
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 pracovně právní 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 zák. 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 zák. 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; 

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. 80/2020 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, 
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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. 80/2020 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, 

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, 
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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. 

 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 
 
 



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. 
dobrovolnictví, 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, 
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5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
 

6. veterinární péče, 
 

h) pobytu v přírodě nebo parcích, 
 
i) cest zpět do místa svého bydliště, 
 
j) pohřbů; 
 
II. nařizuje 
 
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných 
místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů 
uvedených v bodu I písm. a) až i), 
 
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); 
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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 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



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 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. 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, 

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

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 15. března 2020 č. 219 

 
o přijetí krizového opatření  

 

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

nařizuje 

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

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

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

4. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství, 
mládeže a 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, 
starostové obcí s rozšířenou působností. 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



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, 

 

 praktická sestra, a to v oboru vzdělání praktická sestra a zdravotnický 
asistent na střední škole, 
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2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky 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 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



 

 1 

 
Příloha 
usnesení vlády 
ze dne 15. března 2020 č. 221 

 
 

 
Opatření obecné povahy 

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

 
 

dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky, 
  

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

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

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

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

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

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

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

upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a 
sousedním státem, 

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

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

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

 

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

Odůvodnění 
 

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

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

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

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

Vnitřní hranice lze překračovat pouze v místech stanovených v části 1 přílohy tohoto 
opatření, a to bez časového omezení. Nákladní silniční doprava při dodržení 
dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, 
zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice 
České republiky a další osoby, které prokáží důvody zvláštního zřetele, mohou 
překračovat také v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření 
obecné povahy, a to v době od 5:00 do 23:00. Stanovená místa jsou převzata ze 
sdělení Ministerstva vnitra č. 298/2019 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních 
přechodů a seznamů přeshraničních propojení, a to včetně uvedení hraničního 
úseku/hraničního znaku. 

Výše uvedená povinnost se nevztahuje na  vybrané kategorie osob, u nichž by bylo 
omezení překračování vnitřních hranic nepřiměřené a v některých případech by 
odporovalo veřejnému zájmu. Jedná se o: 
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a) integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je 
upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a 
sousedním státem, 

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

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

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

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

Poučení 
 

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

Ing. Andrej Babiš 
předseda vlády 
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1) Místa určená k  překračování vnitřních hranic České republiky 
    

I.  Rakousko 
 

Silniční: Hraniční úsek/hraniční znak: 

Dolní Dvořiště – Wullowitz 
III/29 - III/30 - III/30b 
(III/30 - III/30-2) 

České Velenice – Gmünd - Böhmzeil  
V/39 - V/39-1 
(V/39 - V/39-1) 

Nová Bystřice – Grametten 
VI/44 - VI/44-1 
(VI/44 - VI/44-1) 

Hatě – Kleinhaugsdorf 
VIII/43-04,05 - VIII/44 - VIII/45 
(VIII/43-13 - VIII/45) 

Mikulov – Drasenhofen 
IX/72-4 - IX/73 
(IX/73Ö - IX/73C) 

 

II.  Německo  
 

Silniční: Hraniční úsek/hraniční znak: 

Strážný - Phillippsreut XII/1 - XII/2 

Pomezí nad Ohří - Schirnding III/1 - III/2 

Rozvadov- Waidhaus (dálnice) VI/4/6 - VI/4/6/0/1 

Folmava – Furth im Wald/Schafberg VIII/18 - VIII/19 

Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein X/1 - X/2 

Krásný Les – Breitenau (dálnice) IX/11/5 - IX/11/6 

Hora Sv. Šebestiána - Reitzenhain XIV/14 - XIV/14/1 

 

III. Letiště 
 
Praha/Ruzyně 
Kbely 
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2) Další místa určená k  překračování vnitřních hranic 

Pro nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení, 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: Hraniční úsek/hraniční znak: 

Vratěnín – Oberthürnau 
VII/44-3 - VII/45 
(VII/44-6 - VII/45) 

Valtice – Schrattenberg 
X/17-3 - X/18 
(X/17-6 - X/18) 

Hevlín – Laa an der Thaya 
IX/26 - IX/26-1 
(IX/26 - IX/26-1) 

 
 

II.  Německo 
 

Silniční: Hraniční úsek/hraniční znak: 

Všeruby – Eschlkam IX/1 - IX/2 

Jiříkov – Neugersdorf III/6 - III/7 

Vojtanov –Schönberg XXI/22/23 - XXI/22/24 

Cínovec - Altenberg X/15/2 - X/15/3 

Petrovice – Lückendorf  I/11 – I/12 

Boží dar – Oberwiesenthal XVII/1 – XVII/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

 
 
 

3) Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky 
/Musterzertifikat für grenzüberschreitende Pendler 

 
Potvrzení o výkonu zaměstnání/ Arbeitsbescheinigung 

 
Potvrzuje se, že osoba/ Bestätigt diese Person 
Jméno a příjmení/Vor- und Nachname: 
Datum narození/Geburtsdatum: 
Bydliště/Wohnsitz: 
 
pracuje u /arbeitet bei 
 
Název společnosti/úřadu/organizace / Name der Firma / Behörde / Organisation: 
 
Místo výkonu práce/Arbeitsplatz: 
 
 
 
Dále se potvrzuje, že místo výkonu práce se nachází ve vzdálenosti 100 km od státní 
hranice České republiky.  
Es wird auch bestätigt, dass sich der Arbeitsplatz in einer Entfernung von 100 km von der 
Staatsgrenze der Tschechischen Republik befindet. 
 
 
V/In ……………………  dne/am ………………… ………………………………… 
 

 
 
Razítko a podpis zaměstnavatele /Stempel und die Unterschrift des Arbeitgebers 
 

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 15. března 2020 č. 221 

 
o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky 

 

Vláda 

I. schvaluje  

1. návrh opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic 
České republiky, 

2. uvolnění finančních prostředků ve výši 16 936 000 Kč z rozpočtu kapitoly Všeobecná 
pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly Ministerstva 
vnitra na rok 2020, na provedení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic 
České republiky podle bodu I/1 tohoto usnesení; 

II. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra  

a) oznámit opatření podle bodu I/1 veřejnou vyhláškou na úřední desce Ministerstva vnitra, 

b) provést opatření podle bodu I/1, 

c) informovat členské státy Evropské unie, Evropskou komisi a partnerské orgány 
sousedních států o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky 
současně s vyhlášením opatření podle bodu I/1, 

d) průběžně vyhodnocovat, trvá-li závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní 
bezpečnost České republiky, 

e) vypracovat zprávu o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky 
a tuto zprávu do čtyř týdnů po zrušení ochrany vnitřních hranic předložit vládě a 
současně Evropskému parlamentu, Radě Evropské unie a Evropské komisi, 

f) předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí žádost o rozpočtové opatření podle 
bodu I/2, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést rozpočtové opatření podle bodu I/2 
na základě žádosti ministra vnitra podle bodu II/1 písm. f). 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 15. března 2020 č. 225 

 
o návrhu daňových opatření 

v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou 
šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

Vláda 

schvaluje daňová opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením 
koronaviru (SARS-CoV-2) uvedená v příloze tohoto usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



Příloha 
usnesení vlády 
ze dne 15. března 2020 č. 225 
 

Shrnutí daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou 
šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

 
 

Rezort Ministerstva financí v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 
přichystal následující opatření, která budou v případě potřeby dále doplňována a aktualizována. 

I. Plošné prominutí příslušenství daně a poplatků 

- v souladu s § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu bude vydán tzv. generální pardon ministryně 
financí, kterým dojde k prominutí příslušenství daně a správních poplatků 

o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kde došlo na žádost 
daňového subjektu k individuálnímu prominutí úroku z prodlení nebo posečkání úhrady 
daně z důvodů souvisejících s koronavirem 

o prominutí příslušenství daně z příjmů tak, aby byla zajištěna tolerance pozdního podání 
daňových přiznání a úhrady daně až do 1. července 2020 

o prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly 
mezi 1. březnem a 31. červencem 2020 

o prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, 
žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí 
pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to plošně pro žádosti podané mezi dnem 
účinnosti generálního pardonu a 31. červencem 2020 

II. Úprava metodiky 

- ze strany Generálního finančního ředitelství dojde k vydání metodického pokynu zohledňujícího 
možnost individuálního prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za 
nepodání kontrolního hlášení z důvodů souvisejících s mimořádnou událostí způsobenou šířením 
viru SARS-CoV-2 

- metodicky řízené úřady budou vedeny k uplatňování maximální vstřícnosti a tolerance ve vztahu 
k daňovým subjektům a jejich individuální situaci, a to zejména tam, kde jde o vynucování plnění 
povinností a ukládání sankcí umožňujících správní uvážení (pokuty na úseku evidence tržeb, 
pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti atd.) 

III. Informování veřejnosti o možnostech, jak docílit zmírnění negativních dopadů stávající situace 

- Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství ve spolupráci s podnikatelskými svazy zajistí 
maximální možný informační servis ohledně nástrojů, jimiž lze docílit zmírnění negativních 
dopadů stávající situace způsobené šířením viru SARS-CoV-2 

- půjde zejména o tyto instituty: 

o možnost požádat o posečkání úhrady daně 

o možnost požádat o úpravu výše záloh nebo o výjimku z povinnosti daň zálohovat 

o možnost požádat o prominutí úroků a pokut za nepodání kontrolního hlášení 

o možnost požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového tvrzení (a tím i úhrady daně) 
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- současně budou prezentovány informace o možnostech, které mohou daňové subjekty využít k 
tomu, aby při plnění svých daňových povinností omezily potřebu osobní návštěvy úřadů 
(elektronická podání, bezhotovostní platby, zřízení datové schránky, využití zástupce atd.) 

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 15. března 2020 č. 226 

 
k informaci akciové společnosti České dráhy  

o ukončení prodeje jízdních dokladů ve vlacích této společnosti 
 

Vláda 

bere na vědomí informaci, že představenstvo společnosti České dráhy, a.s. rozhodlo, že                    
s účinností od 00:00 hodin dne 16. 3. 2020 do odvolání ukončí prodej jízdních, přepravních a 
rezervačních dokladů ve vlacích Českých drah, a.s. Cestující bez jízdních dokladů budou 
vyzváni k jejich zakoupení elektronickou cestou, a pokud to nebude možné, budou cestující 
přepraveni i bez jízdního dokladu. 

 

 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



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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USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2020 č. 239 
o přijetí krizového opatření 

 
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky 
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-
2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení 
vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a 
e) krizového zákona. 
Vláda 
I. nařizuje 
1. osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb, kterým byla 
udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 48, 49 nebo 50 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve 
kterém je poskytována uvedená sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, 
2. poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím sociální služby uvedené v bodu I/1 tohoto usnesení 
seznámit s opatřením stanoveným v bodu I/1 tohoto usnesení všechny osoby, kterým je uložen zákaz 
podle bodu I/1 tohoto usnesení, případně jejich ustanovené opatrovníky, 
3. poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby v 
rozsahu druhu sociální služby podle § 45, 47, 62, 65, 66 a 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách (centra denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, sociálně terapeutické dílny), od 18. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu pozastavit 
činnost těchto služeb, 
4. poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené 
smlouvy s uživatelem dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zároveň přerušit 
poskytování služby v režimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu. 
Poskytovatel prokazatelně informuje uživatele o této změně, 
5. poskytovatelům sociálních služeb poskytnout služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života 
a zdraví osob. Při poskytování lze využít zaměstnance sociálních služeb, kterým na základě usnesení 
byla přerušena činnost, případně využít studenty na základě usnesení vlády České republiky ze dne 13. 
března 2020 č. 207, 
6. hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy 
a) zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy péče v nezbytně 
nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby 
podle bodu I/3 tohoto usnesení, a to ve spolupráci s obcemi, ve kterých mají tito uživatelé skutečný 
pobyt, 
b) informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o realizaci opatření podle bodu I/6a tohoto usnesení; 
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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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. 

 


