBL FLM 30 

0222556 ENTECAVIR MYLAN IMG TBL FLM 30 

0172679 ENTECAVIR SANDOZ 0,5MG TBL FLM 30 

0172629 ENTECAVIR SANDOZ IMG TBL FLM 30 

0002427 ENTIZOL 250MG TBL NOB 20 

0170511 ENTONOX 50%/50% GAS CRS 1X10L II 

0170509 ENTONOX 50%/50% GAS CRS 1X2L II 

0170510 ENTONOX 50%/50% GAS CRS 1X5L II 

0209411 EPCLUSA 400MG/100MG TBL FLM 28 

0026521 EPIVIR 10MG/ML POR SOL 1X240ML 

0026520 EPIVIR 300MG TBL FLM 30 

0125002 ESMERON 10MG/ML INJ/INF SOL 10X5ML 

0226690 ESMERON 10MG/ML INJ/INF SOL 10X5ML 

0029740 EUCREAS 50MG/1000MG TBL FLM 60 I 

0029734 EUCREAS 50MG/850MG TBL FLM 60 I 

0168831 EVIPLERA 200MG/25MG/245MG TBL FLM 30 

0210925 EVOTAZ 300MG/150MG TBL FLM 30 

0194018 EXTAVIA 250MCG/ML INJ PSO LQF 15+15X1,2ML ISP 

0220161 FENTANYL KALCEKS 0,05MG/ML INJ SOL 10X10ML 

0220158 FENTANYL KALCEKS 0,05MG/ML INJ SOL 10X2ML 

0030102 FENTANYL TORREX 50MCG/ML INJ SOL 5X10ML 

0230915 FENTANYL TORREX 50MCG/ML INJ SOL 5X10ML 

0030101 FENTANYL TORREX 50MCG/ML INJ SOL5X2ML 

0230914 FENTANYL TORREX 50MCG/ML INJ SOL 5X2ML 

0164401 FLUCONAZOL KABI 2MG/ML INF SOL 10X100ML 

0164407 FLUCONAZOL KABI 2MG/ML INF SOL 10X200ML 
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0235033 FLUCONAZOLE AUROVITAS 100MG CPS DUR 28 

0235058 FLUCONAZOLE AUROVITAS 150MG CPS DUR 1 

0230373 FLUKONAZOL SANDOZ 100MG CPS DUR 28 

0052334 FORTECORTIN 4 4MG TBL NOB 20 

0243142 FORTECORTIN 4 4MG TBL NOB 20 

0052335 FORTECORTIN 4 4MG TBL NOB 30 

0076353 FORTUM 1G INJ/INF PLV SOL 1 

0076354 FORTUM 2G INJ/INF PLV SOL 1 

0058491 FROMILID 125MG/5ML POR GRA SUS 1X60ML 

0053282 FROMILID 250MG TBL FLM 14 

0053283 FROMILID 500MG TBL FLM 14 

0023315 FROMILID UNO 500MG TBL RET 14 

0023314 FROMILID UNO 500MG TBL RET 7 

0225275 FUCICORT 20MG/G+1MG/1G CRM 20G 

0205542 FUCICORT LIPID 20MG/G+1MG/G CRM 15G 

0180988 GENTADEX 5MG/ML+1MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML 

0112786 GENTAMICIN B.BRAUN 1MG/ML INF SOL 20X80ML 

0112782 GENTAMICIN B.BRAUN 3MG/ML INF SOL 20X80ML 

0096414 GENTAMICIN LEK 80MG/2ML INJ/INF SOL 10X2ML 

0209033 GENVOYA 150MG/150MG/200MG/10MG TBL FLM 30 

0022110 GLIBOMET 400MG/2,5MG TBL FLM 100 

0128625 GLUCOPHAGE 1000MG TBL FLM 120 

0023797 GLUCOPHAGE 1000MG TBL FLM 60 

0023793 GLUCOPHAGE 500MG TBL FLM 5X10 

0023795 GLUCOPHAGE 850MG TBL FLM 100 

0210201 HARVONI 90MG/400MG TBL FLM 28 

0093746 HEPARIN LÉČIVA 5000IU/ML INJ SOL 1X10ML 

0025554 HEPSERA 10MG TBL NOB 30 

0155938 HERPESIN 200 200MG TBL NOB 25 

0155936 HERPESIN 400 400MG TBL NOB 25 

0042849 HIPRES 10MG TBL NOB 30 

0042848 HIPRES 5MG TBL NOB 30 

0180825 HYDROCORTISON 10 MG JENAPHARM 10MG TBL NOB 20 

0216572 HYDROCORTISON VUAB 100MG INJ PLV SOL 1 II 

0000168 HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA 25MG TBL NOB 20 

0224464 HYDROCHLOROTHIAZID TAINEX 25MG TBL NOB 20 

0216468 CHLORAMPHENICOL VUAB 1G INJ PLV SOL 1 II 

0168096 IFIRMACOMBI 150MG/12,5MG TBL FLM 28 

0168104 IFIRMACOMBI 300MG/12,5MG TBL FLM 28 
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0227475 IMIPENEM/CILASTATIN APTAPHARMA 500MG/500MG INF PLV SOL 10 

0129767 IMIPENEM/CILASTATIN KABI 500MG/500MG INF PLV SOL 10 

0085346 INFECTOSCAB 5% KRÉM 50MG/G CRM 30G 

0014933 INHIBACE PLUS 5MG/12,5MG TBL FLM 28 

0014934 INHIBACE PLUS 5MG/12,5MG TBL FLM 98 

0168729 INTELENCE 200MG TBL NOB 60 

0025773 INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 1X2,5ML 

0235413 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID MYLAN 150MG/12,5MG TBL NOB 28 

0235423 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID MYLAN 300MG/12,5MG TBL NOB 28 

0029951 ISENTRESS 400MG TBL FLM 60 

0222370 ISENTRESS 600MG TBL FLM 60 

0162748 ISOPRINOSINE 500MG TBL NOB 100 

0107676 ISOPRINOSINE 500MG TBL NOB 50 

0500551 JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 196(2X98) 

0500140 JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 56 

0500550 JANUMET 50MG/850MG TBL FLM 196(2X98) 

0500133 JANUMET 50MG/850MG TBL FLM 56 

0193608 JENTADUETO 2,5MG/1000MG TBL FLM 180(2X90X1) 

0185287 JENTADUETO 2,5MG/1000MG TBL FLM 60X1 

0185273 JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 60X1 

0028383 KIVEXA 600MG/300MG TBL FLM 30 

0219550 KLABAX 500MG TBL FLM 14 

0235804 KLACID 125MG/5ML POR GRA SUS 100ML 

0235803 KLACID 125MG/5ML POR GRA SUS 60ML 

0235806 KLACID 250MG TBL FLM 10 

0235805 KLACID 250MG TBL FLM 14 

0235811 KLACID 250MG/5ML POR GRA SUS 100ML 

0235810 KLACID 250MG/5ML POR GRA SUS 60ML 

0235812 KLACID 500MG INF PLV CSL 1 

0235808 KLACID 500MG TBL FLM 14 

0235801 KLACID SR 500MG TBL RET 14 DOUBLE 

0216185 KLACID SR 500MG TBL RET 7 

0097878 KLIMICIN 150MG/ML INJ SOL 10X2ML 

0168891 KOMBOGLYZE 2,5MG/1000MG TBL FLM 60 

0168885 KOMBOGLYZE 2,5MG/850MG TBL FLM 60 

0128535 KYSLÍK MEDICINÁLNÍ STLAČENÝ AIR PRODUCTS 100% GAS CRS 10L/2144L I 

0128566 KYSLÍK MEDICINÁLNÍ STLAČENÝ AIR PRODUCTS 100% GAS CRS 10L/2144L V 

0216561 KYSLÍK MEDICINÁLNÍ STLAČENÝ AIR PRODUCTS 100% GAS CRS 12X50L/128616L VII 

0125499 KYSLÍK MEDICINÁLNÍ STLAČENÝ AIR PRODUCTS 100% GAS CRS 2L/429L I 
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0128563 KYSLÍK MEDICINÁLNÍ STLAČENÝ AIR PRODUCTS 100% GAS CRS 2L/429L V 

0125500 KYSLÍK MEDICINÁLNÍ STLAČENÝ AIR PRODUCTS 100% GAS CRS 3L/643L I 

0128541 KYSLÍK MEDICINÁLNÍ STLAČENÝ AIR PRODUCTS 100% GAS CRS 50L/10718L I 

0119883 KYSLÍK MEDICINÁLNÍ ZKAPALNĚNÝ AIR 
PRODUCTS 

100% GAS LIQ 11160L/12110KG 

0119891 KYSLÍK MEDICINÁLNÍ ZKAPALNĚNÝ AIR 
PRODUCTS 

100% GAS LIQ 11700L/12690KG 

0119892 KYSLÍK MEDICINÁLNÍ ZKAPALNĚNÝ AIR 
PRODUCTS 

100% GAS LIQ 18200L/19750KG 

0119884 KYSLÍK MEDICINÁLNÍ ZKAPALNĚNÝ AIR 
PRODUCTS 

100% GAS LIQ 20680L/22440KG 

0119880 KYSLÍK MEDICINÁLNÍ ZKAPALNĚNÝ AIR 
PRODUCTS 

100% GAS LIQ 600L/685KG 

0119882 KYSLÍK MEDICINÁLNÍ ZKAPALNĚNÝ AIR 
PRODUCTS 

100% GAS LIQ 6060L/6590KG 

0095461 LAKEA 50MG TBL FLM 30 

0001421 LAMISIL 250MG TBL NOB 14 

0195072 LEVOFLOXACIN KABI 5MG/ML INF SOL 10X100ML 

0233660 LEVOFLOXACIN MYLAN 500MG TBL FLM 10 

0145671 LEVOFLOXACIN MYLAN 500MG/100ML INF SOL 10X100ML 

0221742 LINEZOLID ACCORD 2MG/ML INF SOL 10X300ML 

0216704 LINEZOLID KABI 2MG/ML INF SOL 10X300ML 

0131290 LINEZOLID KRKA 2MG/ML INF SOL 1X300ML 

0103692 LINEZOLID KRKA 600MG TBL FLM 10 

0231059 LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 10 

0197699 LINEZOLID SANDOZ 600MG TBL FLM 10 

0205992 LIPERTANCE 10MG/5MG/5MG TBL FLM 30 

0205993 LIPERTANCE 10MG/5MG/5MG TBL FLM 90(3X30) 

0206001 LIPERTANCE 20MG/10MG/10MG TBL FLM 30 

0206002 LIPERTANCE 20MG/10MG/10MG TBL FLM 90(3X30) 

0205998 LIPERTANCE 20MG/10MG/5MG TBL FLM 30 

0205999 LIPERTANCE 20MG/10MG/5MG TBL FLM 90(3X30) 

0205995 LIPERTANCE 20MG/5MG/5MG TBL FLM 30 

0205996 LIPERTANCE 20MG/5MG/5MG TBL FLM 90(3X30) 

0206004 LIPERTANCE 40MG/10MG/10MG TBL FLM 30 

0013605 LODOZ 10MG/6,25MG TBL FLM 30 II 

0013601 LODOZ 2,5MG/6,25MG TBL FLM 30 II 

0013603 LODOZ 5MG/6,25MG TBL FLM 30 II 

0220632 LOPRIDAM 4MG/l,25MG/10MG TBL NOB 30 

0220629 LOPRIDAM 4MG/1,25MG/5MG TBL NOB 30 

0220631 LOPRIDAM 4MG/1,25MG/5MG TBL NOB 90 
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0220638 LOPRIDAM 8MG/2,5MG/10MG TBL NOB 30 

0220640 LOPRIDAM 8MG/2,5MG/10MG TBL NOB 90 

0220635 LOPRIDAM 8MG/2,5MG/5MG TBL NOB 30 

0220637 LOPRIDAM 8MG/2,5MG/5MG TBL NOB 90 

0047476 LORADUR 5MG/50MG TBL NOB 50 

0047478 LORADUR MITE 2,5MG/25MG TBL NOB 50 

0107166 LORISTA 100 100MG TBL FLM 28 

0107173 LORISTA 25 25MG TBL FLM 28 

0010604 LORISTA 50 50MG TBL FLM 28 

0047610 LORISTA 50 50MG TBL FLM 84 

0157778 LORISTA H 100MG/12,5MG TBL FLM 28 

0102382 LORISTA H 100MG/25MG TBL FLM 28 

0097027 LORISTA H 50MG/12,5MG TBL FLM 28 

0104712 LORISTA H 50MG/12,5MG TBL FLM 84 

0208792 LOSARTAN AUROBINDO 100MG TBL FLM 28 

0208777 LOSARTAN AUROBINDO 50MG TBL FLM 28 

0235905 LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 28 

0146239 LOSARTAN TEVA 100MG TBL FLM 30 I 

0146251 LOSARTAN TEVA 100MG TBL FLM 90 I 

0114068 LOZAP 100 ZENTIVA 100MG TBL FLM 30 PVC 

0114070 LOZAP 100 ZENTIVA 100MG TBL FLM 90 PVC 

0114059 LOZAP 12,5 ZENTIVA 12,5MG TBL FLM 30 PVC 

0114065 LOZAP 50 ZENTIVA 50MG TBL FLM 30 II 

0114067 LOZAP 50 ZENTIVA 50MG TBL FLM 90 II 

0015316 LOZAP H 50MG/12,5MG TBL FLM 30 

0015317 LOZAP H 50MG/12,5MG TBL FLM 90 

0231965 MALARONE 250MG/100MG TBL FLM 12 

0222376 MAVIRET 100MG/40MG TBL FLM 84(4X21) 

0087199 MAXIPIME 1G INJ PLV SOL 1 

0087200 MAXIPIME 2G INJ PLV SOL 1 

0225168 MAXITROL OPH GTT SUS 1X5ML 

0225169 MAXITROL OPH UNG 3,5G 

0118550 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ MESSER 100% GAS CRY 1X24560L 

0225979 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ SIAD 99,5% GAS CRY 1X22742L 

0218387 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ SIAD 99,5% GAS CRY 1X23205L 

0119480 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ SIAD 99,5% GAS CRY 1X23527L 

0119481 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ SIAD 99,5% GAS CRY 1X23680L 

0187639 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ SIAD 99,5% GAS CRY 1X23961L 

0119484 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ SIAD 99,5% GAS CRY 1X24593L 
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0187638 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ SIAD 99,5% GAS CRY 1X8138L 

0136351 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ MESSER 100% GAS CRS 10L/1600L II 

0136357 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ MESSER 100% GAS CRS 1L/200L II 

0136361 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ MESSER 100% GAS CRS 2L/400LII 

0136370 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ MESSER 100% GAS CRS 50L/10800L II 

0136373 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ MESSER 100% GAS CRS 5L/1100L V 

0117847 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ SIAD 99,5% GAS CRS 10L/2160L I 

0214967 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ SIAD 99,5% GAS CRS 10L/2160L IV 

0117848 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ SIAD 99,5% GAS CRS 20L/4320L I 

0117844 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ SIAD 99,5% GAS CRS 2L/430L I 

0117851 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ SIAD 99,5% GAS CRS 2L/430L II 

0117850 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ SIAD 99,5% GAS CRS 50L/10800L I 

0117846 MEDICINÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ SIAD 99,5% GAS CRS 5L/1080L I 

0134595 MEDOCLAV 1000MG/200MG INJ/INF PLV SOL 10 

0133269 MEDOCLAV 400MG/5ML+57MG/5ML POR PLV SUS 
1X70ML 

0156071 MEDOCLAV 500MG/125MG TBL FLM 21 

0238124 MEDOCLAV 875MG/125MG TBL FLM 14 

0115594 MEDORAM PLUS H 5MG/25MG TBL NOB 100 

0115590 MEDORAM PLUS H 5MG/25MG TBL NOB 30 

0040373 MEDROL 16MG TBL NOB 50 

0207527 MEDROL 4MG TBL NOB 30 II 

0225456 MERONEM 1G INJ/INF PLV SOL 10 

0225458 MERONEM 500MG INJ/INF PLV SOL 10 

0232677 MEROPENEM APTAPHARMA 1000MG INJ/INF PLV SOL 10 

0232676 MEROPENEM APTAPHARMA 500MG INJ/INF PLV SOL 10 

0173750 MEROPENEM BRADEX 1G INJ/INF PLV SOL 10 

0173748 MEROPENEM BRADEX 500MG INJ/INF PLV SOL 10 

0156835 MEROPENEM KABI 1G INJ/INF PLV SOL 10 

0156183 MEROPENEM KABI 500MG INJ/INF PLV SOL 10 

0127089 METFOGAMMA 1000MG TBL FLM 120 

0127088 METFOGAMMA 1000MG TBL FLM 30 

0032784 METFOGAMMA 850 850MG TBL FLM 120 

0032783 METFOGAMMA 850 850MG TBL FLM 30 

0229862 METFORMIN AUROVITAS 1000MG TBL FLM 60 II 

0169552 METFORMIN MYLAN 1000MG TBL FLM 120 

0235493 METFORMIN MYLAN 1000MG TBL FLM 120 

0169548 METFORMIN MYLAN 1000MG TBL FLM 60 

0235489 METFORMIN MYLAN 1000MG TBL FLM 60 
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0235443 METFORMIN MYLAN 500MG TBL FLM 60 

0235462 METFORMIN MYLAN 850MG TBL FLM 120 

0235476 METFORMIN MYLAN 850MG TBL FLM 60 

0132186 METFORMIN SANDOZ 1000MG TBL FLM 60 

0127294 METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 60 

0127317 METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 60 

0113892 METFORMIN TEVA 1000MG TBL FLM 60 

0096087 METFORMIN TEVA 500MG TBL FLM 60 

0011114 METFORMIN TEVA 850MG TBL FLM 30 

0112628 METFORMIN TEVA 850MG TBL FLM 60 

0226989 METFORMIN TEVA XR 1000MG TBL PRO 60 

0117258 METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 60 I 

0226987 METFORMIN TEVA XR 750MG TBL PRO 60 

0181234 METFORMIN VITABALANS 1000MG TBL FLM 30 

0181232 METFORMIN VITABALANS 500MG TBL FLM 30 

0144460 METFORMIN ZENTIVA 1000MG TBL FLM 60 

0144458 METFORMIN ZENTIVA 1000MG TBL FLM 90 

0207947 METFORMIN ZENTIVA 1000MG TBL FLM 90 

0144454 METFORMIN ZENTIVA 500MG TBL FLM 60 

0207951 METFORMIN ZENTIVA 500MG TBL FLM 60 

0144455 METFORMIN ZENTIVA 500MG TBL FLM 90 

0207952 METFORMIN ZENTIVA 500MG TBL FLM 90 

0144450 METFORMIN ZENTIVA 850MG TBL FLM 60 

0207953 METFORMIN ZENTIVA 850MG TBL FLM 60 

0144452 METFORMIN ZENTIVA 850MG TBL FLM 90 

0011592 METRONIDAZOL B. BRAUN 5MG/ML INF SOL 10X100ML 

0224407 METRONIDAZOLE NORIDEM 5MG/ML INF SOL 10X100ML 

0242332 METRONIDAZOLE NORIDEM 5MG/ML INF SOL 20X100ML 

0097000 METRONIDAZOLE POLPHARMA 5MG/ML INF SOL 1X100ML 

0158816 METYPRED 16MG TBL NOB 100 

0158814 METYPRED 16MG TBL NOB 30 

0158811 METYPRED 4MG TBL NOB 100 

0158809 METYPRED 4MG TBL NOB 30 

0026554 MICARDIS 80MG TBL NOB 28 

0026556 MICARDIS 80MG TBL NOB 98 

0026578 MICARDISPLUS 80MG/12,5MG TBL NOB 28 

0029384 MICARDISPLUS 80MG/25MG TBL NOB 28 

0094804 MODURETIC 5MG/50MG TBL NOB 30 

0160480 MONACE COMBI 20MG/12,5MG TBL NOB 30 
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0160482 MONACE COMBI 20MG/12,5MG TBL NOB 98 

0229318 MOXIFLOXACIN AUROVITAS 400MG TBL FLM 5 

0203324 MOXIFLOXACIN KABI 400MG/250ML INF SOL 10X250ML 

0220204 MOXIFLOXACIN OLIKLA 400MG TBL FLM 5 

0220203 MOXIFLOXACIN OLIKLA 400MG/250ML INF SOL 1X250ML 

0500720 MYCAMINE 100MG INF PLV SOL 1 

0066036 MYCOMAX 100MG CPS DUR 28 I 

0066037 MYCOMAX 100MG CPS DUR 7 I 

0066039 MYCOMAX 150MG CPS DUR 1 I 

0047439 MYCOMAX 150MG CPS DUR 3 I 

0195117 NATRIXAM l,5MG/10MG TBL RET 30 

0003303 NIDRAZID 100MG TBL NOB 250 

226002 NIMBEX 2MG/ML INJ/INF SOL 5X10ML 

0226002 NIMBEX 2MG/ML INJ/INF SOL 5X10ML 

226003 NIMBEX 2MG/ML INJ/INF SOL 5X2,5ML 

0226003 NIMBEX 2MG/ML INJ/INF SOL 5X2,5ML 

0000536 NORADRENALIN LÉČIVA 1MG/ML INF CNC SOL 5X1ML 

0216900 NORADRENALIN LÉČIVA 1MG/ML INF CNC SOL 5X5ML 

0200491 NORMAGLYC 1000MG TBL FLM 90 I 

0210001 NOXAFIL 100MG TBL ENT 24(2X12) 

0210146 NOXAFIL 300MG INF CNC SOL 1X16,7ML 

0025449 NOXAFIL 40MG/ML POR SUS 1X105ML 

0209397 ODEFSEY 200MG/25MG/25MG TBL FLM 30 

0221539 OFOST 10IU/ML INJ/INF SOL 10X1ML 

0221536 OFOST 5IU/ML INJ/INF SOL 10X1ML 

0162942 ORCAL NEO 10MG TBL NOB 100 I 

0162932 ORCAL NEO 10MG TBL NOB 30 I 

0162908 ORCAL NEO 5MG TBL NOB 100 I 

0162898 ORCAL NEO 5MG TBL NOB 30 I 

0032559 OSPAMOX 1000MG TBL FLM 14 

0066366 OSPAMOX 250MG/5ML POR PLV SUS 60ML 

0032557 OSPAMOX 500MG TBL FLM 14 

0032558 OSPAMOX 750MG TBL FLM 14 

0049549 OSPEN 400000IU/5ML POR SUS 150ML 

0045997 OSPEN 1000 1000000IU TBL FLM 30 

0045998 OSPEN 1500 1500000IU TBL FLM 30 

0045996 OSPEN 500 5000001U TBL FLM 30 

0214055 OSPEN 750 750000IU/5ML POR SUS 1X60ML 
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0232954 OTOBACID N 0,2MG/G+5MG/G+479,8MG/G AUR GTT SOL 
1X5ML 

0219428 OXYTOCIN AVMC 5IU/ML INF CNC SOL 10X1ML 

0000543 OXYTOCIN FERRING-LÉČIVA 2IU INJ SOL 5X2ML 

0000544 OXYTOCIN FERRING-LÉČIVA 5IU INJ SOL 5X1ML 

0167756 OZURDEX 700MCG IVI IMP APL 1 

0095611 PANADOL BABY 125MG SUP 10 

0208840 PANADOL BABY 125MG SUP 10 

0095613 PANADOL JUNIOR 250MG SUP 10 

0208841 PANADOL JUNIOR 250MG SUP 10 

0173185 PANADOL NOVUM 500MG TBL FLM 12 I 

0226668 PANADOL NOVUM 500MG TBL FLM 12 III 

0173187 PANADOL NOVUM 500MG TBL FLM 24 I 

0226670 PANADOL NOVUM 500MG TBL FLM 24 III 

0223449 PANADOL PRO DĚTI JAHODA 24MG/ML POR SUS 100ML III 

0224053 PARACETAMOL ACCORD 10MG/ML INF SOL 20X100ML 

0229490 PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 24 1 

0178635 PARACETAMOL B. BRAUN 10MG/ML INF SOL 10X100ML 

0178634 PARACETAMOL B. BRAUN 10MG/ML INF SOL 10X50ML 

0157875 PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 10X100ML 

0157871 PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 10X50ML 

0226693 PARALEN 100MG SUP 5 

0226694 PARALEN 125MG TBL NOB 20 

0226434 PARALEN 500MG SUP 5 

0207819 PARALEN 500MG TBL NOB 12 

0207820 PARALEN 500MG TBL NOB 24 

0091249 PARALEN 100 100MG SUP 5 

0097656 PARALEN 125 125MG TBL NOB 20 

0155148 PARALEN 500 500MG TBL NOB 12 

0162142 PARALEN 500 500MG TBL NOB 24 

0229809 PARALEN HORKÝ NÁPOJ BEZ CUKRU 500MG POR PLV SOL SCC 12 

0066101 PARALEN SUS 24MG/ML POR SUS 100ML 

0229532 PARALEN SUS 24MG/ML POR SUS 100ML 

0184094 PARAMAX RAPID 1G TBL NOB 100 

0201323 PARAMAX RAPID 1G TBL NOB 15 

0184093 PARAMAX RAPID 1G TBL NOB 30 

0184092 PARAMAX RAPID 1G TBL NOB 5 

0134599 PARAMAX RAPID 250MG TBL NOB 10 

0013623 PARAMAX RAPID 500MG TBL NOB 100 
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0013622 PARAMAX RAPID 500MG TBL NOB 30 

0162441 PARAMEGAL 500MG TBL NOB 10 

0162443 PARAMEGAL 500MG TBL NOB 30 

0220291 PARAPYREX 500MG TBL NOB 30 

0027394 PEGASYS 135MCG INJ SOL 1X0,5ML+1J 

0027396 PEGASYS 180MCG INJ SOL 1X0,5ML+1J 

0001881 PENBENE 1000000IU TBL FLM 21 

0049513 PENBENE 1000000IU TBL FLM 30 

0057778 PENBENE 1500000IU TBL FLM 21 

0201974 PENICILIN G 1,0 DRASELNÁ SOL BIOTIKA 1000000IU INJ PLV SOL 10 

0201977 PENICILIN G 5,0 DRASELNÁ SOL BIOTIKA 5000000IU INJ PLV SOL 10 

0196957 PERINDOPRIL/AMLODIPIN TEVA 10MG/10MG TBL NOB 30 

0196960 PERINDOPRIL/AMLODIPIN TEVA 10MG/10MG TBL NOB 90 

0196952 PERINDOPRIL/AMLODIPIN TEVA 10MG/5MG TBL NOB 30 

0196955 PERINDOPRIL/AMLODIPIN TEVA 10MG/5MG TBL NOB 90 

0196947 PERINDOPRIL/AMLODIPIN TEVA 5MG/10MG TBL NOB 30 

0196950 PERINDOPRIL/AMLODIPIN TEVA 5MG/10MG TBL NOB 90 

0196935 PERINDOPRIL/AMLODIPIN TEVA 5MG/5MG TBL NOB 30 

0196938 PERINDOPRIL/AMLODIPIN TEVA 5MG/5MG TBL NOB 90 

0214329 PERINDOPRIL/AMLODIPINE STADA 4MG/10MG TBL NOB 90 

0214325 PERINDOPRIL/AMLODIPINE STADA 4MG/5MG TBL NOB 90 

0214336 PERINDOPRIL/AMLODIPINE STADA 8MG/10MG TBL NOB 90 

0214332 PERINDOPRIL/AMLODIPINE STADA 8MG/5MG TBL NOB 90 

0113424 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM IBIGEN 4G/0,5G INF PLV SOL 10 

0113453 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI 4G/0,5G INF PLV SOL 10 

0141263 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM MYLAN 4G/500MG INF PLV SOL 1 

0178590 PIRAMIL COMBI 10MG/10MG CPS DUR 100 

0178582 PIRAMIL COMBI 10MG/5MG CPS DUR 100 

0178586 PIRAMIL COMBI 5MG/10MG CPS DUR 100 

0178578 PIRAMIL COMBI 5MG/5MG CPS DUR 100 

0054424 PLAQUENIL 200MG TBL FLM 60 

0210083 PLEGRIDY 125MCG INJ SOL 2X0,5ML 

0210085 PLEGRIDY 125MCG INJ SOL 2X0,5ML 

0210081 PLEGRIDY 63MCG+94MCG INJ SOL 
1X63MCG+1X94MCG 

0210082 PLEGRIDY 63MCG+94MCG INJ SOL 
1X63MCG+1X94MCG 

0002963 PREDNISON LÉČIVA 20MG TBL NOB 20 

0000269 PREDNISON LÉČIVA 5MG TBL NOB 20 

0204942 PRESTALIA 3,5MG/2,5MG TBL NOB 1X30 
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0124135 PRESTANCE 10MG/10MG TBL NOB 120(4X30) 

0124129 PRESTANCE 10MG/10MG TBL NOB 30 

0124133 PRESTANCE 10MG/10MG TBL NOB 90(3X30) 

0124121 PRESTANCE 10MG/5MG TBL NOB 120(4X30) 

0124115 PRESTANCE 10MG/5MG TBL NOB 30 

0124119 PRESTANCE 10MG/5MG TBL NOB 90(3X30) 

0124107 PRESTANCE 5MG/10MG TBL NOB 120(4X30) 

0124101 PRESTANCE 5MG/10MG TBL NOB 30 

0124105 PRESTANCE 5MG/10MG TBL NOB 90(3X30) 

0124093 PRESTANCE 5MG/5MG TBL NOB 120(4X30) 

0124087 PRESTANCE 5MG/5MG TBL NOB 30 

0124091 PRESTANCE 5MG/5MG TBL NOB 90(3X30) 

0193833 PREZISTA 800MG TBL FLM 30 

0206186 PRIAMLO 4MG/10MG TBL NOB 30 

0206187 PRIAMLO 4MG/10MG TBL NOB 90 

0206184 PRIAMLO 4MG/5MG TBL NOB 30 

0206185 PRIAMLO 4MG/5MG TBL NOB 90 

0206190 PRIAMLO 8MG/10MG TBL NOB 30 

0206191 PRIAMLO 8MG/10MG TBL NOB 90 

0206188 PRIAMLO 8MG/5MG TBL NOB 30 

0206189 PRIAMLO 8MG/5MG TBL NOB 90 

0201964 PROKAIN PENICILIN G 1,5 BIOTIKA 1500000IU INJ PLV SUS 10 

0018175 PROPOFOL MCT/LCT FRESENIUS 10MG/ML INJ/INF EML 10X100ML 

0018172 PROPOFOL MCT/LCT FRESENIUS 10MG/ML INJ/INF EML 10X50ML 

0018167 PROPOFOL MCT/LCT FRESENIUS 10MG/ML INJ/INF EML 5X20ML 

0018188 PROPOFOL MCT/LCT FRESENIUS 20MG/ML INJ/INF EML 10X50ML 

0126689 PROPOFOL-LIPURO 0,5% (5MG/ML) INJ/INF EML 5X20ML 

0129027 PROPOFOL-LIPURO 1 % (10MG/ML) 10MG/ML INJ/INF EML 10X100ML 

0129025 PROPOFOL-LIPURO 1 % (10MG/ML) 10MG/ML INJ/INF EML 10X50ML 

0129023 PROPOFOL-LIPURO 1 % (10MG/ML) 10MG/ML INJ/INF EML 5X20ML 

0110548 PROPOFOL-LIPURO 2% (20MG/ML) 20MG/ML INJ/INF EML 10X50ML 

0054031 PROVIRSAN 200MG TBL NOB 30 

0224816 RAMIPRIL H ACTAVIS 2,5MG/12,5MG TBL NOB 30 

0224840 RAMIPRIL H ACTAVIS 5MG/25MG TBL NOB 50 

0197244 RAMIZEK 10MG/10MG CPS DUR 28 

0203928 RAMIZEK 10MG/10MG CPS DUR 98 

0242154 RAMIZEK 10MG/10MG CPS DUR 98 

0197236 RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 28 

0242127 RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 28 
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0203934 RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 98 

0197240 RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 28 

0242136 RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 28 

0203946 RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 98 

0242144 RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 98 

0197232 RAMIZEK 5MG/5MG CPS DUR 28 

0203952 RAMIZEK 5MG/5MG CPS DUR 98 

0197287 RAMOMARK 10MG/10MG CPS DUR 28 

0203758 RAMOMARK 10MG/10MG CPS DUR 98 

0197279 RAMOMARK 10MG/5MG CPS DUR 28 

0203752 RAMOMARK 10MG/5MG CPS DUR 98 

0197283 RAMOMARK 5MG/10MG CPS DUR 28 

0197275 RAMOMARK 5MG/5MG CPS DUR 28 

0203746 RAMOMARK 5MG/5MG CPS DUR 98 

0027259 REBIF 22MCG INJ SOL ISP 12X0,5ML 

0500511 REBIF 22MCG/0,5ML INJ SOL ZVL 4X1,5ML 

0027262 REBIF 44MCG INJ SOL ISP 12X0,5ML 

0500512 REBIF 44MCG/0,5ML INJ SOL ZVL 4X1,5ML 

0042591 RECTODELT 100MG SUP 4 

0180430 RETROVIR 10MG/ML INF CNC SOL 5X20ML 

0237674 RETROVIR 250MG CPS DUR 40 

0237615 RETROVIR 50MG/5ML POR SOL 200ML I 

0029433 REYATAZ 300MG CPS DUR 30 

0210193 REZOLSTA 800MG/150MG TBL FLM 30 

0076380 RHEFLUIN 5MG/50MG TBL NOB 30 

0204970 RIBAVIRIN AUROBINDO 200MG TBL FLM 168 

0183132 RIBAVIRIN MYLAN 200MG TBL FLM 168 

0194903 ROACTEMRA 162MG INJ SOL4X0,9ML 

0222841 ROACTEMRA 162MG INJ SOL PEP 4X0,9ML 

0500969 ROACTEMRA 20MG/ML INF CNC SOL 4X10ML 

0500971 ROACTEMRA 20MG/ML INF CNC SOL 4X20ML 

0500967 ROACTEMRA 20MG/ML INF CNC SOL 4X4ML 

0124418 ROCURONIUM B. BRAUN 10MG/ML INJ/INF SOL 10X5ML 

0235904 ROCURONIUM B. BRAUN 10MG/ML INJ/INF SOL 20X5ML 

0220108 ROCURONIUM BROMIDE HAMELN 10MG/ML INJ/INF SOL 10X10ML 

0220105 ROCURONIUM BROMIDE HAMELN 10MG/ML INJ/INF SOL 10X5ML 

0016556 ROFERON-A 6MIU/0,5ML INJ SOL ISP 1X0,5ML 

0016554 ROFERON-A 9MIU/0,5ML INJ SOL ISP 1X0,5ML 

0098069 ROVAMYCINE 1,5MIU TBL FLM 16 
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0075754 ROVAMYCINE 3MIU TBL FLM 10 

0151566 SANGONA 100MG TBL FLM 100 

0151559 SANGONA 100MG TBL FLM 30 

0151485 SANGONA 12,5MG TBL FLM 30 

0151532 SANGONA 50MG TBL FLM 100 

0201030 SEFOTAK 1G INJ/INF PLV SOL 1 

0223016 SEGLUROMET 2,5MG/1000MG TBL FLM 196(4X49) 

0222887 SEGLUROMET 2,5MG/1000MG TBL FLM 56 

0226513 SINORA 1MG/ML INF CNC SOL 10X10ML 

0226511 SINORA 1MG/ML INF CNC SOL 10X1ML 

0226512 SINORA 1MG/ML INF CNC SOL 10X4ML 

0128285 SINTONYN 40MG/5MG TBL FLM 28 

0160909 SINTONYN COMBI 40MG/10MG/25MG TBL FLM 28 

0191922 SIOFOR 1000MG TBL FLM 60 

0208203 SIOFOR 500MG TBL FLM 120 II 

0208204 SIOFOR 500MG TBL FLM 60 II 

0208206 SIOFOR 850MG TBL FLM 120 II 

0208207 SIOFOR 850MG TBL FLM 60 II 

0012354 SIOFOR 500 500MG TBL FLM 120 I 

0012356 SIOFOR 850 850MG TBL FLM 120 I 

0207994 SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 30 

0231566 SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 30 

0231577 SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 30 

0009709 SOLU-MEDROL 40MG/ML INJ PSO LQF 40MG+1ML 

0009712 SOLU-MEDROL 62,5MG/ML INJ PSO LQF 1000MG+15,6ML 

0009710 SOLU-MEDROL 62,5MG/ML INJ PSO LQF 125MG+2ML 

0094882 SOLU-MEDROL 62,5MG/ML INJ PSO LQF 250MG+4ML 

0009711 SOLU-MEDROL 62,5MG/ML INJ PSO LQF 500MG+7,8ML 

0223560 SPERSADEX COMP. 5MG/ML+1MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML II 

0206848 SPIOLTO RESPIMAT 2,5MCG/2,5MCG/DÁV INH SOL 
1X60DÁV+1INH 

0241330 SPIOLTO RESPIMAT 2,5MCG/2,5MCG/DÁV INH SOL 
3X60DÁV+1INH 

0109810 SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG INH SOL 1X60DÁV+1INH 

0241336 SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG INH SOL 3X60DÁV+1INH 

0019580 STADAMET 1000MG TBL FLM 120 I 

0019577 STADAMET 1000MG TBL FLM 60 I 

0100103 STADAMET 500MG TBL FLM 120 

0100101 STADAMET 500MG TBL FLM 60 

0100106 STADAMET 850MG TBL FLM 120 

aktualizace 2.4.2020 21:00



Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s 
epidemií viru SARS-CoV-2  

 
strana 22 z 27 

Kód 
SUKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0100104 STADAMET 850MG TBL FLM 60 

0194184 STRIBILD 150MG/150MG/200MG/245MG TBL FLM 30 

0241680 SUFENTA 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML 

0085526 SUFENTA FORTE 50MCG/ML INJ SOL 5X1ML 

0234685 SUFENTA FORTE 50MCG/ML INJ SOL 5X1ML 

0241681 SUFENTA FORTE 50MCG/ML INJ SOL 5X1ML 

0241682 SUFENTA FORTE 50MCG/ML INJ SOL 5X5ML 

0021088 SUFENTANIL TORREX 50MCG/ML INJ SOL 5X5ML 

0230920 SUFENTANIL TORREX 50MCG/ML INJ SOL 5X5ML 

0230918 SUFENTANIL TORREX 5MCG/ML INJ SO L5X10ML 

0162444 SUFENTANIL TORREX 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML 

0230919 SUFENTANIL TORREX 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML 

0155861 SUMAMED 125MG TBL FLM 6 

0155867 SUMAMED 20MG/ML POR PLV SUS 20ML 

0155868 SUMAMED 250MG CPS DUR 6 

0155862 SUMAMED 500MG INF PLV SOL 5 

0155859 SUMAMED 500MG TBL FLM 3 

0155864 SUMAMED FORTE 40MG/ML POR PLV SUS 30ML 

0155863 SUMAMED STD 500MG TBL FLM 2 

0006264 SUMETROLIM 400MG/80MG TBL NOB 20 

0091291 SUMETROLIM 40MG/ML+8MG/ML SIR 100ML 

0003023 SURAL 400MG TBL NOB 100 

0222462 SYMTUZA 800MG/150MG/200MG/10MG TBL FLM 30 

0210449 SYNJARDY 5MG/1000MG TBL FLM 180(2X90X1) 

0210446 SYNJARDY 5MG/1000MG TBL FLM 60X1 

0210440 SYNJARDY 5MG/850MG TBL FLM 180(2X90X1) 

0210437 SYNJARDY 5MG/850MG TBL FLM 60X1 

0206563 TAXI MED 1G INJ/INF PLV SOL 1 

0206566 TAXI MED 2G INJ/INF PLV SOL 1 

0162496 TAZIP 4G/0,5G INF PLV SOL 10 

0133997 TELASSMO 80MG/10MG TBL NOB 28 

0133989 TELASSMO 80MG/5MG TBL NOB 28 

0159077 TELMARK 80MG TBL FLM 28 

0183078 TELMISARTAN EGIS 80MG TBL FLM 98 

0158198 TELMISARTAN SANDOZ 80MG TBL NOB 100 

0158191 TELMISARTAN SANDOZ 80MG TBL NOB 30 

0221674 TELMISARTAN XANTIS 40MG TBL NOB 28 

0221683 TELMISARTAN XANTIS 80MG TBL NOB 28 

0221689 TELMISARTAN XANTIS 80MG TBL NOB 98 
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0216903 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID EGIS 80MG/12,5MG TBL NOB 30 I 

0190082 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID EGIS 80MG/12,5MG TBL NOB 56 I 

0216905 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID EGIS 80MG/25MG TBL NOB 30 I 

0189896 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID 
RATIOPHARM 

80MG/12,5MG TBL NOB 28 

0189903 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID 
RATIOPHARM 

80MG/12,5MG TBL NOB 84 

0189664 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ 80MG/12,5MG TBL FLM 100 

0189657 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ 80MG/12,5MG TBL FLM 30 

0189668 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ 80MG/25MG TBL FLM 30 

0207203 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID TEVA 80MG/12,5MG TBL NOB 28 I 

0233086 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID TEVA 80MG/12,5MG TBL NOB 98 I 

0219612 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 40MG/12,5MG TBL NOB 28 

0219632 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/12,5MG TBL NOB 28 

0219638 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/12,5MG TBL NOB 98 

0219591 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 28 

0147982 TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 28 

0147989 TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 98 

0229335 TENOFOVIR DISOPROXIL AUROVITAS 245MG TBL FLM 30 II 

0219169 TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 245MG TBL FLM 30 

0132125 TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 245MG TBL FLM 30 

0185444 TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 245MG TBL FLM 30 I 

0237472 TENORETIC 100MG/25MG TBL FLM 28 

0225265 TERBINAFIN ACTAVIS 250MG TBL NOB 28 

0199684 TERFIMED 250MG TBL NOB 14 II 

0199685 TERFIMED 250MG TBL NOB 28 II 

0173562 TEZEFORT 40MG/5MG TBL NOB 28 

0206211 TEZEFORT 80MG/10MG TBL NOB 28 

0206214 TEZEFORT 80MG/10MG TBL NOB 90 

0206205 TEZEFORT 80MG/5MG TBL NOB 28 

0206208 TEZEFORT 80MG/5MG TBL NOB 90 

0172034 TEZEO 40MG TBL NOB 28 

0152957 TEZEO 40MG TBL NOB 90 

0169727 TEZEO 80MG TBL NOB 28 

0152959 TEZEO 80MG TBL NOB 90 

0189677 TEZEO HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 28 

0189684 TEZEO HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 28 

0189688 TEZEO HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 90 

0189691 TEZEO HCT 80MG/25MG TBL NOB 28 

0136963 TIGECYCLINE MYLAN 50MG INF PLV SOL 10 
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0136961 TIGECYCLINE SANDOZ 50MG INF PLV SOL 10 

0194758 TIVICAY 50MG TBL FLM 30 

0225171 TOBRADEX 3MG/G+1MG/G OPH UNG 3,5G 

0225172 TOBRADEX 3MG/ML+1MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML 

0193874 TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 28X1 II 

0193884 TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 28X1 II 

0193894 TOLUCOMBI 80MG/25MG TBL NOB 28X1 II 

0167666 TOLURA 40MG TBL NOB 28 

0167673 TOLURA 80MG TBL NOB 28 

0167676 TOLURA 80MG TBL NOB 84 

0206485 TONANDA 2MG/5MG/0,625MG TBL NOB 30 

0206503 TONANDA 4MG/10MG/l,25MG TBL NOB 30 

0206507 TONANDA 4MG/10MG/l,25MG TBL NOB 90 

0206494 TONANDA 4MG/5MG/1,25MG TBL NOB 30 

0206498 TONANDA 4MG/5MG/1,25MG TBL NOB 90 

0206521 TONANDA 8MG/10MG/2,5MG TBL NOB 30 

0206525 TONANDA 8MG/10MG/2,5MG TBL NOB 90 

0206512 TONANDA 8MG/5MG/2,5MG TBL NOB 30 

0206516 TONANDA 8MG/5MG/2,5MG TBL NOB 90 

0224276 TONARSSA 2,85MG/2,5MG TBL NOB 30 

0187796 TONARSSA 4MG/10MG TBL NOB 30 

0187801 TONARSSA 4MG/10MG TBL NOB 90 

0187788 TONARSSA 4MG/5MG TBL NOB 30 

0187793 TONARSSA 4MG/5MG TBL NOB 90 

0187812 TONARSSA 8MG/10MG TBL NOB 30 

0187817 TONARSSA 8MG/10MG TBL NOB 90 

0187804 TONARSSA 8MG/5MG TBL NOB 30 

0187809 TONARSSA 8MG/5MG TBL NOB 90 

0222382 TRIMBOW 87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 
1X120DÁV 

0222383 TRIMBOW 87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 
1X180DÁV 

0190973 TRIPLIXAM 10MG/2,5MG/10MG TBL FLM 30 

0190975 TRIPLIXAM 10MG/2,5MG/10MG TBL FLM 90(3X30) 

0190968 TRIPLIXAM 10MG/2,5MG/5MG TBL FLM 30 

0190970 TRIPLIXAM 10MG/2,5MG/5MG TBL FLM 90(3X30) 

0190963 TRIPLIXAM 5MG/l,25MG/10MG TBL FLM 30 

0190965 TRIPLIXAM 5MG/l,25MG/10MG TBL FLM 90(3X30) 

0190958 TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 30 

0190960 TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 90(3X30) 
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0203637 TRISPAN 20MG/ML INJ SUS 10X1ML 

0226784 TRITACE COMBI 10MG/10MG CPS DUR 28 

0226792 TRITACE COMBI 10MG/10MG CPS DUR 98 

0226794 TRITACE COMBI 10MG/5MG CPS DUR 28 

0228094 TRITACE COMBI 10MG/5MG CPS DUR 98 

0185771 TRITACE COMBI 5MG/10MG CPS DUR 28 

0228971 TRITACE COMBI 5MG/10MG CPS DUR 28 

0228979 TRITACE COMBI 5MG/10MG CPS DUR 98 

0228981 TRITACE COMBI 5MG/5MG CPS DUR 28 

0185758 TRITACE COMBI 5MG/5MG CPS DUR 98 

0228988 TRITACE COMBI 5MG/5MG CPS DUR 98 

0125099 TRITAZIDE 5MG/25MG TBL NOB 28 

0210122 TRIUMEQ 50MG/600MG/300MG TBL FLM 30 

0167859 TWYNSTA 80MG/10MG TBL NOB 28 

0167852 TWYNSTA 80MG/5MG TBL NOB 28 

0026127 TYGACIL 50MG INF PLV SOL 10 

0016600 UNASYN 0,5G/1G INJ PLV SOL 1 

0097249 VALCYTE 450MG TBL FLM 60 

0234668 VALGANCICLOVIR MYLAN 450MG TBL FLM 60 I 

0204041 VALGANCICLOVIR SANDOZ 450MG TBL FLM 60 

0196324 VALGANCICLOVIR TEVA 450MG TBL FLM 60 

0166269 VANCOMYCIN MYLAN 1000MG INF PLV SOL 1 

0166265 VANCOMYCIN MYLAN 500MG INF PLV SOL 1 

0237705 VENTOLIN 5MG/ML INH SOL 1X20ML 

0231956 VENTOLIN INHALER N 100MCG/DÁV INH SUS PSS 200DÁV 

0122198 VERMOX 100MG TBL NOB 6 

0207666 VERRIA 200MG TBL FLM 14 

0026902 VFEND 200MG INF PLV SOL 1 

0026889 VFEND 200MG TBL FLM 14 I 

0028071 VFEND 40MG/ML POR PLV SUS 1X45G 

0178624 VIDONORM 4MG/10MG TBL NOB 30 

0178625 VIDONORM 4MG/10MG TBL NOB 90 

0178620 VIDONORM 4MG/5MG TBL NOB 30 

0178621 VIDONORM 4MG/5MG TBL NOB 90 

0178626 VIDONORM 8MG/10MG TBL NOB 30 

0178627 VIDONORM 8MG/10MG TBL NOB 90 

0178622 VIDONORM 8MG/5MG TBL NOB 30 

0178623 VIDONORM 8MG/5MG TBL NOB 90 

0194423 VIPDOMET 12,5MG/1000MG TBL FLM 56 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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0194411 VIPDOMET 12,5MG/850MG TBL FLM 56 

0026960 VIREAD 245MG TBL FLM 30 

0212371 VIREXAN 450MG TBL FLM 60 

0194992 VOKANAMET 50MG/1000MG TBL FLM 60 

0241427 VORICONAZOLE ACCORD 200MG INF PLV SOL 1 

0209227 VORICONAZOLE ACCORD 200MG TBL FLM 14X1 

0211760 VORICONAZOLE FRESENIUS KABI 200MG INF PLV SOL 1 

0220626 VORICONAZOLE OLIKLA 200MG INF PLV CSL 1 

0220628 VORICONAZOLE OLIKLA 200MG TBL FLM 14 

0197314 VORICONAZOLE STADA 200MG TBL FLM 14 

0205772 VORICONAZOLE TEVA 200MG INF PLV SOL 1 

0189633 VORICONAZOLE TEVA 200MG TBL FLM 14 

0132073 VORIKONAZOL MYLAN 200MG INF PLV SOL 1 

0233749 VORIKONAZOL MYLAN 200MG TBL FLM 14 

0196852 VORIKONAZOL SANDOZ 200MG INF PLV SOL 1 

0189220 VORIKONAZOL SANDOZ 200MG TBL FLM 14 

0222375 VOSEVI 400MG/100MG/100MG TBL FLM 28 

0208790 V-PENICILIN 0,8 MEGA BIOTIKA 800000IU TBL NOB 30 II 

0233172 V-PENI Cl LI N BBP 1200000IU TBL NOB 30 II 

0233173 V-PENICILIN BBP 800000IU TBL NOB 30 II 

0201967 VULMIZOLIN 1G INJ/INF PLV SOL 10 

0147528 VZDUCH MEDICINÁLNÍ SYNTETICKÝ AIR 
PRODUCTS 

22% GAS CRS 10L/1935L I 

0147523 VZDUCH MEDICINÁLNÍ SYNTETICKÝ AIR 
PRODUCTS 

22% GAS CRS 3L/580L I 

0147535 VZDUCH MEDICINÁLNÍ SYNTETICKÝ AIR 
PRODUCTS 

22% GAS CRS 50L/9673L I 

0196605 VZDUCH MEDICINÁLNÍ SYNTETICKÝ LINDE 21-22,4% GAS CRS 10L/2000L I 

0196601 VZDUCH MEDICINÁLNÍ SYNTETICKÝ LINDE 21-22,4% GAS CRS 2L/400L I 

0196602 VZDUCH MEDICINÁLNÍ SYNTETICKÝ LINDE 21-22,4% GAS CRS 3L/600L I 

0186278 VZDUCH MEDICINÁLNÍ SYNTETICKÝ LINDE 21-22,4% GAS CRS 50L/10000L I 

0140347 XALEEC COMBI 16MG/12,5MG TBL NOB 100 

0140322 XALEEC COMBI 8MG/12,5MG TBL NOB 100 

0194783 XIGDUO 5MG/1000MG TBL FLM 196(2X98) 

0194781 XIGDUO 5MG/1000MG TBL FLM 60 

0194775 XIGDUO 5MG/850MG TBL FLM 60 

0220009 ZAHRON COMBI 10MG/10MG CPS DUR 30 

0174000 ZAHRON COMBI 10MG/5MG CPS DUR 30 

0242077 ZAHRON COMBI 10MG/5MG CPS DUR 30 

0220027 ZAHRON COMBI 20MG/10MG CPS DUR 30 
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0220018 ZAHRON COMBI 20MG/5MG CPS DUR 30 

0027035 ZEFFIX 100MG TBL FLM 28 

0027036 ZEFFIX 100MG TBL FLM 84 

0026863 ZIAGEN 300MG TBL FLM 60 

0042845 ZINNAT 125MG POR GRA SUS 50ML 

0176024 ZITROCIN 500MG TBL FLM 3 

0163111 ZOREM 10MG TBL NOB 100 

0163110 ZOREM 10MG TBL NOB 30 

0163114 ZOREM 5MG TBL NOB 100 

0163112 ZOREM 5MG TBLNOB 30 

0013703 ZOVIRAX 200MG TBL NOB 25 

0237620 ZOVIRAX 200MG TBL NOB 25 

0242527 ZOVIRAX 400MG TBL NOB 25 

0013705 ZOVIRAX 800MG TBL NOB 35 

0237622 ZOVIRAX 800MG TBL NOB 35 

0224411 ZOXILID 600MG TBL FLM 10 

0003708 ZYVOXID 2MG/ML INF SOL 10X300ML I 

0003902 ZYVOXID 600MG TBL FLM 10 

Čl. II 
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 
Ministr zdravotnictví: 
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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145 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 377 

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), d) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového 
zákona. 
Vláda s účinností ode dne 2. dubna 2020 
stanoví, že subjekty kritické infrastruktury, které jsou dotčenými zaměstnavateli ve smyslu 
bodu III. usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, 
vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb., mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na 
pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se 
budou vztahovat zákazy a povinnosti stanovené v bodech I., II. a IV. usnesení vlády ze dne 
30. března 2020 č. 332. 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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144 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 369 

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. 2 písm. f) krizového zákona. 
Vláda 
I. nařizuje přednostní zásobování Ministerstva vnitra těmto právnickým osobám následujícími 
výrobky: 

1. Gumárny Zubří, akciová společnost, IČ 00012122, Hamerská 9, 756 54 Zubří, 
- Výrobek — Ochranná maska CM6 — ve všech modifikacích; 

2. SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., IČ 25355015, Jana Sigmunda 313, 783 49 
Lutín, 
- Výrobek — filtr k ochranným maskám P3 R a dále zejména v modifikacích — MOF - 6 

kombinovaný, OF - 90 NBC I., OF - 02 NBC II.; 
3. AVEC CHEM s.r.o., IČ 25271016, Staré Jesenčany 79, 530 02 Staré Jesenčany, 

- Výrobek — filtr k ochranným maskám P3 R a dále zejména v modifikacích — 
Universální filtr, filtr REAKTOR P3 R; 

4. VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., IČ 25849026, Ruská 24/83, 706 00 Ostrava - Vítkovice, 
- Výrobek - ocelová bezešvá tlaková láhev pro medicinální plyn; 

5. Dráger Safety s.r.o., IČ 26700778, Obchodní 124, 251 01 Čestlice, 
- Výrobek - redukční ventil na ocelovou bezešvou tlakovou láhev pro medicinální plyn; 

6. GCE, s.r.o., IČ 27110991, Žižkova 381, 58301 Chotěboř, 
- Výrobek - ventil s řízeným dávkováním kyslíku; 

II. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zajistit po projednání s právnickými 
osobami uvedenými v bodu I. tohoto usnesení stanovení množství výrobků, které mají dodat, 
a termín a způsob jejich dodání. 
Provede: 

1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
Předseda vlády: 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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Ing. Babiš v. r. 
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143 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 31. března 2020 č. 352 

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 s účinností ode dne 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení, 
kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky 
užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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142 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 334 

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) a § 6 odst. 
2 písm. b) krizového zákona. 
Vláda s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 
I. nařizuje 

1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí: 
a) pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na 

území České republiky a nezletilé děti občanů České republiky, kteří se nacházeli 
mimo území České republiky před vydáním usnesení o zákazu vycestování 
(repatriace), 

b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří 
tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu 
vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace), 

c) pro občany Evropské unie, kteří jsou manželi občanů České republiky, 
d) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, 
e) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s 

Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 
dní, a zároveň od posledního vstupu na území České republiky uplynulo alespoň 14 
dnů, 

f) pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném 
záchranném systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní 
hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou 
nebo Slovenskou republikou, 

g) pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici 
s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou, 

h) pro pracovníky mezinárodní dopravy, 
i) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury, 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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j) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice, 
k) v naléhavých mimořádných situacích, 
přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit 

další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice, 
2. zákaz vycestování z území České republiky, to neplatí: 

a) pro cizince, kteří chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového 
vycestování, 

b) pro občany České republiky, kteří jsou držiteli pobytového oprávnění v jiné zemi a 
chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování do této země, 

c) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s 
Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 
dní, 

d) pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném 
záchranném systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní 
hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou 
nebo Slovenskou republikou, 

e) pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici 
s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou, 

f) pro pracovníky mezinárodní dopravy, 
g) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury, 
h) pro diplomaty a jiné zaměstnance státu při plnění naléhavých úkolů, 
i) v naléhavých mimořádných situacích, 
přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit 

další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice, 
3. všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu do 

České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným 
přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího 
poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 
praktické lékařství pro děti a dorost; to neplatí pro osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 
písm. b), e), f), g) a v bodě 2 písm. d) a e). Pro osoby, které přicestovaly na základě 
výjimky podle bodu 1 písm. h) až k), platí povinnost podle věty první, pokud doba jejich 
předpokládaného pobytu na území České republiky bude delší než 21 kalendářních dní. 
Pro osoby, které vycestovaly z území České republiky na základě výjimky podle bodu 2 
písm. f) až i), platí povinnost podle věty první, pokud doba jejich vycestování trvala déle 
než 21 kalendářních dní, 

4. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 
praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob, které oznámí vstup na území České 
republiky podle bodu 3, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 
258/2000 Sb. v délce 14 dnů, 

5. všem osobám, pro které neplatí povinnost uvedená v bodu 3 větě první: 
a) v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámit tuto 

skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu 
poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-
li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné 
praktické lékařství, 

b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního 
onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout 
potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického 
vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19, 
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c) v případě vycestovávání maximálně omezit přímý kontakt s místním personálem na 
cizím území; 

II. zakazuje 
všem osobám, které vstoupí na území České republiky a pro které neplatí povinnost 

uvedená v bodu I/3 větě první, volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou: 
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 
b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o 

děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, 
doplnění pohonných hmot, 

c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, 
d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, 
e) cest zpět do místa svého bydliště, 
f) pohřbů; 

III. ukládá 
1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 

a) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo 
jiným vhodným způsobem další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení 
státní hranice dle bodu I/1 tohoto usnesení, 

b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo 
jiným vhodným způsobem další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení 
státní hranice podle bodu I/2 tohoto usnesení; 

IV. zrušuje 
1. body I/1 a I/5 usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198, o přijetí krizového opatření, 

vyhlášené pod č. 71/2020 Sb., 
2. usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 203, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného 

pod č. 76/2020 Sb., 
3. body II. až IV. usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 247, o přijetí krizového opatření, 

vyhlášeného pod č. 106/2020 Sb., 
4. usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 281, o přijetí krizového opatření, vyhlášené 

pod č. 128/2020 Sb., 
5. usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 209 o přijetí krizového opatření, vyhlášeného 

pod č. 81/2020 Sb. 
Provedou: 

1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 
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141 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 333 

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. 2 písm. d) krizového zákona. 
Vláda 
I. nařizuje s účinností od 30. března 2020 od 18:00 hodin nasazení vojáků v činné službě v 
počtu 300 osob a související potřebné techniky k provádění krizových opatření, a to za účelem 
poskytnutí podpory a součinnosti orgánům ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů k likvidaci 
epidemie nového koronaviru SARS-CoV-2; 
II. ukládá 

1. ministru zdravotnictví zorganizovat spolupráci orgánů ochrany veřejného zdraví s vojáky 
podle bodu I. tohoto usnesení, 

2. ministru obrany zajistit nasazení vojáků v činné službě s technikou podle bodu I. tohoto 
usnesení. 

Provedou: 
ministři zdravotnictví, 
obrany 

Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 
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137 
ZÁKON 

ze dne 25. března 2020 

o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

§ 1 

(1) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci 
tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a 
blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu 
vyhlášeného dne 12. března 2020. 

(2) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb 
evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode dne 
ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020. 

§ 2 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
Vondráček v. r. 
Zeman v. r. 
Babiš v. r. 
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140 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 332 

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), d) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového 
zákona. 
Vláda s účinností od 30. března 2020 
I. zakazuje všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) krizového 
zákona, kteří se v rámci plnění svých pracovních úkolů podílejí na zajištění funkce prvku 
kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 
kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb., (dále jen „kritický 
zaměstnanec“), čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla 
nařízena karanténa; 
II. nařizuje všem kritickým zaměstnancům 

1. zdržovat se v průběhu bezpečnostních přestávek a v době mimo pracovní dobu, včetně 
doby přestávek v práci na jídlo a oddech, výhradně na místech určených jejich 
zaměstnavatelem s výjimkou 
a) cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb, 
b) cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnutí neodkladných 

zdravotních služeb danému zaměstnanci, 
c) cest nezbytně nutných k vyřízení vlastních neodkladných úředních záležitostí, 
přičemž kritický zaměstnanec je v případech podle bodu II/1a) až c) tohoto usnesení 

povinen každou takovou cestu předem oznámit svému zaměstnavateli, a není-li 
takové předchozí oznámení možné, je povinen svého zaměstnavatele o dané cestě 
vyrozumět ihned, jakmile to bude možné, 

2. v případě, že zjistí, že byli v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno 
onemocnění COVID-19, bez přiměřených osobních ochranných prostředků (dále jen 
„rizikový kontakt“), aby o tom bezodkladně informovali svého zaměstnavatele; 

III. nařizuje všem subjektům kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) krizového zákona, které 
provozují prvek kritické infrastruktury (dále jen „dotčený zaměstnavatel“), 
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1. zajistit všem kritickým zaměstnancům, kterým v době mimo pracovní dobu nařídí podle 
bodu II. tohoto usnesení zdržovat se na jiném místě než v jejich bydlišti, zdarma důstojné 
ubytování a další nezbytné životní podmínky, včetně zajištění 
a) základních životních potřeb těchto zaměstnanců, 
b) přiměřeného kontaktu těchto zaměstnanců s rodinou a osobami blízkými, 
c) na základě žádosti zaměstnance péče o osoby danému zaměstnanci blízké nebo o 

zvířata chovaná daným zaměstnancem, kterou by za normálních okolností tento 
zaměstnanec poskytoval osobně a kterou tento zaměstnanec v důsledku omezení 
volnosti pohybu dle bodu II. nemůže řádně vykonávat, 

d) na základě žádosti zaměstnance správy majetku daného zaměstnance, kterou tento 
zaměstnanec v důsledku omezení volnosti pohybu dle bodu II. nemůže řádně 
vykonávat, 

2. zajistit podmínky pro kritické zaměstnance, kteří měli rizikový kontakt, tak, aby tito kritičtí 
zaměstnanci mohli dodržet všechna pravidla podle tohoto opatření, 

3. v souvislosti s rizikovým kontaktem kritického zaměstnance dodržovat tato pravidla: 
a) v případě, že dotčený zaměstnavatel zjistí, že jeho kritický zaměstnanec měl rizikový 

kontakt, tak rozhodne, zda je výkon práce daným kritickým zaměstnancem nezbytný 
pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený 
zaměstnavatel provozuje, 

b) pokud výkon práce daným kritickým zaměstnancem není nezbytný pro zajištění 
funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel 
provozuje, pak dotčený zaměstnavatel informuje místně příslušný orgán ochrany 
veřejného zdraví, který nařídí kritickému zaměstnanci karanténu, 

c) pokud výkon práce daným kritickým zaměstnancem je nezbytný pro zajištění funkce 
příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, pak 
dotčený zaměstnavatel a kritický zaměstnanec postupují podle bodu IV. tohoto 
usnesení; dotčený zaměstnavatel oznámí tuto skutečnost místně příslušnému orgánu 
ochrany veřejného zdraví, 

d) pokud v průběhu 14 dnů od rizikového kontaktu budou u kritického zaměstnance 
zjištěny jakékoli známé klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo některý z 
provedených testů podle bodu IV. tohoto usnesení bude mít pozitivní výsledek, pak 
dotčený zaměstnavatel informuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, 
který nařídí danému kritickému zaměstnanci karanténu nebo izolaci; 

IV. nařizuje všem kritickým zaměstnancům bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt 
a jejichž výkon práce je dle rozhodnutí zaměstnavatele nezbytný pro zajištění funkce 
příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, dodržovat 
tato pravidla: 

1. kritický zaměstnanec pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu 
14 dnů, 

2. kritický zaměstnanec používá jeden respirátor maximálně po dobu 8 hodin, 
3. kritický zaměstnanec využívá na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné 

osoby, 
4. kritický zaměstnanec pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s 

ostatními pracovníky, 
5. kritický zaměstnanec omezí pohyb po pracovišti na nezbytně nutnou míru, 
6. kritický zaměstnanec si na začátku každé směny bezprostředně před zahájením výkonu 

práce změří tělesnou teplotu a sdělí výsledek měření teploty a svůj aktuální zdravotní 
stav a případné zdravotní potíže nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, 

7. kritický zaměstnanec podstoupí za 5 dnů od rizikového kontaktu výtěr z nosohltanu s RT-
PCR vyšetřením na SARS-CoV-2 a současně rapid test z kapilární krve na přítomnost 
IgM a IgG protilátek, 
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8. v případě negativního výsledku obou vyšetření podle bodu IV/7 tohoto usnesení kritický 
zaměstnanec pokračuje ve výkonu práce a za 14 dnů od rizikového kontaktu podstoupí 
druhý výtěr z nosohltanu s RT-PCR vyšetřením na SARS-CoV-2 a současně druhý rapid 
test z kapilární krve na přítomnost IgM a IgG protilátek, 

9. v případě negativního výsledku obou vyšetření podle bodu IV/8 tohoto usnesení kritický 
zaměstnanec nadále vykonává práci v normálním režimu práce; 

V. nařizuje orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům zdravotních služeb, aby u 
kritických zaměstnanců bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt a jejichž výkon 
práce je dle rozhodnutí zaměstnavatele nezbytný pro zajištění funkce příslušného prvku 
kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, nenařizovaly karanténu, pokud 
daný zaměstnanec a dotčený zaměstnavatel dodržují postupy podle bodu IV. tohoto usnesení 
a žádné z vyšetření provedených podle bodu IV. tohoto usnesení není pozitivní; 
VI. stanoví, že výjimka ze zákazu prodeje ubytovacích služeb podle čl. I odst. 7 mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 26. března 2020, č. j. MZDR 
13361/2020-1/MIN/ /KAN, se vztahuje též na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb při 
zajištění ubytování pro kritické zaměstnance podle bodu III. tohoto usnesení. 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 
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139 
VYHLÁŠKA 

ze dne 30. března 2020 

o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v 
souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 

2020 

Ministerstvo obrany stanoví podle § 39 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání: 

§ 1 
Důvod služebního volna 

(1) Služební volno se poskytne vojákovi z povolání (dále jen „voják“) při zabezpečení péče o 
dítě mladší 13 let a osamělému vojákovi, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 
skončení povinné školní docházky, z důvodu, že dětské výchovné zařízení, v jehož péči jinak 
je, nebo škola, do které chodí, byly uzavřeny na základě mimořádných opatření při epidemii v 
roce 2020. 

(2) Služební volno se poskytne i vojákovi, který nemůže vykonávat službu z důvodu péče o 
dítě nebo osobu v domácnosti, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká 
závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud zařízení, které jí jinak poskytuje péči, 
bylo uzavřeno na základě mimořádného opatření při epidemii v roce 2020. 

§ 2 
Rozsah služebního volna 

Služební volno se poskytne po celou dobu uzavření dětského výchovného zařízení, zařízení 
uvedeného v § 1 odst. 2 nebo školy, trvá-li po tuto dobu potřeba péče. Služební volno se 
poskytne jen jednomu z oprávněných. Oprávnění vojáci se mohou v témže případě péče 
střídat. 

§ 3 
Přechodné ustanovení 

Služební volno se poskytne zpětně místo dalšího služebního volna, náhradního volna, volna 
nebo řádné dovolené, pokud byly čerpány z důvodu uvedeného v § 1, po vyčerpání služebního 
volna poskytnutého podle § 2 vyhlášky č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro 
poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního 
volna, ve znění pozdějších předpisů. 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-221#f1966397
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-221
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-263#f1972813
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-263


Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při 
epidemii v roce 2020  

 
strana 2 z 2 

§ 4 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
Ministr obrany: 
Mgr. Metnar v. r. 
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136 
ZÁKON 

ze dne 25. března 2020 

o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 

důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními při epidemii v roce 2020 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

§ 1 

(1) Osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny platit zálohy na pojistné na 
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „záloha na pojistné“) 
za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020. Byla-li záloha na pojistné zaplacena za 
některý kalendářní měsíc tohoto období, použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh 
na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020. 

(2) Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti stanovené 
z vyměřovacího základu za rok 2020 se snižuje za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň 
po část měsíce vykonávána v období uvedeném v odstavci 1 samostatná výdělečná činnost, 
o částku 

a) 2 544 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou 
výdělečnou činnost, 

b) 1 018 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou 
výdělečnou činnost. 

§ 2 

(1) Pro účely § 11 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění se zálohy uvedené v § 1 odst. 1 
považují za zaplacené. 

(2) Pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu se u osob samostatně výdělečně 
činných vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost považují kalendářní měsíce v 
období březen až srpen 2020, za které nebyly povinny platit zálohy na pojistné podle § 1 odst. 
1, za vyloučenou dobu. 

§ 3 
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Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
Vondráček v. r. 
Zeman v. r. 
Babiš v. r. 
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135 
ZÁKON 

ze dne 25. března 2020 

o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 
OBECNÉ USTANOVENÍ 

§ 1 
Předmět úpravy 

Tento zákon upravuje zvláštní pravidla pro přijímání ke vzdělávání ve střední škole a 
ukončování středního vzdělávání ve školním roce 2019/2020 a na ně navazující náhradní nebo 
opravné zkoušky a další související otázky. 

ČÁST DRUHÁ 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

§ 2 

(1) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy. 
(2) Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne 

nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. 
(3) Jednotná přijímací zkouška se koná v případech, které stanoví školský zákon. 
(4) Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových 

stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“). 

§ 3 

Přijímacího řízení podle tohoto zákona se účastní uchazeč, který v souladu se školským 
zákonem podal přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021. 

§ 4 
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V platnosti zůstávají 
a) jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení 

jejich splnění, 
b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání, 
c) školní přijímací zkouška a 
d) jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke 

vzdělávání v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu, 
stanovené ředitelem podle § 60 školského zákona. 

§ 5 

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní 
vzdělávání. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru 
Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 
Konkrétní obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy. 

§ 6 

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce 
v prvním pořadí. Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, 
pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání 
Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. 

§ 7 

(1) Pokud ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií školní přijímací zkoušku, vyhlásí 
nové 2 termíny jejího konání v návaznosti na řádný termín jednotné přijímací zkoušky 
vyhlášený ministerstvem. 

(2) Nejzazší termín pro konání druhého termínu školní přijímací zkoušky je den konání 
jednotné přijímací zkoušky. Nejzazší termín pro konání náhradního termínu pro konání školní 
přijímací zkoušky je den konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky. 

(3) Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních 
dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách 
školy. 

§ 8 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji 
neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku 
v náhradním termínu. V tomto náhradním termínu koná zkoušku i nezletilý uchazeč a uchazeč 
s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, který se pro vážné důvody 
k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a jeho neúčast omluvil písemně nejpozději do 
3 dnů řediteli školy zákonný zástupce tohoto uchazeče, popřípadě ředitel příslušného 
školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. 

§ 9 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových 
stránkách ministerstvo. Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel 
školy. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není 
důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky. 
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§ 10 

Další kola přijímacího řízení se konají podle školského zákona. 

§ 11 

Osoba, na kterou se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekoná na žádost jednotnou 
přijímací zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit 
rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, 
není dotčena. 

§ 12 

Pravidla pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání uchazečů se speciálními vzdělávacími 
potřebami podle školského zákona se použijí obdobně. 

§ 13 

Škola převede záznamové archy jednotné přijímací zkoušky do elektronické podoby a odešle 
je Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) prostřednictvím 
informačního systému Centra v den konání jednotné přijímací zkoušky. Hodnocení výsledků 
testů jednotné přijímací zkoušky zajišťuje Centrum. Centrum zpřístupní do 7 kalendářních dní 
po řádném termínu jednotné přijímací zkoušky hodnocení uchazeče příslušné střední škole, 
na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání; v případě náhradního 
termínu Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče do 3 kalendářních dní. 

§ 14 

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle 
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 
b) výsledků jednotné přijímací zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení, 
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, 
d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče. 

§ 15 

(1) Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií 
přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru 
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. 

(2) Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy. 
(3) Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel 

školy jejich pořadí. U uchazeče, který nekoná zkoušku z českého jazyka, vytváří ředitel 
redukované hodnocení. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze 
přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení. 

§ 16 

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 
8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým 
uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle 
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rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního 
přijatého uchazeče v anonymizované podobě. V případě náhradního termínu se postupuje 
obdobně s tím, že ředitel ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých 
uchazečů do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací 
zkoušky. 

§ 17 

V oborech vzdělání, ve kterých se podle školského zákona nekoná jednotná přijímací 
zkouška a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, zveřejní ředitel školy seznam 
přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých 
nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, 
nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací 
zkoušky. 

§ 18 

Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání 
přípustné. 

§ 19 

Právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že 
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední 
škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho 
přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění 
seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i 
tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. 

ČÁST TŘETÍ 
MATURITNÍ ZKOUŠKA 

§20 

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti 
žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. 

§ 21 

Maturitní zkoušku může konat žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce podle školského 
zákona, nebo ten, kdo podal přihlášku k náhradní nebo opravné zkoušce. 

§ 22 

Maturitní zkouška se skládá ze zkoušek ze zkušebních předmětů společné části podle § 78 
a zkoušek profilové části podle § 79 školského zákona s tím, že ve společné části se zkouška 
ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané 
formou písemné práce. 

§ 23 
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Žák koná maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce. 

§ 24 

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části 
maturitní zkoušky, vyplývá z katalogů, které byly vydány podle § 78a školského zákona. 

§ 25 

(1) Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky, 
s výjimkou dílčích zkoušek konaných formou ústní, zajišťuje Centrum. 

(2) Profilovou část maturitní zkoušky a ústní zkoušku společné části vyhodnocuje škola. 

§ 26 

V případě maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí a praktické zkoušky může 
ředitel školy stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení. S náhradním způsobem 
konání a hodnocení maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí nebo praktické 
zkoušky seznámí ředitel školy žáka s dostatečným předstihem před jejím konáním. 

§ 27 

V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky 
vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V 
případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná. Pokud 
se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních 
dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení 
stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Konáním náhradní 
zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. Koná-li žák opravnou nebo 
náhradní zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji nekonal. Jestliže se žák 
ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl ze 
zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. 

§ 28 

První opravná a náhradní zkouška maturitní zkoušky se koná v podzimním zkušebním 
období. Ustanovení tohoto zákona pro podobu maturitní zkoušky se pro první opravnou nebo 
náhradní zkoušku použijí obdobně. 

§ 29 

(1) Na průběh dílčí zkoušky konané ústní formou a zkoušky profilové části maturitní zkoušky 
se ustanovení § 80a odst. 1, 2 a 4 školského zákona použijí obdobně. 

(2) Ustanovení § 81 odst. 6 školského zákona platí obdobně. 

§ 30 

Právní úprava podmínek ukončování vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami podle školského zákona se použije obdobně. 

§ 31 
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Právní úprava podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury pro osoby 
podle § 20 odst. 4 školského zákona se použije obdobně. 

§ 32 

(1) Ustanovení § 82 odst. 1, 2 a 4 školského zákona se použijí obdobně s tím, že opakování 
zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její 
obhajoby před zkušební komisí se koná v následujícím zkušebním období. Jinak se 
ustanovení tohoto zákona pro podobu opakované zkoušky použijí obdobně. 

(2) Žádost o přezkum lze podat krajskému úřadu nebo ministerstvu do 20 dnů po dni konání 
poslední části maturitní zkoušky. 

§ 33 

Na veřejnost konání maturitní zkoušky se ustanovení školského zákona použijí obdobně. 

§ 34 

Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo a zveřejní je na svých 
internetových stránkách. 

ČÁST ČTVRTÁ 
VYKONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM 

§ 35 

(1) V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním 
vzdělávání ve škole, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal 
přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a ten, 
kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce. 

(2) Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola 
umožní před hodnocením maturitní zkoušky komisionální přezkoušení. Podle výsledků 
přezkoušení upraví škola hodnocení v příslušném předmětu na vysvědčení. Pokud žák 
nevykonal komisionální přezkoušení úspěšně, platí, že na konci prvního pololetí posledního 
ročníku neprospěl. 

(3) Hodnocení maturitní zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou 
obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní 
zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech 
hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí posledního 
ročníku; to se netýká opravné a náhradní zkoušky nebo opakování zkoušky konané náhradním 
způsobem. Ustanovení § 81 odst. 6 školského zákona platí přiměřeně i zde. 

(4) Vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem provádí škola. 
(5) Žákovi, který vykoná maturitní zkoušku náhradním způsobem, se umožní na jeho žádost 

v následujícím zkušebním období konaném podle školského zákona konání maturitní zkoušky. 
(6) V případě vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem se přezkoumání průběhu a 

výsledků maturitní zkoušky nepřipouští. 
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ČÁST PÁTÁ 
ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 

§ 36 

Závěrečná zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti 
žáků na středním vzdělávání ve škole, a nejpozději do 30. června 2020. Konkrétní termín 
stanoví ředitel školy. 

§ 37 

Závěrečnou zkoušku může konat žák, který je ke dni účinnosti tohoto zákona žákem 
posledního ročníku střední školy oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou, 
nebo ten, který je oprávněn konat náhradní nebo opravnou zkoušku. 

§ 38 

Na průběh závěrečné zkoušky se § 74 odst. 1, 3 a 5 až 10 školského zákona použijí obdobně 
s tím, že tam stanovené termíny se nepoužijí. 

§ 39 

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může 
konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce 
nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání 
zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení 
posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném 
zkušební komisí. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda 
zkušební komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat 
opravnou zkoušku. Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva 
nebyla uznána nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal 
neúspěšně. Ustanovení tohoto zákona pro podobu závěrečné zkoušky se pro první opravnou 
nebo náhradní zkoušku použijí obdobně. 

§ 40 

V případě praktické zkoušky může ředitel školy stanovit náhradní způsob jejího konání a 
hodnocení. S náhradním způsobem konání a hodnocení praktické zkoušky seznámí ředitel 
školy žáka s dostatečným předstihem před jejím konáním. 

§ 41 

(1) Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné zkoušky konají krajské úřady. Ustanovení § 
82 odst. 1 a 4 školského zákona se použijí obdobně. Jinak se ustanovení tohoto zákona pro 
podobu opakované zkoušky použijí obdobně. 

(2) Žádost o přezkum lze podat krajskému úřadu do 20 dnů po dni konání poslední části 
závěrečné zkoušky. 

ČÁST ŠESTÁ 
VYKONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM 
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§ 42 

(1) V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním 
vzdělávání ve škole, závěrečnou zkoušku vykoná ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání, který se ukončuje 
závěrečnou zkouškou, a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, nebo ten, kdo 
koná opravnou nebo náhradní zkoušku. 

(2) Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola 
umožní před hodnocením závěrečné zkoušky komisionální přezkoušení. Podle výsledků 
přezkoušení upraví škola hodnocení v příslušném předmětu na vysvědčení. Pokud žák 
nevykonal komisionální přezkoušení úspěšně, platí, že na konci prvního pololetí posledního 
ročníku neprospěl. 

(3) Hodnocení závěrečné zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou 
obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky závěrečné 
zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech 
hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí posledního 
ročníku; to se netýká opravné a náhradní zkoušky konané náhradním způsobem. 

(4) Vykonání závěrečné zkoušky náhradním způsobem provádí škola. 
(5) V případě vykonání závěrečné zkoušky náhradním způsobem se přezkoumání průběhu 

a výsledků závěrečné zkoušky nepřipouští. 

ČÁST SEDMÁ 
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

§ 43 

(1) Žák základní školy, který se účastní přijímacího řízení na střední školu, je považován za 
žáka základní školy do dne právní moci rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke 
vzdělávání na střední školu; nebyl-li přijat, je považován za žáka školy nejméně do 30. června 
2020, a byl-li přijat, je považován za žáka školy nejméně do 31. srpna 2020. 

(2) Žák v konzervatoři v posledním ročníku studia je považován za žáka konzervatoře do dne 
konání absolutoria. 

(3) Student vyšší odborné školy v posledním ročníku studia je považován za studenta vyšší 
odborné školy do dne konání absolutoria. 

§ 44 

(1) Žák vykoná úspěšně maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně 
vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. 

(2) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy vykonal úspěšně nebo 
neúspěšně maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku. 

(3) Pokud se poslední zkouška maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky konala do 30. 
června 2020 a žák maturitní nebo závěrečnou zkoušku nevykonal úspěšně, přestává být 
žákem školy 30. června 2020. 

(4) Žák, který nevykonal komisionální přezkoušení podle § 35 nebo 42 úspěšně nebo se k 
němu nedostavil, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni konání komisionálního 
přezkoušení, nejdříve však 30. června 2020. 
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(5) Žák podle odstavce 4 může do 5 pracovních dnů ode dne, kdy přestal být žákem školy, 
požádat ředitele školy o umožnění opakování posledního ročníku. Ředitel školy takové žádosti 
vyhoví. 

§ 45 

Před zahájením maturitní zkoušky může ředitel školy vyhlásit až 5 vyučovacích dnů volna k 
přípravě na konání maturitní zkoušky. 

§ 46 

Před zahájením závěrečné zkoušky může ředitel školy vyhlásit až 4 vyučovací dny volna k 
přípravě na závěrečnou zkoušku. 

§ 47 

Pravidla o zveřejnění seznamu přijatých uchazečů podle § 183 odst. 2 školského zákona se 
použijí obdobně. 

§ 48 

Ustanovení tohoto zákona o přijímacím řízení se použijí i pro přijímací řízení do 
nástavbového studia podle školského zákona. 

§ 49 

Na informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost a na poskytování 
informací žadatelům o informace podle zvláštního zákona se přiměřeně použijí ustanovení 
školského zákona. 

§ 50 

Na účast členů ve zkušební komisi se použijí ustanovení školského zákona obdobně. 

§ 51 

Podrobnosti o průběhu a vyhodnocení přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné 
zkoušky včetně maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky vykonané náhradním způsobem a 
podrobnosti o pravidlech pro přijímací řízení stanoví ministerstvo vyhláškou. 

§ 52 

Správní řád se nevztahuje na rozhodování o přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a 
maturitní zkoušky, na vyloučení žáka ze zkoušky zadavatelem nebo vykázání osoby z učebny 
zadavatelem a na vyloučení žáka ze závěrečné zkoušky. 

§ 53 

Ustanovení školského zákona se nepoužijí, nestanoví-li tento zákon jinak. 
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ČÁST OSMÁ 
ÚČINNOST 

§ 54 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
Vondráček v. r. 
Zeman v. r. 
Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00



Číslo:  134/2020 Sb. 
Název: Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

Ze dne: 25.3.2020 Znění od: 27.3.2020 
Částka: 48/2020 Sb. Znění do: Neomezeno 
Platnost od:  27.3.2020   
Účinnost od: 27.3.2020   
 

strana 1 z 2 

134 
ZÁKON 

ze dne 25. března 2020, 

kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

V zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 
10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona 
č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., 
zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 
Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 
49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., 
zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 
Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 
62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., 
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 
362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., 
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 
Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 
Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 
Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 145/2017 Sb., zákona č. 
183/2017 Sb. a zákona č. 297/2017 Sb., se za § 28b vkládá nový § 28c, který zní: 

„§ 28c 

(1) Lhůta pro podání přehledu podle § 24 odst. 2 stanovená osobám samostatně 
výdělečně činným v § 24 odst. 2 se pro podání tohoto přehledu za rok 2019 nepoužije. 
Přehled podle § 24 odst. 2 za rok 2019 je osoba samostatně výdělečně činná povinna 
předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, 
nejpozději do 3. srpna 2020. 

(2) Pro penále, které je příslušenstvím pojistného nebo zálohy na pojistné za období od 
začátku března 2020 do konce srpna 2020, se do 21. září 2020 § 18 odst. 1 nepoužije. 
Penále za pojistné nebo za zálohu na pojistné podle věty první, které nebyly zaplaceny v 
období podle věty první, vzniká nejdříve od 22. září 2020. 
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(3) Zálohu na pojistné do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního 
vyměřovacího základu podle § 3a za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020 
osoba samostatně výdělečně činná neplatí. 

(4) Osoba samostatně výdělečně činná, jejíž záloha na pojistné v období podle odstavce 
3 je vyšší než výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího 
základu podle § 3a, je povinna zaplatit pouze rozdíl mezi výší zálohy na pojistné a výší 
pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 
3a. 

(5) Pojistné, které by osoba samostatně výdělečně činná byla povinna platit formou záloh 
podle odstavce 4 za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020, lze zaplatit až 
formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl 
být podán přehled podle § 24 odst. 2 za rok 2020. Postupuje-li osoba samostatně 
výdělečně činná podle věty první, ustanovení § 7 odst. 2 se pro zálohy na pojistné v období 
podle věty první v roce 2020 nepoužije. 

(6) Záloha na pojistné, kterou by zaplatila za období od března 2020 do srpna 2020 
osoba samostatně výdělečně činná, se považuje za zaplacenou do výše pojistného 
vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 3 a odst. 2. 

(7) Provedla-li osoba samostatně výdělečně činná platbu zálohy na pojistné za měsíc 
březen 2020, považuje se tato záloha za zálohu za měsíc září 2020.“. 

Čl. II 
Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
Vondráček v. r. 
Zeman v. r. 
Babiš v. r. 
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133 
ZÁKON 

ze dne 25. března 2020 

o některých úpravách v sociálním zabezpečení v 
souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 

2020 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

§ 1 
Mimořádná opatření při epidemii 

(1) Mimořádným opatřením při epidemii se pro účely tohoto zákona rozumí krizové opatření 
přijaté vládou České republiky v době nouzového stavu v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví 
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ a mimořádné 
opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1 písm. i), § 69 
odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem, která se týkají zákazu osobní 
přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách, jejichž uzavření je důvodem vzniku 
nároku na ošetřovné nebo nároku na služební volno s poskytnutím služebního příjmu. 

(2) Nároky podle tohoto zákona vznikají jen v době platnosti mimořádného opatření při 
epidemii. 

(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti sociálního zabezpečení1). 

§ 2 

(1) Za nařízení příslušného orgánu o uzavření zařízení určeného pro děti předškolního věku 
podle § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění nebo podle § 70 odst. 2 
písm. f) bodu 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů se považuje 
též rozhodnutí zřizovatele zařízení o uzavření tohoto zařízení, pokud bylo učiněno v přímé 
souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii. 

(2) Zařízením podle § 39 odst. 1 písm. b) bodů 1 a 2 zákona o nemocenském pojištění nebo 
podle § 70 odst. 2 písm. f) bodů 1 a 2 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů se rozumí též zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby 
aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách. 

§ 3 
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(1) Nárok na ošetřovné má též zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z 
důvodu péče o osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení uvedeném v § 2 odst. 
2, pokud toto zařízení bylo uzavřeno na základě mimořádného opatření při epidemii. 

(2) Nárok na ošetřovné má též zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z 
důvodu péče o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo 13 let věku, pokud jsou splněny 
podmínky uvedené v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 1 nebo 2 zákona o nemocenském pojištění, 
nebo z důvodu péče o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve 
stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z 
důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opa- tření při epidemii. Nezaopatřenost dítěte 
se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění. 

(3) Pro nárok na ošetřovné podle odstavců 1 a 2 platí jinak zákon o nemocenském pojištění. 

§ 4 

(1) Podpůrčí doba u ošetřovného se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení 
nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii. 

(2) Podle odstavce 1 se postupuje i v případě, že podpůrčí doba uplynula přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 

(3) V rámci podpůrčí doby stanovené podle odstavce 1 je možné vystřídání podle § 39 odst. 
4 věty první zákona o nemocenském pojištění i vícekrát, přičemž vystřídání není možné v 
jednom kalendářním dnu; podmínky nároku na ošetřovné a rozhodné období se přitom u 
každého oprávněného posuzují ke dni prvního převzetí péče. V případě vystřídání podle věty 
první se ošetřovné vyplácí každému oprávněnému za jednotlivé kalendářní měsíce, a to za 
dny jeho péče vykázané na předepsaném tiskopisu; na tomto tiskopisu se uvádějí též dny, v 
nichž o dítě (osobu) pečoval druhý oprávněný. 

(4) Při výplatě ošetřovného za dobu podpůrčí doby prodloužené podle odstavce 1 se 
postupuje obdobně podle § 110 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění, pokud se nestanoví 
jinak v odstavci 3. 

§ 5 

(1) Nárok na služební volno s poskytnutím služebního příjmu podle § 71 odst. 2 zákona o 
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů má též příslušník bezpečnostního sboru, 
který nemůže vykonávat službu z důvodu péče o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo 13 let 
věku, pokud bylo uzavřeno zařízení nebo škola na základě mimořádného opatření při epidemii. 

(2) Nárok na služební volno s poskytnutím služebního příjmu podle § 71 odst. 2 zákona o 
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů má též příslušník bezpečnostního sboru, 
který nemůže vykonávat službu z důvodu péče o osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna 
v zařízení uvedeném v § 2 odst. 2, pokud toto zařízení bylo uzavřeno na základě mimořádného 
opatření při epidemii. 

(3) Doba služebního volna s poskytnutím služebního příjmu podle § 71 odst. 2 zákona o 
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo 
uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii; stejně se postupuje 
i v případě, že služební volno bylo již ze stejného důvodu vyčerpáno přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 

§ 6 
Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
Vondráček v. r. 
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Zeman v. r. 
Babiš v. r. 

 
1) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o 
koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 
883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost 
nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se 
tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti. 
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132 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. března 2020 č. 310 

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. bere na vědomí výjimku udělenou ministrem vnitra z usnesení vlády z 12. března 2020 č. 
198 a z 13. března 2020 č. 203 pro přeshraniční pracovníky, kteří pracují ve zdravotnictví, 
sociálních službách a složkách integrovaného záchranného systému; 
II. stanoví, že 

1. na osoby uvedené v bodě I. tohoto usnesení se nadále vztahují povinnosti podle 
usnesení vlády z 18. března 2020 č. 247 (přísnější omezení pohybu na území České 
republiky, zákaz pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest); 

2. na osoby uvedené v bodě I. tohoto usnesení se nadále nevztahují povinnosti podle 
usnesení vlády z 19. března 2020 č. 267 (knížka přeshraničního pracovníka) a usnesení 
vlády z 23. března 2020 č. 281 (systém 3+2, povinná karanténa po příjezdu). 

Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 
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131 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. března 2020 č. 309 

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 
bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 13361/2020-
1/MIN/KAN ze dne 26. března 2020, kterým byly stanoveny některé další výjimky ze zákazu 
maloobchodního prodeje a prodeje služeb, stanoveného na dobu do dne 1. dubna 2020 do 
6:00 hod. 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 
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130 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. března 2020 č. 305 

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. 2 písm. g) krizového zákona. 
Vláda 
ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek Úřadu práce České 
republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat po dobu trvání nouzového stavu v 
řízeních o dávkách podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, takto: 
1. v řízeních zahájených z moci úřední může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve 
věci; v případech pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí nevydává, může být prvním 
úkonem v řízení doručení písemného oznámení, 
2. v řízeních zahájených na žádost, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku a 
výplatu a její výši, je prvním úkonem v řízení vydání písemného oznámení o dávce a její výši, 
které se nedoručuje do vlastních rukou. U dávek pěstounské péče se postupuje obdobně, jen 
s tím rozdílem, že se vydává rozhodnutí, 
3. žádost o dávku lze podat též elektronicky na formuláři předepsaném Ministerstvem práce a 
sociálních věcí, a to bez zaručeného elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo 
ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografovanými 
přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti. Pokud byla pro podání žádosti o dávku v době 
vyhlášeného nouzového stavu využita možnost učinit podání způsobem uvedeným v § 37 
odst. 4 větě druhé správního řádu, neplatí povinnost podání do pěti dnů potvrdit, popřípadě 
doplnit způsobem stanoveným v § 37 odst. 4 větě první správního řádu, pokud Úřad práce 
České republiky k takovému potvrzení nebo doplnění nevyzve. Pro další podání obsahující 
skutečnosti rozhodné pro nárok, výši nebo výplatu dávky platí předchozí věta obdobně, 
4. pro příspěvek na úhradu potřeb dítěte je po dosažení zletilosti oprávněného dítěte 
stanovena domněnka trvání nezaopatřenosti dítěte, nebude-li zjištěn opak a je zachována 
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výplata příspěvku na úhradu potřeb dítěte dosavadnímu příjemci, nepožádá-li oprávněná 
osoba o změnu výplaty. Je zachována místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce České 
republiky podle místa trvalého pobytu osoby, která byla do dosažení zletilosti oprávněné osoby 
její osobou pečující. 
Provedou: 
ministryně práce a sociálních věcí, 
Úřad práce České republiky 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 
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129 
ZÁKON 

ze dne 24. března 2020, 

kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu 
České republiky na rok 2020 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, se mění takto: 
1. V § 1 odst. 1 se číslo „1578118723753“ nahrazuje číslem „1488318723753“, číslo
1618118723753“ se nahrazuje číslem „1688318723753“, číslo „40000000000“ se nahrazuje
číslem „200000000000“, slovo „zvýšení“ se nahrazuje slovem „snížení“, číslo „2626169129“
se nahrazuje číslem „18873830871“ a číslo „42626169129“ se nahrazuje číslem
„181126169129“.
2. V § 3 odst. 1 se číslo „188000000000“ nahrazuje číslem „330000000000“.
3. V příloze č. 1 se číslo „1578118723753“ nahrazuje číslem „1488318723753“, číslo
„1618118723753“ se nahrazuje číslem „1688318723753“, číslo „-40000000000“ se nahrazuje
číslem „-200000000000“, číslo „42626169129“ se nahrazuje číslem „181126169129“ a číslo „-
2626169129“ se nahrazuje číslem „18873830871“.
4. V příloze č. 2 se číslo „570502848138“ nahrazuje číslem „545502848138“, číslo
„510353985554“ se nahrazuje číslem „487952297659“, číslo „7767920000“ se nahrazuje
číslem „767920000“, číslo „630000000“ se nahrazuje číslem „30000000“, číslo „2141500000“
se nahrazuje číslem „641500000“, číslo „813000150000“ se nahrazuje číslem
„757300150000“, číslo „818611866609“ se nahrazuje číslem „762911866609“, číslo
„586443911565“ se nahrazuje číslem „561443911565“, číslo „524584602993“ se nahrazuje
číslem „502182915098“, číslo „173062945579“ se nahrazuje číslem „163962945579“ a číslo
„1578118723753“ se nahrazuje číslem „1488318723753“.
5. V příloze č. 3 se číslo „75500365700“ nahrazuje číslem „72600365700“, číslo
„686800038058“ se nahrazuje číslem „676800038058“, číslo „67972681089“ se nahrazuje
číslem „66472681089“, číslo „15249131176“ se nahrazuje číslem „15549131176“, číslo
„43810880286“ se nahrazuje číslem „48810880286“, číslo „400000000“ se nahrazuje číslem
„20400000000“, číslo „163718347439“ se nahrazuje číslem „223018347439“ a číslo
„1618118723753“ se nahrazuje číslem „1688318723753“.
6. V příloze č. 4 v kapitole 307 Ministerstvo obrany se číslo „75500365700“ nahrazuje číslem
„72600365700“, číslo „50159314720“ se nahrazuje číslem „47432772658“, číslo
„12228576788“ se nahrazuje číslem „12170118850“, číslo „12226435948“ se nahrazuje číslem
„12167978010“, číslo „3948771132“ se nahrazuje číslem „3848771132“, číslo „514996969“ se
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nahrazuje číslem „499996969“, číslo „18397157923“ se nahrazuje číslem „17917157923“, 
číslo „6462296928“ se nahrazuje číslem „6271664928“, číslo „333060412“ se nahrazuje 
číslem „321780412“, číslo „12883704738“ se nahrazuje číslem „12403704738“ a číslo 
„18204584587“ se nahrazuje číslem „16141584587“. 
7. V příloze č. 4 v kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí se číslo „577589411659“ 
nahrazuje číslem „552589411659“, číslo „686800038058“ se nahrazuje číslem 
„676800038058“, číslo „570502848138“ se nahrazuje číslem „545502848138“, číslo 
„510353985554“ se nahrazuje číslem „487952297659“, číslo „60148862584“ se nahrazuje 
číslem „57550550479“, číslo „495240000000“ se nahrazuje číslem „475240000000“ a číslo 
„40300000000“ se nahrazuje číslem „50300000000“. 
8. V příloze č. 4 v kapitole 327 Ministerstvo dopravy se číslo „67972681089“ nahrazuje číslem 
„66472681089“ a číslo „8973113598“ se nahrazuje číslem „7473113598“. 
9. V příloze č. 4 v kapitole 328 Český telekomunikační úřad se číslo „7803430000“ nahrazuje 
číslem „803430000“ a číslo „7767920000“ se nahrazuje číslem „767920000“. 
10. V příloze č. 4 v kapitole 334 Ministerstvo kultury se číslo „15249131176“ nahrazuje číslem 
„15549131176“, číslo „8209238110“ se nahrazuje číslem „8509238110“ a číslo „5171013582“ 
se nahrazuje číslem „5471013582“. 
11. V příloze č. 4 v kapitole 374 Správa státních hmotných rezerv se číslo „630000000“ 
nahrazuje číslem „30000000“. 
12. V příloze č. 4 v kapitole 396 Státní dluh se číslo „43810880286“ nahrazuje číslem 
„48810880286“, číslo „42626169129“ se nahrazuje číslem „181126169129“ a číslo „-
2626169129“ se nahrazuje číslem „18873830871“. 
13. V příloze č. 4 v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv se číslo „3691500000“ 
nahrazuje číslem „2191500000“, číslo „400000000“ se nahrazuje číslem „20400000000“, číslo 
„2141500000“ se nahrazuje číslem „641500000“, číslo „185000000“ se nahrazuje číslem 
„20185000000“ a číslo „0“ se nahrazuje číslem „20000000000“. 
14. V příloze č. 4 v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa se číslo „832600470800“ 
nahrazuje číslem „776900470800“, číslo „163718347439“ se nahrazuje číslem 
„223018347439“, číslo „813000150000“ se nahrazuje číslem „757300150000“ a číslo 
„4869471508“ se nahrazuje číslem „64169471508“. 

Čl. II 
Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
Vondráček v. r. 
Zeman v. r. 
Babiš v. r. 
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128 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 281 

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. stanoví, že výjimka z usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 z 12. března 2020
pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou
Německo se týká pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní;
II. nařizuje s účinností od 26. března, 00:00 hodin

1. všem osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení, aby bezprostředně po návratu do
České republiky oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným
přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné
praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího
poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost,

2. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob uvedených v bodě 1 rozhodli o karanténě
podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 
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127 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 280 

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 
I. bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. 
MZDR 12746/2020-1, kterým byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb 
a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.; 
II. 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 specifických 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 pozdějších 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 prodlužuje 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; 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
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III. zakazuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 platnost 
nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich 
určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy; 
IV. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. 

- usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášené pod č. 82/2020 Sb.; 
- usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášené pod č. 84/2020 Sb.; 
- usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 238, vyhlášené pod č. 96/2020 Sb.; 
- usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 241, vyhlášené pod č. 99/2020 Sb.; 
- usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 264, vyhlášené pod č. 110/2020 Sb. 

Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-82
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-84
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126 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 279 

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. bere na vědomí 

1. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 
12745/2020-1, kterým bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na výjimky a 
kterým bylo nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení 
kontaktů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.; 

2. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 
12745/2020-3, kterým bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné 
moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.; 

II. doporučuje 
1. zaměstnavatelům 

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

b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené 
v kolektivní smlouvě, 

c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, 
2. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, 
3. osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky, 
4. provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v 

prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven: 
a) vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, 
b) zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci); 

III. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. 
- usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215, vyhlášené pod č. 85/2020 Sb.; 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-85
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- usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 217, vyhlášené pod č. 87/2020 Sb. 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-87
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125 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 278 

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 s účinností ode dne 24. března 2020 
I. zakazuje 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 nelékařských 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, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa. 
II. ruší usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 216. 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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124 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 276 

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. c) a ustanovení § 6 odst. 2 
písm. e) krizového zákona 
Vláda 
nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě I. usnesení 
vlády ze dne 15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i na děti, 
jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální 
práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních 
služeb. 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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123 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 275 

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. c) krizového zákona 
Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu 
stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle 
§ 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 
Provede: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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122 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 274 

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 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu 
I. ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území 
České republiky konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření 
souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k 
dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám (např. nezbytná rozpočtová 
opatření, změny pravidel rozpočtového provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, nezbytná 
volba orgánů územních samosprávných celků), a to prostředky komunikace na dálku 
umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich 
osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto vyloučena; 
II. doporučuje územním samosprávným celkům, aby průběh zasedání zastupitelstev konaných 
podle bodu I. tohoto usnesení nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí 
prostředků komunikace na dálku, a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového 
záznamu. 
Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy, 
primátoři, 
starostové 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059914_f5906770
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059910
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919


Číslo:  112/2020 Sb. 
Název: Usnesení vlády České republiky č. 267 o přijetí krizového opatření 

Ze dne: 19.3.2020 Znění od: 21.3.2020 
Částka: 42/2020 Sb. Znění do: Neomezeno 
Platnost od:  19.3.2020   
Účinnost od: 21.3.2020   
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112 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 267 

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) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového 
zákona. 
Vláda 

I. nařizuje s účinností od 21. března 00:00 hodin všem přeshraničním pracovníkům předložit 
při přechodu státní hranice kromě potvrzení pro přeshraniční pracovníky dále i „knížku 
přeshraničního pracovníka“ za účelem opatření razítkem Policie České republiky o 
přechodu státní hranice k prokazování pravidelnosti a četnosti překračování státní 
hranice; 

II. nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty nejpozději v 
den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se o 
zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo napomáhajícího k provádění 
krizových opatření v nouzovém stavu. Podmínky pro výkon zaměstnání jsou považovány 
za splněné učiněným oznámením; 

III. schvaluje možnost cizinců změnit na území České republiky zaměstnavatele bez 
nutnosti splnění podmínky 6 měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky 
(§ 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců). 

Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059914_f5906770
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059910
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-326#f1986282
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-326


Číslo:  111/2020 Sb. 
Název: Usnesení vlády České republiky č. 266 o zrušení usnesení vlády ze dne 18. 

března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření 

Ze dne: 19.3.2020 Znění od: 20.3.2020 
Částka: 42/2020 Sb. Znění do: Neomezeno 
Platnost od:  19.3.2020   
Účinnost od: 20.3.2020   
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111 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 266 

o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o 
přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. 

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) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového 
zákona. 
Vláda 
zrušuje ke dni 20. března 2020 usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí 
krizového opatření, vyhlášené pod č. 108/2020 Sb. 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059914_f5906770
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059910
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-108


Číslo:  110/2020 Sb. 
Název: Usnesení vlády České republiky č. 264 o přijetí krizového opatření 

Ze dne: 19.3.2020 Znění od: 19.3.2020 
Částka: 42/2020 Sb. Znění do: Neomezeno 
Platnost od:  19.3.2020   
Účinnost od: Neomezeno   
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110 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 264 

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 
označovaného 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/1 usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se 
dále nevztahuje na realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 
vedení daňové evidence. 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-69
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059914_f5906770
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-82#f6729203_f6729218
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-82


Číslo:  109/2020 Sb. 
Název: Usnesení vlády České republiky č. 262 o přijetí krizového opatření 

Ze dne: 19.3.2020 Znění od: 19.3.2020 
Částka: 42/2020 Sb. Znění do: Neomezeno 
Platnost od:  19.3.2020   
Účinnost od: Neomezeno   
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109 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 262 

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 § 6 odst. 
2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Vláda 
I. schvaluje finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) - 
ošetřovné; 
II. ukládá 

1. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy poskytovat 
finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ podle bodu I. tohoto usnesení, pokud na 
stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba, 

2. obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro 
OSVČ podle bodu I. tohoto usnesení a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a 
obchodu; 

III. zmocňuje místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ke 
změnám podmínek, doby realizace a výše finančního příspěvku uvedeného v bodě I. tohoto 
usnesení. 
Provedou: 

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, 
obecní živnostenské úřady 

Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059937
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059937


Číslo: 108/2020 Sb. 
Název: Usnesení o přijetí krizového opatření 

Ze dne: 18.3.2020 
Částka: 41/2020 Sb. 

Znění od: 18.3.2020 
Znění do: 20.3.2020 

Platnost od:  18.3.2020 
Účinnost od: Neomezeno 
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108 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 249 

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) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového
zákona.

Vláda 
zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v 

maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou 
osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v 
obdobném poměru. 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

Zrušeno usnesením 111/2020 Sb. k 20.3.2020

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059914_f5906770
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059910
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919


Číslo:  107/2020 Sb. 
Název: Usnesení o přijetí krizového opatření 

Ze dne: 18.3.2020 Znění od: 18.3.2020 
Částka: 41/2020 Sb. Znění do: Neomezeno 
Platnost od:  18.3.2020   
Účinnost od: Neomezeno   
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107 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 248 

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 s účinností ode dne 19. března 2020 od 00:00 hod. 
mění bod I/3 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, který nově zní: 

„3. se platnost povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, 
které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto opatření a jejichž platnost uplyne 
maximálně 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu, prodlužuje tak, že skončí 
uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu; toto opatření platí za 
podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního 
vztahu, na jehož základě bylo příslušné oprávnění vydáno, a to tak, aby tento základní 
pracovněprávní vztah trval po dobu platnosti oprávnění prodlouženého tímto opatřením,“. 

Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059914_f5906770
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919


Číslo:  106/2020 Sb. 
Název: Usnesení vlády České republiky č. 247 o přijetí krizového opatření 

Ze dne: 18.3.2020 Znění od: 31.3.2020 
Částka: 41/2020 Sb. Znění do: Neomezeno 
Platnost od:  18.3.2020   
Účinnost od: Neomezeno   
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106 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 247 

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. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na 
všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je 
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének; 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059914_f5906770
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059910
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919


Číslo:  105/2020 Sb. 
Název: o přijetí krizového opatření 

Ze dne: 17.3.2020 Znění od: 18.3.2020 
Částka: 40/2020 Sb. Znění do: Neomezeno 
Platnost od:  17.3.2020   
Účinnost od: 18.3.2020   
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105 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 17. března 2020 č. 243 

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 
zakazuje s účinností ode dne 18. března 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu 
příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost, kterou vykonávají 
podle § 48 odst. 2 a 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 

Provedou: 
předseda vlády, 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
ministryně spravedlnosti 

Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861182
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059914
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059910
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-361#f6586737
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-361#f6586738
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-361
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-361


Číslo:  104/2020 Sb. 
Název: o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 

Ze dne: 17.3.2020 Znění od: 17.3.2020 
Částka: 40/2020 Sb. Znění do: Neomezeno 
Platnost od:  17.3.2020   
Účinnost od: 17.3.2020   
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104 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 
ze dne 17. března 2020 

o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru 
SARS-CoV-2 

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských 
opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů: 

§ 1 

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení 
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 se zakazuje dodání všech 
registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky do členských 
zemí Evropské unie a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských zemí 
Evropské unie. 

§2 

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti skončením nouzového stavu uvedeného v § 1 tohoto 

nařízení. 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 
Ministr zdravotnictví: 
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-241#f2060928
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-241


Číslo:  99/2020 Sb. 
Název: Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

Ze dne: 16.3.2020 Znění od: 16.3.2020 
Částka: 37/2020 Sb. Znění do: Neomezeno 
Platnost od:  16.3.2020   
Účinnost od: 16.3.2020   
 

strana 1 z 1 

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. 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059914_f5906770
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-84#f6729295
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-84#f6729295
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-84


Číslo:  98/2020 Sb. 
Název: Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

Ze dne: 16.3.2020 Znění od: 16.3.2020 
Částka: 37/2020 Sb. Znění do: Neomezeno 
Platnost od:  16.3.2020   
Účinnost od: 16.3.2020   
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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 výjimkou 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. 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059914_f5906770
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059910
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2060284
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2060284


Číslo:  97/2020 Sb. 
Název: Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

Ze dne: 16.3.2020 Znění od: 16.3.2020 
Částka: 37/2020 Sb. Znění do: Neomezeno 
Platnost od:  16.3.2020   
Účinnost od: 16.3.2020   
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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, 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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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; 

II. ukládá ministryni práce a sociálních věcí informovat poskytovatele sociálních služeb o 
opatřeních stanovených 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. 

aktualizace 2.4.2020 21:00



Číslo: 96/2020 Sb. 
Název: Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

Ze dne: 16.3.2020 
Částka: 37/2020 Sb. 

Znění od: 16.3.2020 
Znění do: 23.3.2020 

Platnost od:  16.3.2020 
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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. 

Zrušeno usnesením 127/2020 Sb. k 24.3.2020

aktualizace 2.4.2020 21:00
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Číslo:  90/2020 Sb. 
Název: Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb 

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

Ze dne: 15.3.2020 Znění od: 15.3.2020 
Částka: 35/2020 Sb. Znění do: Neomezeno 
Platnost od:  15.3.2020   
Účinnost od: Neomezeno   
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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 záchranářů, 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, 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861182
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059921


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

 
strana 2 z 2 

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

2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 4 v procesu 
zajišťování poskytování péče podle bodu 1, 
3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
Ministerstvu zdravotnictví a osobám uvedeným v bodu 4, 
4. všem orgánům ochrany veřejného zdraví, všem poskytovatelům zdravotnické záchranné 
služby a poskytovatelům 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. 

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

Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

Příloha k usnesení vlády č. 90/2020 Sb. (ze dne 15. března 2020 č. 
220) 

Nemocnice Na Bulovce 
Fakultní nemocnice v Motole 
Nemocnice Na Homolce 
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice v Praze 
Nemocnice České Budějovice a. s. 
Fakultní nemocnice Plzeň 
Karlovarská krajská nemocnice a. s. 
Krajská zdravotní a. s. 
Krajská nemocnice Liberec a. s. 
Fakultní nemocnice Hradec Králové Nemocnice Pardubického kraje, a. s. 
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 
Fakultní nemocnice Brno 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
Fakultní nemocnice Olomouc 
Fakultní nemocnice Ostrava 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 
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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, obcí zařazení do
obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální
práce a poskytovatelů sociálních služeb, 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 tělovýchovy 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, 
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starostové obcí s rozšířenou působností. 
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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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 správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na
nezbytně nutnou úroveň; omezení 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 případech, 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 přímému kontaktu; jednání se provádí za zvýšených hygienických
opatření,

Zrušeno usnesením 126/2020 Sb. k 24.3.2020
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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 akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců 
orgánu, práce na dálku). 

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. 

Zrušeno usnesením 125/2020 Sb. k 24.3.2020
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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 zdravotnických 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,

Zrušeno usnesením 126/2020 Sb. k 24.3.2020
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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), 

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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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 specifických 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 pozdějších předpisů,

3. se platnost povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání,
které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto opatření a jejichž platnost uplyne
maximálně 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu, prodlužuje tak, že skončí
uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu; toto opatření platí za
podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního
pracovněprávního vztahu, na jehož základě bylo příslušné oprávnění vydáno, a to tak,
aby tento základní pracovněprávní vztah trval po dobu platnosti oprávnění
prodlouženého tímto opatřením,

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

Zrušeno usnesením 127/2020 Sb. k 24.3.2020
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II. 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. 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,
7. lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená

alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
8. provozování pohřební služby,
9. květinářství,
10. provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické

práce, zeměměřičství, 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. usnesení 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 školských 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 samoobslužných prádelen a čistíren,

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

5. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost
veřejnosti v prodejnách 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 provozovnách 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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83 
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 zajišťování 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 povinnosti 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 
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Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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. 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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82 
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. března 2020 č. 211 

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. zakazuje

1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.
maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
- potravin,
- pohonných hmot,
- paliv,
- hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
- lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
- malých domácích zvířat,
- krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
- brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
- novin a časopisů,
- tabákových výrobků,
- služeb prádelen a čistíren,
- prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky,
- realitního zprostředkováního a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení

daňové evidence,
přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané 

provozovně, 
2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které
neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů

Zrušeno usnesením 127/2020 Sb. k 24.3.2020

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861182
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059914
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919


Usnesení vlády České republiky č. 211 o přijetí krizového opatření  

 
strana 2 z 2 

zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje 
na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení 
s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může 
probíhat bez časového omezení, 

3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. 
činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s 
prodejní plochou přesahující 5 000 m2, 

4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 
186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, 

II. ruší s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 
12. března 2020 č. 199. 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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81 
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 všeobecné praktické lékařství nebo 
praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, 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 praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak 
jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství, 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059914_f5906770
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059910
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059921
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059921
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-71
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-71
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-71
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-76
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-71
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-71
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258#f2066846
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258#f2066846
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258


Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

strana 2 z 2 

4. všem řidičům nákladních vozidel, řidičům autobusů, posádkám dopravních letadel,
strojvedoucím, vlakovým 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 přepravu, 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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80 
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, 

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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79 
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 souvislosti 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 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059914_f5906770
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059921
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059921
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#f3011046
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#f3011047
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#f3010305
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108


Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu 
trvání nouzového stavu  

 
strana 2 z 2 

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, 

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. 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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78 
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 vozidlům, 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. 

aktualizace 2.4.2020 21:00

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110#f1861177_f1861185
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059908_f2059912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059914_f5906770
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059919
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2084600
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361


Číslo:  77/2020 Sb. 
Název: Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

Ze dne: 13.3.2020 Znění od: 13.3.2020 
Částka: 32/2020 Sb. Znění do: Neomezeno 
Platnost od:  13.3.2020   
Účinnost od: 13.3.2020   
 

strana 1 z 1 

77 
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. 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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76 
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. 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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75 
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 vyhlášení. 
Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 
Ministryně spravedlnosti: 
Mgr. Benešová v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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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 odborném 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 předškolním, 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 zařízeních 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. 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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Předseda vlády: 
Ing. Babiš v. r. 

aktualizace 2.4.2020 21:00



Číslo:  73/2020 Sb. 
Název: Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

Ze dne: 12.3.2020 Znění od: 12.3.2020 
Částka: 31/2020 Sb. Znění do: Neomezeno 
Platnost od:  12.3.2020   
Účinnost od: 12.3.2020   
 

strana 1 z 2 

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 mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha 
(Praha/Ruzyně, LKPR); 

II. umožňuje 
1. v mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností 

nad 9 osob občanům 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 republiky, 

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 republiky, 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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5. dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České 
republice, jakož i dopravcům 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. 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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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 

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 5000 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. 
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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 

2. zastavení přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských 
úřadech České republiky; 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, 

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 zdravotnictví 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, 
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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. 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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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. 

Příloha k usnesení vlády č. 70/2020 Sb. (ze dne 12. března 2020 č. 
197) 

1) Místa určená k překračování vnitřních hranic 
I. Rakousko 

Silniční: 
Dolní Dvořiště - Wullowitz 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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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 

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 

II. Německo 
Silniční: 

Všeruby - Eschlam 
Jiříkov - Neugersdorf 
Vojtanov -Schönberg 
Cínovec - Altenberg 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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69 
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. nařizuje 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 uplatněním; 

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 
republiky 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. 

aktualizace 2.4.2020 21:00
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