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Číslo:
Název:

Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

69/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na
dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů
12.3.2020
30/2020 Sb.
12.3.2020
12.3.2020

Znění od: 12.3.2020
Znění do: Neomezeno

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

70/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany
vnitřních hranic České republiky
12.3.2020
31/2020 Sb.
12.3.2020
12.3.2020

Znění od: 12.3.2020
Znění do: Neomezeno

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
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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
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

71/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
12.3.2020
31/2020 Sb.
12.3.2020
12.3.2020

Znění od: 12.3.2020
Znění do: Neomezeno

71
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2020 č. 198

o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl.
5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.
a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí
krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda
I. nařizuje s účinností od 14. března 2020
1. zákaz vstupu pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců
pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České
republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
2. zastavení přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských
úřadech České 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,
5. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad
90 dnů na území České republiky vstupu do rizikových oblastí; to neplatí, je-li z tohoto
opatření udělena výjimka;
II. stanoví, že cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území
oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na
území po dobu trvání nouzového stavu;
III. ukládá
1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
a) provést opatření podle bodu I/1 a 4 tohoto usnesení,
b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo
jiným vhodným způsobem, kdy je vstup cizinců podle bodu I/1 tohoto usnesení v
zájmu České republiky,
c) udělovat výjimky podle bodu I/5 tohoto usnesení,
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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,
b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva zahraničních
věcí nebo jiným vhodným způsobem, kdy je pobyt podle bodu I/2 a 3 tohoto usnesení
v zájmu České republiky.
Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
ministři zdravotnictví, zahraničních věcí
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

72/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
12.3.2020
31/2020 Sb.
12.3.2020
12.3.2020

Znění od: 16.3.2020
Znění do: Neomezeno

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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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

73/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
12.3.2020
31/2020 Sb.
12.3.2020
12.3.2020

Znění od: 12.3.2020
Znění do: Neomezeno

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,
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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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

74/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
12.3.2020
31/2020 Sb.
12.3.2020
12.3.2020

Znění od: 12.3.2020
Znění do: Neomezeno

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 10676/20201/MIN/KAN, uplynutím dne 12. března 2020.
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Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
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Číslo:
Název:

Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

75/2020 Sb.
Nařízení vlády, 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
Znění od: 13.3.2020
Znění do: Neomezeno

13.3.2020
32/2020 Sb.
13.3.2020
13.3.2020

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

76/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
13.3.2020
32/2020 Sb.
13.3.2020
13.3.2020

Znění od: 13.3.2020
Znění do: Neomezeno

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

77/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
13.3.2020
32/2020 Sb.
13.3.2020
13.3.2020

Znění od: 13.3.2020
Znění do: Neomezeno

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

78/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
13.3.2020
32/2020 Sb.
13.3.2020
13.3.2020

Znění od: 13.3.2020
Znění do: Neomezeno

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

79/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních
sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
13.3.2020
32/2020 Sb.
13.3.2020
13.3.2020

Znění od: 13.3.2020
Znění do: Neomezeno

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

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

80/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
13.3.2020
32/2020 Sb.
13.3.2020
13.3.2020

Znění od: 16.3.2020
Znění do: Neomezeno

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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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

81/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
13.3.2020
32/2020 Sb.
13.3.2020
13.3.2020

Znění od: 13.3.2020
Znění do: Neomezeno

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,
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Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

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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Zrušeno usnesením 127/2020 Sb. k 24.3.2020
Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

82/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky č. 211 o přijetí krizového opatření
14.3.2020
33/2020 Sb.
14.3.2020
14.3.2020

Znění od: 19.3.2020
Znění do: 23.3.2020

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
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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.
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Číslo:
Název:

Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

83/2020 Sb.
Nařízení vlády České republiky 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
Znění od: 15.3.2020
Znění do: Neomezeno

15.3.2020
34/2020 Sb.
15.3.2020
15.3.2020

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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Nařízení vlády České republiky 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

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.

strana 2 z 2

Aktualizováno 24.3.2020 12:00

Zrušeno usnesením 127/2020 Sb. k 24.3.2020
Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

84/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
15.3.2020
35/2020 Sb.
15.3.2020
15.3.2020

Znění od: 19.3.2020
Znění do: 23.3.2020

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;
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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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Zrušeno usnesením 126/2020 Sb. k 24.3.2020
Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

85/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
15.3.2020
35/2020 Sb.
15.3.2020
16.3.2020

Znění od: 16.3.2020
Znění do: 23.3.2020

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,
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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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Zrušeno usnesením 125/2020 Sb. k 24.3.2020
Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

86/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
15.3.2020
35/2020 Sb.
15.3.2020
16.3.2020

Znění od: 16.3.2020
Znění do: 23.3.2020

86
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. března 2020 č. 216

o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl.
5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.
a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí
krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového
zákona.
Vláda
zakazuje
s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin všem zaměstnancům, kteří vykonávají
zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o
podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu ne-lékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění
pozdějších předpisů, čerpání dovolené po dobu nouzového stavu.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
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Zrušeno usnesením 126/2020 Sb. k 24.3.2020
Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

87/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
15.3.2020
35/2020 Sb.
15.3.2020
16.3.2020

Znění od: 16.3.2020
Znění do: 23.3.2020

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,
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Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci
orgánu,
3. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří
hodin v daném dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a
zveřejní je na svých úředních deskách,
4. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem
zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního
orgánu,
5. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců
neohrozilo 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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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

88/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
15.3.2020
35/2020 Sb.
15.3.2020
Neomezeno

Znění od: 15.3.2020
Znění do: Neomezeno

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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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

89/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky č. 219 o přijetí krizového opatření
15.3.2020
35/2020 Sb.
15.3.2020
17.3.2020

Znění od: 23.3.2020
Znění do: Neomezeno

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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Usnesení vlády České republiky č. 219 o přijetí krizového opatření

starostové obcí s rozšířenou působností.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
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Číslo:
Název:

Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

90/2020 Sb.
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
15.3.2020
35/2020 Sb.
15.3.2020
Neomezeno

Znění od: 15.3.2020
Znění do: Neomezeno

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,
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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

• 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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Zrušeno usnesením 127/2020 Sb. k 24.3.2020
Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

96/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
16.3.2020
37/2020 Sb.
16.3.2020
16.3.2020

Znění od: 16.3.2020
Znění do: 23.3.2020

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

97/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
16.3.2020
37/2020 Sb.
16.3.2020
16.3.2020

Znění od: 16.3.2020
Znění do: Neomezeno

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,
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Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

98/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
16.3.2020
37/2020 Sb.
16.3.2020
16.3.2020

Znění od: 16.3.2020
Znění do: Neomezeno

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

99/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
16.3.2020
37/2020 Sb.
16.3.2020
16.3.2020

Znění od: 16.3.2020
Znění do: Neomezeno

99
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. března 2020 č. 241

o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.
a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí
krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového
zákona.
Vláda
nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne
15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí
ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním
povolením na území České republiky.
Na cizince takto pobývajícího na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a
další krizová opatření, jako na občany České republiky.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

104/2020 Sb.
o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Znění od: 17.3.2020
Znění do: Neomezeno

17.3.2020
40/2020 Sb.
17.3.2020
17.3.2020

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

105/2020 Sb.
o přijetí krizového opatření
17.3.2020
40/2020 Sb.
17.3.2020
18.3.2020

Znění od: 18.3.2020
Znění do: Neomezeno

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

106/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření
18.3.2020
41/2020 Sb.
18.3.2020
Neomezeno

Znění od: 18.3.2020
Znění do: Neomezeno

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;
II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit
pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení vlády ze
dne 15. března 2020 č. 215 podle bodu:
a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),
b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu
(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně
zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),
d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích)
se na tyto osoby nevztahují;
III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II. tohoto usnesení platí všechna opatření
vyplývající ze všech dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky
dýchacích cest);
IV. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II. tohoto usnesení (pendleři) 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.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

107/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření
18.3.2020
41/2020 Sb.
18.3.2020
Neomezeno

Znění od: 18.3.2020
Znění do: Neomezeno

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.
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Zrušeno usnesením 111/2020 Sb. k 20.3.2020
Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

108/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření
18.3.2020
41/2020 Sb.
18.3.2020
Neomezeno

Znění od: 18.3.2020
Znění do: 20.3.2020

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

109/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky č. 262 o přijetí krizového opatření
19.3.2020
42/2020 Sb.
19.3.2020
Neomezeno

Znění od: 19.3.2020
Znění do: Neomezeno

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

110/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky č. 264 o přijetí krizového opatření
19.3.2020
42/2020 Sb.
19.3.2020
Neomezeno

Znění od: 19.3.2020
Znění do: Neomezeno

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

111/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky č. 266 o zrušení usnesení vlády ze dne 18.
března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření
19.3.2020
42/2020 Sb.
19.3.2020
20.3.2020

Znění od: 20.3.2020
Znění do: Neomezeno

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

112/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky č. 267 o přijetí krizového opatření
19.3.2020
42/2020 Sb.
19.3.2020
21.3.2020

Znění od: 21.3.2020
Znění do: Neomezeno

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

122/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky č. 274 o přijetí krizového opatření
23.3.2020
45/2020 Sb.
23.3.2020
24.3.2020

Znění od: 24.3.2020
Znění do: Neomezeno

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

123/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky č. 275 o přijetí krizového opatření
23.3.2020
45/2020 Sb.
23.3.2020
24.3.2020

Znění od: 24.3.2020
Znění do: Neomezeno

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

124/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky č. 276 o přijetí krizového opatření
23.3.2020
45/2020 Sb.
23.3.2020
23.3.2020

Znění od: 23.3.2020
Znění do: Neomezeno

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

125/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky č. 278 o přijetí krizového opatření
23.3.2020
45/2020 Sb.
23.3.2020
24.3.2020

Znění od: 24.3.2020
Znění do: Neomezeno

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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

126/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky č. 279 o přijetí krizového opatření
23.3.2020
45/2020 Sb.
23.3.2020
23.3.2020

Znění od: 23.3.2020
Znění do: Neomezeno

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.;
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Usnesení vlády České republiky č. 279 o přijetí krizového opatření

- usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 217, vyhlášené pod č. 87/2020 Sb.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

127/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky č. 280 o přijetí krizového opatření
23.3.2020
45/2020 Sb.
23.3.2020
23.3.2020

Znění od: 23.3.2020
Znění do: Neomezeno

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;
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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.
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Číslo:
Název:
Ze dne:
Částka:
Platnost od:
Účinnost od:

128/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky č. 281 o přijetí krizového opatření
23.3.2020
45/2020 Sb.
23.3.2020
26.3.2020

Znění od: 26.3.2020
Znění do: Neomezeno

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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