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USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 12. března 2020 č. 194 
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 
České republiky, 

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

NOUZOVÝ STAV 
na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. 
Vláda 
I. 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. 
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USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 12. března 2020 č. 197 
o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky 

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. 
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USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 12. března 2020 č. 198 
o přijetí krizového opatření 

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, 
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. 
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USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 12. března 2020 č. 199 
o přijetí krizového opatření 

Vláda 
I. zakazuje 
1. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová 
a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, 
taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, 
poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, 
tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání 
tohoto mimořádného opatření. 
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních 
orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na 
základě zákona, a na pohřby, 
2. s účinností ode dne 13. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v 
čase mezi 20:00 hod. a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb, 
3. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven 
stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou 
přesahující 5 000 m2, 



4. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v 
provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá 
koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, 
zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie; 
II. ruší ke dni 13. března 2020 k 6:00 hod. mimořádné opatření Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 10. března 2020, č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN. 
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USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 12. března 2020 č. 200 
o přijetí krizového opatření 

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, 
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. 
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USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 12. března 2020 č. 201 
o přijetí krizového opatření 

Vláda 
I. zakazuje s účinností ode dne 13. března 2020 
1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích 
pořádaných těmito školami, 
2. osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při 
studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a 
praktické výuce a praxi, 
3. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní 
umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní 
jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami, 
4. osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s 
denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí 
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,  
5. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém 
vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích a 
přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení 
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
II. ruší mimořádné opatření obecné povahy ze dne 10. března 2020, č. j. MZDR 
10676/2020-1/MIN/KAN, uplynutím dne 12. března 2020. 


