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I. Příloha č. 1 - Opatření podle krizového zákona  

1) 197/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 23. DUBNA 2020 Č. 455 ÚČINNOST OD 27. 4. 

2020 A 198/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 23. DUBNA 2020 Č. 456 ÚČINNOST OD 

24. 4. DO 27. 4.  

Podmínky výuky na školách. 

2) 195/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 23. DUBNA 2020 Č. 453 ÚČINNOST OD 27. 4. 

2020 A 196/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 23. DUBNA Č. 454 ÚČINNOST OD 24. 4. 

DO 27. 4. 2020 

Zákaz maloobchodního prodeje a stanovené výjimky. 

3) 194/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 23. DUBNA 2020 Č. 452 ÚČINNOST OD 24. 4. 

2020 

Úprava volného pohybu osob. Částečné uvolnění opatření: pobyt na veřejně dostupných místech 

v počtu nejvýše 10 osob, podmínky sportování, sňatečných obřadů, bohoslužeb, spolkové činnosti. 

4) 193/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 23. DUBNA 2020 Č. 443 ÚČINNOST OD 27. 4. 

2020 DO KONCE NOUZOVÉHO STAVU 

Zákaz vstupu pro cizince na území ČR, výjimky ze zákazu, podmínky vstupu občanů ČR na 

území ČR. 

5) 158/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 9. DUBNA 2020 Č. 404 ÚČINNOST OD 9. 4. 2020 

Pracovní povinnost žáků a studentům některých zdravotnických oborů k zajištění poskytování 

zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného 

zdraví po dobu trvání nouzového stavu. 

6) 156/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 9. DUBNA 2020 Č. 396 ÚČINNOST OD 9. 4. 2020 

Prodloužení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. 3. 2020 na dobu 30 dnů pod č. 69/2020 Sb., a to 

na základě souhlasu Poslanecké sněmovny uděleného jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012, 

do 30. dubna 2020. Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí 

tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti. 

                                                 

1
 Při sestavování příloh jsme pracovali s veřejně dostupnými zdroji (zejména www.zakonyprolidi.cz, www.noveaspi.cz, 

stránky státních orgánů, v textu jsou hypertextové odkazy na tyto zdroje), přílohy neobsahují seznam všech Opatření. 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.noveaspi.cz/
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7) 152/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 6. DUBNA 2020 Č. 393 ÚČINNOST OD 6. 4. 

2020  

Povinnost určených právnických osob přednostně zásobovat Ministerstvo vnitra určitými 

(zdravotnickými) výrobky. 

8) 150/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 6. DUBNA 2020 Č. 387 ÚČINNOST OD 6. 4. 

2020 

Opatření týkající se přeshraničních pracovníků a cizinců.  

9) 145/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 1. DUBNA 2020 Č.377 ÚČINNOST OD 2. 4. 2020 

Subjekty kritické infrastruktury, které jsou dotčenými zaměstnavateli ve smyslu bodu III. usnesení 

vlády vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb., mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na 

pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou 

vztahovat stanovené zákazy a povinnosti. 

10) 144/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 1. DUBNA 2020 Č.369 ÚČINNOST OD 2. 4. 2020 

– ZMĚNĚNO USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 14. DUBNA 2020 Č. 415 S ÚČINNOSTÍ OD 14. 

DUBNA 2020 

Povinnost určených právnických osob přednostně zásobovat Ministerstvo vnitra určitými 

(zdravotnickými) výrobky. 

11) 143/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 31. BŘEZNA 2020 Č.352 ÚČINNOST: 31. 3. 

2020 PDF 

Zákaz s účinností ode dne 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení, kterým 

obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

12) USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 30. BŘEZNA 2020 Č. 343-348 ÚČINNOST: 30. 3. 2020 

Vzetí na vědomí určených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví přijatých v období 27 – 

30. 3. 2020. 

13) 142/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 30. BŘEZNA 2020 Č. 334 ÚČINNOST: 31. 3. 

2020, ZRUŠENO 14. 4. 2020 USNESENÍM VLÁDY ČR 150/2020 SB. 

S účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 až na stanovené výjimky 

zákaz vstupu pro cizince a zákaz vycestování z ČR; zvláštní povinnosti osob, které vstoupí do ČR.  

14) 141/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 30. BŘEZNA 2020 Č. 333 ÚČINNOST: 30. 3. 

2020 

Schválení nasazení vojáků v činné službě v počtu 300 osob a související potřebné techniky k 

provádění krizových opatření. 

15) 140/2020 SB.  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 30. BŘEZNA 2020 Č. 332 ÚČINNOST: 30. 3. 

2020 

Zvláštní povinnost uložené zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-144
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-145
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-144
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-143
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN8N89E6
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-142
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-141
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-140
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16) 132/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 310 ÚČINNOST: 26. 3. 2020   

Podmínky pro pohyb přeshraničních pracovníků, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních 

službách a složkách integrovaného záchranného systému dle výjimky udělené ministrem vnitra pro 

přeshraniční pracovníky, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách a složkách integrovaného 

záchranného systému  

17) 131/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 309 ÚČINNOST: 26. 3. 2020 

Vzetí na vědomí mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 13361/2020-

1/MIN/KAN ze dne 26. března 2020, kterým byly stanoveny některé další výjimky ze zákazu 

maloobchodního prodeje a prodeje služeb, stanoveného na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. 

18) 130/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 305 ÚČINNOST: 26. 3. 2020 

Vzetí na vědomí mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 13361/2020-

1/MIN/KAN ze dne 26. března 2020, kterým byly stanoveny některé další výjimky ze zákazu 

maloobchodního prodeje a prodeje služeb, stanoveného na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. 

19) 128/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 281 ÚČINNOST: 26. 3. 2020, ZRUŠENO 31. 3. 

2020 USNESENÍM VLÁDY ČR 142/2020 SB. 

O výjimce z usnesení vlády č. 198 a č. 203 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskem 

a Německem týkající se pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní (zpřísnění 

podmínek pro přeshraniční zaměstnance (pendlery) dojíždějící do Rakouska a SRN; povinnost 

karantény po návratu). 

20) 127/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 280 ÚČINNOST: 23. 3. 2020 

Vzetí na vědomí mimořádného 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.; dočasná 

dílčí opatření v pracovněprávních vztazích (četné prohlášení namísto zdravotního průkazu, 

prodloužení platnosti povolení k zaměstnání a povolení a víz; omezení periodických prohlídek 

zaměstnanců; zrušení s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. usnesení vlády vyhlášených 

pod č. 82/2020 Sb., č. 84/2020 Sb., č. 96/2020 Sb.; č. 99/2020 Sb.; č. 110/2020 Sb.

21) 126/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 279 ÚČINNOST: 23. 3. 2020 

Vzetí na vědomí mimořádného 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. a mimořádného 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.; doporučení; 

zrušení s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. usnesení vlády vyhlášených pod č. 85/2020 

Sb., č. 87/2020 Sb. 

22) 125/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 278 ÚČINNOST: 23. 3. 2020, ZRUŠENO 10. 4. 

2020 USNESENÍM VLÁDY ČR 157/2020 SB. 

Zákaz čerpání dovolené po dobu nouzového stavu zaměstnanců, kteří vykonávají zdravotnické 

povolání podle zákona č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb. (s výjimkou osob, kterým byla nařízena 

karanténa). 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-132
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-131
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-130
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-128
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-71
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-76
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-127
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-126
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-125
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-95
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96
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23) 124/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 276 ÚČINNOST: 24. 3. 2020 

Podmínky k péči o děti zaměstnanců obcí zařazených do systému poskytování sociálních služeb (v 

rámci obecních úřadů, krajů nebo dalších poskytovatelů)  

24) 123/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 275 ÚČINNOST: 24. 3. 2020 

Vyloučení odměny provozovatele informačního systému datových schránek za odeslání datových 

zpráv fyzickými nebo právnickými osobami (§ 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.). 

25) 122/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 274 ÚČINNOST: 21. 3. 2020, ZRUŠENO 7. 4. 

2020 USNESENÍM VLÁDY ČR 151/2020 SB. 

Opatření ukládající územním samosprávným celkům konat nezbytná zasedání zastupitelstev 

související s řešením nouzového stavu prostředky dálkové komunikace a následným zpřístupněním 

záznamů veřejnosti.  

26) 112/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 267  ÚČINNOST OD 20. 3. 2020 DO 6. 4. 2020 – 

ZRUŠENO USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 387 

Opatření týkající se přeshraničních pracovníků a cizinců, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty 

nebo modré karty, a možnosti cizinců změnit zaměstnání bez 6měsíční podmínky předchozího 

zaměstnání.  

27) 111/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 266 ÚČINNOST: 20. 3. 2020 

Zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249 vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.  

28) 110/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 264 ÚČINNOST: 19. 3. 2020 ZRUŠENO K: 

24.03.2020 USNESENÍM VLÁDY ČR 127/2020 SB. 

Nařízení, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, se dále nevztahuje na 

realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

   

29) 108/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 249 ÚČINNOST: 19. 3. 2020 ZRUŠENO K 

20.3.2020 USNESENÍM VLÁDY ČR 111/2020 SB. 

Vymezení doby 10–12 h pro nákupy v maloobchodních prodejnách potravin pro osoby starší 65 let. 

30) 107/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 248 ÚČINNOST: 18. 3. 2020  

Změna usnesení č. 214 vyhlášeného pod číslem 84/2020 Sb. k prodloužení platnosti Schengenských 

víz. Prodloužení krátkodobých schengenských víz za účelem zaměstnání, které byly vydány přede 

dnem vyhlášení tohoto opatření na 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu (za podmínky trvání 

pracovního poměru). Usnesení č. 214 bylo zrušeno dne 23. 3. 2020. 

31) 106/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 247 ÚČINNOST: 18. 3. 2020 

S účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. zákaz všem osobám pohybovat se a pobývat 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; podmínky pohybu 

pendlerů. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-124
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-123
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300#f3882965
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-122
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-112
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-111
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-108
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-108
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-107
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-84
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-106
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32) 105/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 243 ÚČINNOST OD 17.3.2020 

Zákaz po dobu trvání nouzového stavu příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou 

výdělečnou činnost.   

33) MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OPATŘENÍ OBECNÉ 

POVAHY – OMEZENÍ PROVÁDĚNÍ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ V RÁMCI PLÁNOVANÉ PÉČE ÚČINNOST: 

17.03.2020 

S účinností ode dne 17. března 2020 se poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče 

nařizuje, aby omezili provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče podle § 5 odst. 1 

písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, na míru nezbytně nutnou při zohlednění 

zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány, a to za účelem zajištění 

dostatečné kapacity (personální, věcné a technické) pro léčbu pacientů s onemocněním Covid-19. 

34) 99/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 241 ÚČINNOST OD: 16. 3. 2020 ZRUŠENO K 

24.3.2020 USNESENÍM VLÁDY ČR 127/2020 SB. 

Nařízení, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích 

služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na 

území České republiky. 

35) 98/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 240  ÚČINNOST OD 16.3.2020 

Doporučení osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s 

výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení, a nařizuje starostům obcí zajistit tímto osobám pomoc při 

zvládání základních životních potřeb 

36) 97/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 239 ÚČINNOST OD 16.3.2020 

 Zvláštní opatření pro poskytovatele sociálních služeb: domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem). 

37) 96/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 238 ÚČINNOST: 16. 3. 2020 ZRUŠENO K: 

24.3.2020 USNESENÍM VLÁDY ČR 127/2020 SB. 

Výjimka ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanoveného v 

bodě I usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, pro: (i) prodej textilního materiálu a textilní 

galanterie a (ii) servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební 

elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti. 

38) 90/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 220  ÚČINNOST OD: 15. 3. 2020 – ZRUŠENO 9. 4. 

2020 USNESENÍM VLÁDY Č. 158/2020 SB. 

39) 89/2020 SB.  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 219 ÚČINNOST OD 17.3.2020 

Pravidla nezbytné péče pro děti ve věku 3–10 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. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-105
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93498/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93498/1/ASPI%253A/372/2011%20Sb.%25235.1.d
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93498/1/ASPI%253A/372/2011%20Sb.%25235.1.d
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93498/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema4
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-99
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-98
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-97
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-96
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-90
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-89/zneni-20200323?porov=20200317
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40) 88/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 218 ÚČINNOST OD: 15. 3. 2020 

Odložení hlasování v doplňovacích volbách do Senátu 

41) 87/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 217  ÚČINNOST OD: 16. 3. 2020 ZRUŠENO K: 

24.3.2020 USNESENÍM VLÁDY ČR 126/2020 SB., ZRUŠENO 24. 3. 2020 USNESENÍM VLÁDY ČR 126/2020 

SB. 

Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů. 

42) 86/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 216 ÚČINNOST OD: 15. 3. 2020 ZRUŠENO K: 

24.3.2020 USNESENÍM VLÁDY ČR 125/2020 SB. 

Zákaz čerpání dovolené po dobu nouzového stavu pro pracovníky ve zdravotnictví. 

43) 85/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 215 ÚČINNOST OD: 15. 3. 2020 ZRUŠENO K: 

24.3.2020  

Ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. se 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, 

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; 

Osobám pobývajícím na území České republiky se nařizuje 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) a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-88
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-87
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-86
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-85
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44) 84/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 214 ÚČINNOST OD: 15. 3. 2020 ZRUŠENO K: 

24.3.2020 USNESENÍM VLÁDY ČR 107/2020 SB. 

Pozastavení povinných zdravotních prohlídek. Podmínky prodeje nebaleného pečiva. Stanovení 

dalších výjimek ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb – zákaz 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. 

45)  82/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 211 ÚČINNOST OD: 14. 3. 2020 ZRUŠENO K: 

24.3.2020 

S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zákaz  

maloobchodního prodeje a prodeje 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 zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

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

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-84
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-82
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S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zákaz 

přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží 

pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů 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, 

S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zákaz činnosti 

provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou 

přesahující 5 000 m
2
, 

S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. zákaz provoz heren a kasin. 

Zrušení 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. 

46) 81/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 209 ÚČINNOST OD 13.3.2020, ZRUŠENO 

31.3.2020 USNESENÍM VLÁDY ČR 142/2020 SB.  

Informační povinnosti při návratu z rizikových oblastí a povinnost karantény. Uložení 

informační povinnosti občanům ČR/cizincům s přechodným či trvalým pobytem pobývajícím v ČR 

nebo zaměstnaným v ČR oznamovat bezodkladně praktickému lékaři či poskytovali v oboru 

všeobecné praktické lékařství návrat z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády 

ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, 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 (tyto osoby jsou povinny v případě jakýchkoliv 

příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným 

vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné 

praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru 

všeobecné praktické lékařství. Dále jsou stanovena doporučení pro osoby v dopravě pohybující se přes 

rizikové oblasti. 

47) 80/2020 SB. ZNĚNÍ 16.3.2020  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 208  ÚČINNOST OD 13.3.2020 

Zákaz s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnosti veřejnosti v provozovnách 

poskytovatelů služeb – bazény a turistická informační centra a v provozovnách poskytovatelů 

služeb – vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. S účinností od 

14. března 2020 od 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (např. 

SAPA). 

48) 79/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 207 ÚČINNOST OD 13.3.2020 

Uložení pracovní povinnosti studentům vysokých a vyšších odborných škol ve vybraných oborech 

dle zákona o sociálních službách. Pozastavení činnosti denních stacionářů od 16. 3. po dobu trvání 

nouzového stavu. 

49) 78/2020 SB.  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 205  ÚČINNOST OD 13.3.2020 

 Umožnění jízd vozidlům, která je mají zakázány podle § 43 zákona č. 361/2000 Sb. 

50) 77/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 204  ÚČINNOST OD 13.3.2020 

Zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-81
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-80/zneni-20200316?porov=20200313
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-79
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-78
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2084600
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-77


Právní souvislosti Covid-19  27. 4. 2020 

 

9/32 

51) 76/2020 SB.  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 203 ÚČINNOST OD 13.3.2020, ZRUŠENO 31. 3. 

2020 USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 142/2020 SB. 

Zákazu vstupu a vycestování cizincům a občanům ČR. 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. 

52) 74/2020 SB.  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 201 ÚČINNOST OD 12.3.2020, ZRUŠENO 17. 4. 2020 

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 178/2020 SB. 

Zákaz přítomnosti žáků a studentů. Zakazuje s účinností ode dne 13. března 2020 osobní 

přítomnost (i) žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a při akcích 

pořádaných těmito školami, (ii) studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na 

vysoké škole, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi, (iii) žáků 

na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové 

škole s právem státní jazykové zkoušky a při akcích pořádaných těmito školami, (iv) osob na 

vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, (v) 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. Ruší se mimořádné 

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

12. března 2020. 

53) 73/2020 SB.  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 200  ÚČINNOST OD 12.3.2020 

Zákazy v přeshraniční přepravě. S účinností od 14. března 2020 od 00:00 hodin až na výjimky zákaz 

přepravy cestujících přes hranice České republiky, všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní 

dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob, dopravcům v mezinárodní drážní osobní 

dopravě, dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě a zákaz 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. 

54) 72/2020 SB. ZNĚNÍ 16.3.2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 199   ÚČINNOST OD 12.3.2020 

S účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. se zakazují 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.  

S účinností ode dne 13. března 2020 od 20:00 hod. se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 

20:00 hod. a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb. 

S účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. se zakazuje činnost provozoven stravovacích 

služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m
2
. 

S účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. se zakazuje 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. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-76
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-74
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-73
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-72/zneni-20200316?porov=20200312
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Ke dni 13. března 2020 k 6:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 

března 2020, č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN. 

55) 71/2020 SB.  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 198  ÚČINNOST OD 12.3.2020 

S účinností od 14. března 2020: 

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, 

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, 

zastavení řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto; to 

neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky, 

nařízení přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na 

zastupitelských úřadech, 

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; 

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. 

56) 70/2020 SB.  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 197  ÚČINNOST OD 12.3.2020 

Dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky s Německem a Rakouskem.  

57) 69/2020 SB.  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 194 ÚČINNOST OD 12.3.2020 – 12.4.2020 

Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 

na dobu 30 dnů. Dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou 

tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-71
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-70
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69
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II. Příloha č. 2 - Opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví 

58) MZDR 13285/2020-2/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ 

PROVOZU LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE ÚČINNOST: 24. 4. 2020 

Stanovení podmínek pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Zrušení mimořádného 

opatření MZ ze dne 25. března 2020, č.j.: MZDR 13285/2020-1/MIN/KAN. 

59) MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – VYČLENĚNÍ 

KAPACITY LŮŽEK V KRAJÍCH A HL. M. PRAZE  ÚČINNOST: 24. 4. 2020 

Povinnost hejtmanů a primátora hl. n. Prahy vyčlenit ve stanovených zařízeních kapacitu alespoň 

10 lůžek/100 tis. obyvatel pro pacienty s Covid-19 s připraveností navýšit ji až na 60 lůžek/100 tis. 

obyvatel do 7 dnů od pokynu MZ. Zrušení mimořádného opatření MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN 

ze dne 6. dubna 2020.  

60) MZDR 17206/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – REALIZACE 

STUDIE KOLEKTIVNÍ IMUNITY ÚČINNOST: 23. 4. 2020 

Stanoveným poskytovatelům zdravotních služeb se ukládá realizovat Studii kolektivní imunity 
SARS-CoV-2-CZ-Preval (https://covid-imunita.uzis.cz/). 

61) MZDR 16211/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – UKONČENÍ 

KARANTÉNY  ÚČINNOST 22. 4. 2020 

Stanoví bližší podmínky pro ukončení karantény ze strany registrujících poskytovatelů zdravotních 

služeb a hygienických stanic.  

62) MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – CHYTRÁ 

KARANTÉNA ÚČINNOST 20. 4. 2020 

Stanoví bližší podmínky fungování a organizačního zajištění tzv. chytré karantény. 

63) MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – ZÁKAZ 

VOLNÉHO POHYBU OSOB A ČÁSTEČNÉ UVOLNĚNÍ OPATŘENÍ ÚČINNOST OD 20. 4. 2020, OPATŘENÍ 

ZRUŠENO K 27. 4. 2020 ROZSUDKEM MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE SP. ZN. 14 A 41/2020 

Zakazuje se 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, 

odkládání odpadu,  

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,  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-vy%C4%8Dlen%C4%9Bn%C3%AD-kapacity-l%C5%AF%C5%BEek-v-kraj%C3%ADch-a-hl.-m.-Praze.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-vy%C4%8Dlen%C4%9Bn%C3%AD-kapacity-l%C5%AF%C5%BEek-v-kraj%C3%ADch-a-hl.-m.-Praze.pdf
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f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu 

příbuzných a osob blízkých, g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění  

1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,  

2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,  

3. individuální duchovní péče a služby,  

4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,  

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

6. veterinární péče,  

h) pobytu v přírodě nebo parcích,  

i) pohřbů,  

j) cest na výuku a zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole, pro které je udělena výjimka 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví,  

k) cest zpět do místa svého bydliště.  

Nařizuje se:  

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 1. 

písm. a) až k),  

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,  

c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, 

výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při 

kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2 metry, pokud to je 

možné,  

d) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných 

případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední 

konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového 

okénka apod. alespoň 10 metrů.  

Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, 

v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:  nošení 

ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou 

venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny 

od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,  

společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných 

osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,  nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, 

zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora 

uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se 

ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit 

provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně 

dotýkají ruce, včetně cesty za účelem tohoto sportování.  

Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na účast na tréninku sportovců, pro které je 

sport výdělečnou činností. Pro trénink se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:  trénink 

probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,  na sportovišti se nachází jen skupina 

společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby 

z realizačního týmu,  mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 

metry,  sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 
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ústa), který brání šíření kapének,  nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení,  na sportovišti 

bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,  nejsou využívány 

související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná 

zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních 

prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených 

hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,  po 

skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.  

Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na účast na sňatečném obřadu, a to 

pro snoubence, jejich dva svědky, osobu jednající za orgán veřejné moci, anebo osobu, jednající za 

orgán oprávněné církve, matrikáře a nejvýše čtyři další osoby, včetně cesty na sňatečný obřad; 

snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest 

(nos, ústa), který brání šíření kapének. Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry 

od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Po skončení sňatečného obřadu je 

provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. Věta první až třetí se obdobně použijí v případě 

prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství. 

64) MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – ZÁKAZ 

MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – ČÁSTEČNÉ UVOLNĚNÍ OPATŘENÍ; ÚČINNOST OD 20. 4. 2020 – OPATŘENÍ 

ZRUŠENO K 27. 4. 2020 ROZSUDKEM MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE SP. ZN. 14 A 41/2020 

Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou: 

- prodeje potravin, 

- prodeje pohonných hmot, 

- prodeje paliv, 

- prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, 

- lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, 

- prodeje malých domácích zvířat, 

- prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata, 

- prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, 

- prodeje novin a časopisů, 

- prodeje tabákových výrobků, 

- služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu, 

- oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob, 

- odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, 

- prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, 

- provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, 

- prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, 

- pokladního prodeje jízdenek, 

- lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče 

hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění, 

- provozování pohřební služby, 

- prodeje květin, 

- provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, 

zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, 

- prodeje textilního materiálu a textilní galanterie, 

- servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, 

přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, 

- realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

- zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost, 
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- provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků 

nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren, 

- myčky automobilů, 

- prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest 

jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, 

rukavice nebo desinfekci, 

- hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství, 

- prodeje a servisu jízdních kol, 

- sběru a výkupu surovin a kompostáren, 

- prodeje nových a ojetých silničních vozidel, 

- řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s 

povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra), 

pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. 

Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se 

tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice 

nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se 

prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny. 

Nařizuje se, aby v provozovnách, jimž je podle bodu 1 povolen provoz, byla dodržována následující 

pravidla: 

- aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m, 

- zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za 

pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 m mezi 

zákazníky, 

- umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní 

vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány 

k pravidelné dezinfekci, 

- zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb 

od zákazníků, 

- zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím 

informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím 

reproduktorů v provozovně. 

Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, 

které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních 

služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); 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). 

Zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s 

prodejní plochou přesahující 5 000 m2. 

Nařizuje se prodej nebaleného pečiva pouze za splnění těchto podmínek: 

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

- prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny. 
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Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným 

prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové 

rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček). 

Zakazuje se 

- provoz heren a kasin, 

- provoz autoškol, 

- provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče 

taxislužby, 

- přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť. 

Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, 

lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a 

poskytnutí ubytovacích služeb: 

- osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 

- cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území 

České republiky a 

- osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, 

- osobám ohroženým domácím násilím. 

Zákaz maloobchodního prodeje podle bodu 1. se nevztahuje na farmářské a ostatní venkovní trhy a 

tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla: 

 neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci, 

- zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry, 

- aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 m, 

- umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, 

- zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání 

plateb od zákazníků, 

- prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení 

oblečení na místě. 

65) MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – ZÁKAZ 

NÁVŠTĚV  ÚČINNOST OD 15. 4. 2020 

Stanoví zákaz návštěv ve zdravotnických nařízeních, zařízeních sociálních služeb a výjimky ze 

zákazu a dále stanoví podmínky přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení. 

66) MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – UZAVŘENÍ 

ŠKOL  ÚČINNOST OD 20. 4. 2020 

67) MZDR 15932/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – PRACOVNÍCI 

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ÚČINNOST 14. 4. 2020 

Stanoví bližší podmínky poskytování sociálních služeb.  
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68) MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÝ 

PROVOZ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ ÚČINNOST 11. 4. 2020, ZRUŠENO 20. 4. 

2020 Č. J. MZDR 15969/2020-1/MIN/KAN 

Omezení výkonu veřejné správy na nezbytné úkony a omezení kontaktu mezi pracovníky veřejné 

správy, adresáty veřejné správy, omezení úředních hodin. 

69) MZDR 15757-2020-3/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – PRAVIDLA 

PROVOZU ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ ÚČINNOST 20. 4. 2020 

Omezení kontaktu s adresáty veřejné správy – upřednostňování elektronické komunikace, střídání 

oddělených skupin zaměstnanců. 

70) MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – 

PRODLOUŽENÍ OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU, ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZDR 15190/2020-

4/MIN/KAN ÚČINNOST OD 11. 4. 2020 DO 20. 4. 2020, ZRUŠENO 20. 4. 2020 Č. J. MZDR 16195/2020-

1/MIN/KAN 

71) MZDR 15757-2020-2/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – NOŠENÍ 

OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST ÚČINNOST 9. 4. 2020 

Všem osobám se s účinností od 9. 4. 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo 

bydliště, bezochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, 

šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:  řidičů ve veřejné 

dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob, - dětí do 

dvou let věku, - osob se závažnými poruchami autistického spektra a  osob v uzavřeném vozidle, 

jsou-li všichni členy společné domácnosti. 

72) MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 

Č. J. MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN  (OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN) ÚČINNOST 6. 4. 2020 

Ukončení mimořádného opatření ze dne 30. 3. 2020 – omezení úředních hodin - ve vztahu 

ke kontaktním místům veřejné správy (CzechPOINT) 

73) MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  – 

VYČLENĚNÍ LŮŽEK V KRAJÍCH A HL. M. PRAZE  ÚČINNOST: 7. 4. 2020, ZRUŠENO 24. 4: 2020 Č. J. 

16195/2020-1/MIN/KAN 

Hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy se od 7. 4. 2020 nařizuje vyčlenit ve 

zdravotnických zařízeních na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou 

kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo 

onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 60 lůžek na 100000.  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-vy%C4%8Dlen%C4%9Bn%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEek-v-kraj%C3%ADch-a-hl.-m.-Praze.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-vy%C4%8Dlen%C4%9Bn%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEek-v-kraj%C3%ADch-a-hl.-m.-Praze.pdf
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74) MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – 

PRODLOUŽENÍ ZÁKAZU MALOOBCHODNÍHO PRODEJE  ÚČINNOST OD 2. 4. 2020 DO 11. 4. 2020 

75) MZDR 14481/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – VYČLENĚNÍ 

LŮŽEK V KRAJÍCH A HL. M. PRAZE  ÚČINNOST:  OD 2. 4. 2020 DO 7. 4. 2020 – ZRUŠENO 7. 4. 2020 Č. 

J. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN 

76) MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – NOŠENÍ 

OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST  ÚČINNOST:  31. 3. 2020, ZRUŠENO 9. 4. 2020 Č. J. MZDR 

15757/2020-2/MIN/KAN 

77) MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – 

PRODLOUŽENÍ ZÁKAZU MALOOBCHODNÍHO PRODEJE  ÚČINNOST: OD 1. 4. 2020, ZRUŠENO 2. 4. 2020 Č. J. 

MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN 

78) MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – 

PRODLOUŽENÍ OMEZENÍ POHYBU OSOB ÚČINNOST OD 1. 4. 2020, ZRUŠENO 7. 4. 2020 Č. J. MZDR 

15190/2020-4/MIN/KAN 

79) MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – 

PRODLOUŽENÍ NAŘÍZENÍ OMEZENÉHO PROVOZU OVM A SO ÚČINNOST: 30. 3. 2020 – 11.04.2020 

Zvláštní podmínky provozu orgánů veřejné moci s účinností od 1. 4. 2020 od 6:00 hod. do 11. 4. 

2020 do 6:00 hod. 

80) MZDR 13742/2020-1/MIN/KAN - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – NAŘÍZENÍ 

POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH KLIENTŮ A JEJICH TESTOVÁNÍ NA COVID-

19 ÚČINNOST: 29 . 03. 2020 

Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb v určených zařízeních přijímat osoby za účelem 

poskytování sociálních služeb až po negativní vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 

a umístit je na 14 dnů od přijetí do samostatných pokojů. 

81) MZDR 13714/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – 

ELEKTRONICKÉ ŽÁDANKY V PROSTŘEDÍ NZIS   ÚČINNOST: 27.03.2020, ZRUŠENO 16. 4. 2020 Č. J. 

MZDR 16215/2020-1/MIN/KAN 

Opatření v souvislosti s testováním na Covid-19. 

82) MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH SOC. SLUŽEB ÚČINNOST: 

27.03.2020, ZRUŠENO 16. 4. 2020 Č. J. 16214/2020-1/MIN/KAN 

Zákaz návštěv pacientů ve vyjmenovaných zařízeních s výjimkami. 

83) MZDR 13361/2020-1-MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – ZÁKAZ 

MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A DALŠÍ ZÁKAZY   ÚČINNOST: 27.03.2020 – 01.04.2020, OPATŘENÍ 

ZRUŠENO K 27. 4. 2020 ROZSUDKEM MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE SP. ZN. 14 A 41/2020 

S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje 

maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, se stanovenými výjimkami 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-prodlou%C5%BEen%C3%AD-z%C3%A1kazu-maloobchodn%C3%ADho-prodeje.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-prodlou%C5%BEen%C3%AD-z%C3%A1kazu-maloobchodn%C3%ADho-prodeje.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-prodlou%C5%BEen%C3%AD-z%C3%A1kazu-maloobchodn%C3%ADho-prodeje.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-prodlou%C5%BEen%C3%AD-z%C3%A1kazu-maloobchodn%C3%ADho-prodeje.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-prodlou%C5%BEen%C3%AD-omezen%C3%AD-pohybu-osob.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-prodlou%C5%BEen%C3%AD-omezen%C3%AD-pohybu-osob.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-prodlou%C5%BEen%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-omezen%C3%A9ho-provozu-OVM-a-SO.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-prodlou%C5%BEen%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-omezen%C3%A9ho-provozu-OVM-a-SO.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-v%C5%A1em-poskytovatel%C5%AFm-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-k-p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD-nov%C3%BDch-klient%C5%AF-a-jejich-testov%C3%A1n%C3%AD-na-COVID-19.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-v%C5%A1em-poskytovatel%C5%AFm-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-k-p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD-nov%C3%BDch-klient%C5%AF-a-jejich-testov%C3%A1n%C3%AD-na-COVID-19.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-v%C5%A1em-poskytovatel%C5%AFm-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-k-p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD-nov%C3%BDch-klient%C5%AF-a-jejich-testov%C3%A1n%C3%AD-na-COVID-19.pdf
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93611/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93610/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93588/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
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S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 23. března 2020 

č. j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN. 

84) MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – 

NAŘÍZENÍ POSKYTOVATELŮM AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE  ÚČINNOST: 25.03.2020 

Organizační opatření v nemocnicích (triáž apod.). 

85) MZDR 13285/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - LÁZEŇSKÁ 

LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE  ÚČINNOST: 25.03.2020 ZRUŠENO: 24. 4. 2020 

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči se 

zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Ruší se 

mimořádné opatření ze dne 23. března 2020, č.j.: MZDR 12871/2020-2/MIN/KAN.  

86) MZDR 12996/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZÁZNAM O 

HOSPITALIZOVANÉM POZITIVNÍM NÁLEZU V ISIN  ÚČINNOST: 24.03.2020 

Opatření týkajících se léčby pozitivně testovaných pacientů; ruší se Mimořádné opatření ze dne 

17. března 2020, č. j. MZDR 12087/2020-1/MIN/KAN. 

87) MZDR 5503/2020-15/PRO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZRUŠENÍ OCHRANNÉHO 

OPATŘENÍ ZE DNE 2. BŘEZNA 2020 K ZÁKAZU LETŮ Z KOREJSKÉ REPUBLIKY  ÚČINNOST: 24.03.2020 

Zrušení zákazu letů z Korejské republiky.  

88) MZDR 12871/2020-2/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - NÁSLEDNÁ 

LŮŽKOVÁ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE  ÚČINNOST: 24.03.2020 ZRUŠENO: 25.03.2020 Č. J. 

12756/2020-2/MIN/KN 

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou léčebně rehabilitační 

péči se zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování následné lůžkové léčebně rehabilitační 

péče. Ruší se mimořádné opatření ze dne 18. března 2020, č. j. MZDR 12296/2020-2/MIN/KAN. 

89) MZDR 12756/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - 

PŘEDEPISOVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU PLAQUENIL  ÚČINNOST: 23.03.2020, ZRUŠEN 23.03.2020 

Zákaz předepisování přípravku Plaquenil s výjimkami; ruší mimořádné opatření ze dne 22. března 

2020, č. j. MZDR/12717/2020-1/MIN/KAN 

90) MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - OMEZENÍ 

MALOOBCHODNÍHO PRODEJE ÚČINNOST: 23.03.2020 ZRUŠENO: 27.03.2020 Č. J. MZDR 13361/2020-

1/MIN/KAN 

Omezení maloobchodního prodeje a další zákazy s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. 

do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.  

91) MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ 

VOLNÉHO POHYBU OSOB NA ÚZEMÍ ČR  ÚČINNOST: 23.03.2020 - 1. 4. 2020, OPATŘENÍ ZRUŠENO 

K 27. 4. 2020 ROZSUDKEM MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE SP. ZN. 14 A 41/2020 

S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje 

volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93588/1/ASPI%253A/MZDR%2012746/2020-1/MIN/KAN%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93586/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93585/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93585/1/ASPI%253A/MZDR%2012871/2020-2/MIN/KAN%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93579/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93579/1/ASPI%253A/MZDR%2012087/2020-1/MIN/KAN%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93580/1/2
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93568/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93568/1/ASPI%253A/MZDR%2012296/2020-2/MIN/KAN%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93552/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93567/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93565/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
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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, 

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. 

S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se 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 1. 

písm. a) až j), 

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, 

c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, 

výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při 

kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné. 

92) MZDR 12745/2020-3/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - 

PRODLOUŽENÍ OMEZENÍ ČINNOSTI OVM A SO  ÚČINNOST: 23.03.2020 

 Podmínky provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů 

93) MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - VYČLENĚNÍ 

PRODEJNÍ DOBY PRO SENIORY  ÚČINNOST: 25.03.2020 

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, 

kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2, v čase mezi 8:00 hod. 

a 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, 

osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, 

zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93566/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
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zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Všem podnikatelům 

provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží, kosmetiky nebo jiného 

drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m2, se nařizuje, aby při prodeji v této 

prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 

let. Ruší se mimořádné opatření ze dne 19. března 2020, č. j. MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN. 

94) MZDR 12717/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - 

PŘEDEPISOVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU PLAQUENIL  ÚČINNOST: 22.03.2020 ZRUŠENO: 

23.03.2020 Č. J. MZDR 12756/2020-1/MIN/KAN 

Zákaz předepisování přípravku Plaquenil s výjimkami. 

95) MZDR 12591/2020-1/OES MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ORGANIZACE A 

PROVÁDĚNÍ KARANTÉNY U ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ  ÚČINNOST: 21.03.2020 

Podmínky karantény u zdravotnických pracovníků. 

96) MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - NOVÁ 

NÁKUPNÍ DOBA PRO SENIORY  ÚČINNOST: 20.03.2020 ZRUŠENO: 25.03.2020 Č. J. MZDR 

12744/2020-2/MIN/KAN 

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, 

kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. - až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob 

starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, 

starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru 

zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo 

osob v obdobném poměru. 

97) MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - NAŘÍZENÍ 

PRO OPERÁTORY VEŘEJNÝCH MOBILNÍCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ A BANKY  ÚČINNOST: 19.03.2020 

Podnikatelům zajišťujícím veřejnou mobilní komunikační síť (dále jen „operátoři“) se nařizuje 

předat Ministerstvu zdravotnictví nebo pověřené krajské hygienické stanici (dále jen „příjemce“) 

výsledky zpracování provozně lokalizačních údajů souvisejících s provozem určeného telefonního 

čísla za stanovené období (dále souhrnně jen „údaje“) uživatele určeného mobilního telefonního čísla 

(dále jen „subjekt údajů“), a to v souladu s bodem II. Bankám se nařizuje předat příjemci údaje o době 

a místě použití elektronického platebního prostředku osob (dále jen „údaje“), které se nacházely 

v oblasti vydefinované příjemcem na základě údajů získaných dle bodu I písm. a), případně výsledky 

zpracování těchto údajů, a to v souladu s bodem II. 

98) MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - PŘÍKAZ 

POSKYTOVATELŮM AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE  ÚČINNOST: 19.03.2020 

Všem poskytovatelům akutní lůžkové péče se přikazuje vyčlenit lůžka pro potřebu zajištění akutní 

lůžkové péče o pacienty s onemocněním Covid-19 a to přednostně lůžka s možností umělé plicní 

ventilace a lůžka s možností oxygenoterapie, operativně dle potřeby vyvolané aktuální 

epidemiologickou situací; zajistit personální zabezpečení, a to i převedením zaměstnanců z jiných 

pracovišť, a věcné a technické vybavení k zajištění péče o pacienty s onemocněním Covid-19 na 

lůžkách vyčleněných podle bodu 1;. stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření 

infekčního onemocnění Covid-19  uvnitř zdravotnického zařízení, a tato hygienicko-epidemiologická 

opatření aktualizovat v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93564/1/ASPI%253A/MZDR%2012501/2020-3/MIN/KAN%2523
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99) MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – VYMEZENÍ 

DOBY VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET ÚČINNOST: 19.03.2020 ZRUŠENO: 

20.03.2020 Č. J. 12501/2020-3/MIN/KAN 

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, 

kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků, 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, lékárny nebo výdejny zdravotnických prostředků nebo osob v obdobném 

poměru. 

100) MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZÁKAZ 

NÁVŠTĚV PACIENTŮ V ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH S VÝJIMKAMI ÚČINNOST: 18.03.2020 ZRUŠENO: 

27.03.2020 Č. J. MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN 

Zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, 

zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové 

formě se s účinností od 18. března 2020 nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkami.  

101) MZDR 12296/2020-2/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZÁKAZ 

PŘIJÍMAT NOVÉ PACIENTY ZA ÚČELEM LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE ÚČINNOST: 19.03.2020 

ZRUŠENO: 24.03.2020 Č. J. MZDR 12871/2020-2/MIN/KAN 

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči se 

zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. 

102) MZDR 12087/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZÁZNAM O 

HOSPITALIZOVANÉM POZITIVNÍM NÁLEZU V ISIN ÚČINNOST: 17.03.2020 ZRUŠENO: 24.03.2020 Č. J. 

MZDR 12996/2020-1/MIN/KAN 

Podmínky hlášení u hospitalizovaných pacientů. 

103) MZDR 12056/2020-1/OES MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ŽÁDANKY PRO 

LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ ÚČINNOST: 17.03.2020 

Organizační opatření související s testy na Covid-19. 

104) MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - UZAVŘENÍ 

ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL OD 11. 3. 2020 ÚČINNOST: 11.03.2020 ZRUŠENO: 

13.03.2020 USNESENÍM VLÁDY ČR Č. 74/2020 SB. 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 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, osobní přítomnost studentů na 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. 

105) MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZÁKAZ 

KONÁNÍ AKCÍ NAD 100 OSOB OD 18 HODIN DNE 10. 3. 2020 ÚČINNOST: 10.03.2020 ZRUŠENO: 

13.03.2020 Č.J. MZDR 10666/2020-2/MIN/KAN 

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další 

umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce 

a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93525/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
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soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 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 nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), 

které se konají na základě zákona. 

Mimořádné opatření bylo zrušeno v důsledku přijetí obecnějšího usnesení vlády č. 215. 

106) MZDR 10653/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - HRANIČNÍ 

KONTROLY PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ÚČINNOST: 10.03.2020 

Všem osobám, na které se nevztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. března 

2020, č.j. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN, které v posledních 14 dnech před příjezdem na území 

České republiky pobývaly na území státu s vysokým rizikem výskytu onemocnění Covid-19  podle 

hodnocení Ministerstva zdravotnictví, zveřejněného na www.mzcr.cz, se nařizuje po překročení státní 

hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a to s 

účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření. Všem osobám, u kterých jsou podle 

bodu 1 zjištěny příznaky infekčního onemocnění, se nařizuje, aby poskytly potřebnou součinnost 

zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti 

onemocnění Covid-19 , a to s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření. Všem 

osobám, u kterých jsou postupem podle bodu 1 zjištěny příznaky infekčního onemocnění, se nařizuje 

povinnost strpět omezení svobody pohybu během provádění laboratorního vyšetření biologického 

vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění Covid-19 , a to s účinností od okamžiku vydání 

tohoto mimořádného opatření. 

107) MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZÁKAZ 

NÁVŠTĚV VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH S LŮŽKOVOU PÉČÍ ÚČINNOST: 10.03.2020 ZRUŠENO: 

18.03.2020 Č. J. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN 

Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí. 

108) MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - PODMÍNKY 

KARANTÉNY PRO OSOBY V KONTAKTU S POZITIVNĚ TESTOVANÝM ÚČINNOST: 08.03.2020 

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické 

lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona 

č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů u osob, o kterých jim místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, 

že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-

CoV-2, způsobujícím onemocnění Covid-19 . Všem osobám, kterým místně příslušná krajská 

hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza 

koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění Covid-19 , se nařizuje, aby poskytly potřebnou 

součinnost poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické 

lékařství pro děti a dorost a podrobily se nařízené karanténě. 

109) MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - 

KARANTÉNA PO NÁVRATU Z ITALSKÉ REPUBLIKY ÚČINNOST: 07.03.2020, ZRUŠENO 17. 4. 2020 Č. J. 

MZDR 10381/2020-2/MIN/KAN 

Podmínky karantény pro osoby pobývající v Itálii a podmínek pro výjimky. Mimořádné opatření 

ze dne 6. března 2020, č.j. MZDR 5503/2020-10/PRO, se ruší. 

Toto mimořádné opatření bylo zrušeno vzhledem k přijetí usnesení vlády č. 334, které je obecnější. 
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https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93453/1/http%253A/www.mzcr.cz
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93453/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema5
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93453/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema6
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93452/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93451/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93451/1/ASPI%253A/258/2000%20Sb.%25232.7.a
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93451/1/ASPI%253A/258/2000%20Sb.%25232.7.a
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93451/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema4
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93451/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema5
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93451/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema5
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93451/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema6
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93451/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema7
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93451/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema8
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93451/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema9
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93450/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93450/1/ASPI%253A/MZDR%205503/2020-10/PRO%2523
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110) MZDR 5503/2020-10/PRO MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – POVINNOSTI A 

KARANTÉNA OSOB PO POBYTU V ITÁLII ÚČINNOST: 06.03.2020 ZRUŠENO: 07.03.2020 Č. J. MZDR 

10381/2020-1/MIN/KAN 

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí 

z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu 

do České republiky oznámily 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. Všem 

poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro 

děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. 

března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě 

podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů. 

111) MZDR 5503/2020-9/PRO MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZÁKAZ VYVÁŽET Z 

ÚZEMÍ ČR PŘÍPRAVKY OSOBNÍ HYGIENY ÚČINNOST: 06.03.2020, ZRUŠENO K 21. 3. 2020 Č. J. MZDR 

16771/2020-2/MIN/KAN 

Všem osobám, s výjimkou výrobců, se zakazuje s účinností ode dne 6. března 2020 vyvážet z území 

České republiky, s výjimkou přiměřeného množství pro osobní potřebu, všechny přípravky osobní 

hygieny určené na dezinfekci rukou - hlavní skupina 1, typ přípravku 1 podle přílohy V nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh 

a jejich používání, v platném znění, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. 

Mimořádné opatření bylo zrušeno po zlepšení situace na trhu s přípravky osobní hygieny. 

112) MZDR 9826/2020-1/HES MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – PRO POŘADATELE 

HROMADNÝCH AKCÍ NA ÚZEMÍ ČR ÚČINNOST: 04.03.2020, K 17. 4. ZRUŠENO Č. J. MZDR 9826/2020-

2/MIN/KAN 

Všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 

osob denně se nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici v 

případě akcí konaných do 18. 3. 2020 včetně bezodkladně, v případě akcí konaných od 19. 3. 2020 

nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem zahájení akce, a to do odvolání tohoto mimořádného 

opatření. V oznámení je nutné uvést bližší specifikaci akce, včetně délky trvání akce, cílové skupiny 

účastníků, jejich národnostního složení, věku a způsobu dopravy. 

Mimořádné opatření bylo zrušeno vzhledem k usnesení vlády č. 215, kterým byl zakázán volný pohyb 

osob na území ČR a odpadly tak důvody pro existenci mimořádného opatření. 

113) MZDR 5503/2020-5/PRO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OCHRANNÉ OPATŘENÍ - 

POZASTAVENÍ LETŮ Z JIŽNÍ KOREJE ÚČINNOST: 05.03.2020 ZRUŠENO: 24.03.2020 

Všem leteckým dopravcům provozujícím přímé mezinárodní lety z Korejské republiky s cestujícími 

na palubě letadla na všechna mezinárodní letiště na území České republiky se zakazuje s účinností 

od čtvrtka dne 5. března 2020 tyto lety nadále provádět, a to do odvolání tohoto ochranného opatření. 

114) MZDR 5503/2020-7/PRO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OCHRANNÉ OPATŘENÍ - ZÁVOD 

SVĚTOVÉHO POHÁRU V BIATLONU BUDE BEZ ÚČASTI DIVÁKŮ ÚČINNOST: 02.03.2020 

Zákaz účasti diváků v závodech SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93441/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93441/1/ASPI%253A/258/2000%20Sb.%25232.7.a
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93440/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93439/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93437/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93436/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
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115) MZDR 5503/2020-6/PRO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OCHRANNÉ OPATŘENÍ - 

POZASTAVENÍ LETŮ ZE SEVERNÍ ITÁLIE ÚČINNOST: 05.03.2020 (NA 14 DNŮ – NYNÍ ZRUŠENO)  

Všem leteckým dopravcům provozujícím přímé lety ze všech letišť na území regionů Emilia-

Romagna, Piemont, Lombardie a Benátsko v Italské republice s cestujícími na palubě letadla na 

všechna letiště na území České republiky se zakazuje s účinností od čtvrtka dne 5. března 2020 po 

dobu následujících 14 dnů tyto lety provádět. 

116) MZDR 4618/2020-1/MIN/KAN OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OCHRANNÉ OPATŘENÍ - 

ZÁKAZ PŘÍMÝCH LETŮ Z ČÍNY NA VŠECHNA MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ V ČESKÉ REPUBLICE ÚČINNOST: 

09.02.2020, ZRUŠENO 21. 4. 2020 Č. J. MZDR 4618/2020-2/MIN/KAN  

Všem leteckým dopravcům provozujícím přímé mezinárodni lety s cestujícími na palubě letadla 

z Čínské lidové republiky na všechna mezinárodní letiště na území České republiky se zakazuje 

s účinností od neděle dne 9. února 2020 tyto lety nadále provádět, a to do odvolání tohoto ochranného 

opatření. 

Toto opatření bylo zrušeno č.j. MZDR 4618/2020-2/MIN/KAN s odůvodněním, že vzhledem k tomu, 

že vláda usnesením č. 203 nařídila zákaz vstupu pro všechny cizince, odpadly důvody pro existenci 

úžeji zaměřeného zákazu letů z ČLR. 

117) MZDR 4377/2020/NH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OCHRANNÉ OPATŘENÍ - POSKYTOVAT 

CESTUJÍCÍM RELEVANTNÍ INFORMACE ÚČINNOST: 31.01.2020 

Informační povinnosti týkající se letišť Ostrava, Brno, Pardubice, Karlovy Vary. 

118) MZDR 3581/2020/NH  OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OCHRANNÉ OPATŘENÍ - PRO 

PRACOVNÍKY LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA ÚČINNOST: 27.01.2020 

 Informační povinnosti a upozornění cestujícím vykazující příznaky respiračního onemocnění, aby 

neopouštěli prostor letiště a vyhledali stálou lékařskou službu na letišti.  

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93438/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93435/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93434/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93433/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0
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III. Příloha č. 3 – Některá další opatření 

1) 210/2020 SB. ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU SARS 

COV-2 NA NÁJEMCE PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ 

Pronajímatel nemůže v ochranné době, tj. do 31. 12. 2020 nájem jednostranně ukončit pouze 

z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo v rozhodné 

době, tj. od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020 v důsledku omezení plynoucího z vymezeného mimořádného 

opatření při epidemii, které nájemci znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování 

podnikatelské činnosti. Tím není dotčeno právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů ani 

další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce. Neuhradí-li nájemce všechny 

pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, do 31. 12. 2020, má pronajímatel právo 

vypovědět nájem s výpovědní dobou 5 dní. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce, 

že tyto dluhy na nájemném ani v ochranné době neuhradí. Skončí-li nájem před uplynutím ochranné 

doby, je nájemce povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, do 

30 dnů od skončení nájmu. 

2) 209/2020 SB. ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU 

SARS-COC-2 NA NÁJEMCE PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K USPOKOJOVÁNÍ BYTOVÉ POTŘEBY, NA PŘÍJEMCE 

ÚVĚRU POSKYTNUTÉHO STÁTNÍM FONDEM ROZVOJE BYDLENÍ A V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM 

PLNĚNÍ SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTORŮ V DOMĚ S BYTY 

Pronajímatel nemůže v ochranné době, tj. do 31. 12. 2020 nájem jednostranně ukončit pouze 

z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo v rozhodné 

době, tj. od 12. 3. 2020 do dne následujícího po dni skončení vymezeného mimořádného opatření 

proti epidemii, nejpozději však do 31. 7. 2020, a to převážně v důsledku omezení plynoucího 

z mimořádného opatření při epidemii, které nájemci znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou 

úhradu nájemného. Tím není dotčeno právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů ani další 

práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce. Neuhradí-li nájemce do 31. 12. 2020 

všechny pohledávky na nájemném, které se staly v rozhodné době splatnými, má pronajímatel právo 

vypovědět nájem bez výpovědní doby. Totéž platí v případě, že nájemce prohlásí nebo se jinak stane 

nepochybným, že tyto pohledávky ani v ochranné době neuhradí. Pronajímatel však může nejdříve 

po skončení nouzového stavu požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby 

omezení ve stanoveném rozsahu snášel, zejména mohl-li by v důsledku omezení sám upadnout do 

nouze 

3) 202/2020 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ZE DNE 23. DUBNA 2020, KTERÝM SE STANOVÍ CENOVÉ MORATORIUM 

NÁJEMNÉHO Z BYTŮ ÚČINNOST O 24. 4. 2020 

Nájemné z bytu nelze po dobu ode dne účinnosti tohoto nařízení do skončení mimořádného 

opatření při epidemii (uvedeného v nařízení) zvyšovat. 

4) 192/2020 SB. ZÁKON, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE 

Na časově omezenou dobu umožňuje ČNB provádět širší okruh obchodů: do 31. 12. 2021 je ČNB 

oprávněna obchodovat na finančním trhu s investičními nástroji a dalšími cennými papíry, 

pohledávkami a dalšími aktivy formou nákupů a prodejů, repo obchodů, vkladů, výpůjček, zápůjček 

nebo termínovaných obchodů. 
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5) 191/2020 SB. ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU SARS 

COV-2 NA OSOBY ÚČASTNÍCÍ SE SOUDNÍHO ŘÍZENÍ, POŠKOZENÉ, OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ A PRÁVNICKÉ 

OSOBY A O ZMĚNĚ INSOLVENČNÍHO ZÁKONA A OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU 

Prominutí lhůty v občanském soudním řízení, správním soudnictví, v řízení o výkonu rozhodnutí, 

exekučním řízení, insolvenčním řízení, v řízení podle zákona o Ústavním soudu, v trestním řízení, 

v řízení o uspokojení majetkového nároku podle zákona o použití peněžních prostředků 

z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a v řízení o žádosti o peněžitou pomoc 

podle zákona o obětech, zmeškala-li dotčená osoba nebo její zástupce lhůtu z omluvitelného důvodu 

spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii definovaném v zákoně. 

Povinnost dlužníka podat insolvenční návrh se nepoužije do uplynutí 6 měsíců od ukončení nebo 

zrušení mimořádného opatření při epidemii. K insolvenčnímu návrhu, který v době ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona do 31. 8. 2020 podá věřitel, se nebude přihlížet. Dlužník má možnost 

navrhnout mimořádné moratorium či osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení. 

Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 

technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Nestanoví-li zákon 

nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování mimo zasedání, určí je v případě 

nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán.  

Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se funkční 

období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při 

epidemii. 

Pokud by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky s.r.o., a.s. nebo družstva měla uplynout 

dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii, uplyne 3 měsíce po skončení 

opatření, nejpozději 31. 12. 2020. 

Dále jsou stanovena některá zvláštní pravidla pro výkon rozhodnutí. 

6) 190/2020 SB. ZÁKON, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 39/2020 SB., O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A O 

ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ) 

Prodloužena lhůta pro přechod realitního zprostředkování z volné živnosti na vázanou o 4 

měsíce, tj. do 3. 1. 2021. Podnikatel, který byl oprávněn poskytovat zprostředkování v rámci živnosti 

ohlašovací volné a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen ohlásit 

vázanou živnost do 3. 9. 2020 a doložit doklad prokazující složení zkoušky. 

7) 185/2020 SB. ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU 

OZNAČOVANÉHO JAKO SARS COV-2 NA ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU 

Jestliže pořadateli zájezdu vznikl vůči zákazníkovi peněžitý dluh v důsledku odstoupení od 

smlouvy o zájezdu s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020 podle §2535 nebo § 2536 

odst. 1 písm. b), může pořadatel zájezdu na základě písemného oznámení zákazníkovi a vystavení 

poukazu na zájezd nejméně v hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem využít ochranné 

doby do 31. 8. 2021, o kterou se odkládá vrácení peněz uhrazených za zájezd. Po dobu trvání 

ochranné doby pořadatel na žádost zákazníka nabídne zákazníkovi náhradní zájezd stejné nebo vyšší 

jakosti, než jaká byla sjednána v původní smlouvě o zájezdu. 

8) 186/2020 SB. ZÁKON KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, 

Zákon č. 186/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru upravuje 

nejvýše přípustnou výši úroku z prodlení u dluhů ze spotřebitelského úvěru, s jehož plněním je 

spotřebitel v prodlení delším než 90 dnů. Věřiteli pak vzniká právo pouze na úrok, který odpovídá 

úroku určenému zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro 
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první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů, nebyl-li 

sjednán úrok nižší. Uvedené se obdobně použije i na odložené platby, peněžité zápůjčky, úvěry nebo 

obdobné finanční služby jiných fyzických osob než spotřebitelů. Souhrn výše všech uplatněných smluvních 

pokut v takovém případě nesmí přesáhnout jednu polovinu celkové výše odložené platby, peněžité zápůjčky, úvěru nebo 

obdobné finanční služby. Úprava se použije i na smlouvy uzavřené před účinností zákona. Zákon dále 

upravuje i možnost věřitele uplatnit rozdíl mezi smluvně účtovatelnou částkou úroků 

z prodlen/smluvních pokut a stanovenou nějvýše přípustnu výší úroku z prodlení jako náklady.. 

9) 172/2020 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ZE DNE 14. DUBNA 2020 O POUŽITÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

K ZÁCHRANNÝM PRACÍM V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU SARS COV-2 

K záchranným pracím spočívajícím ve vykonávání pomocných prací v zařízeních provozovaných 

poskytovateli sociálních služeb se povolává nejvýše 360 vojáků v činné službě. 

10) ZÁKON Č. 161/2020 SB., O NĚKTERÝCH ÚPRAVÁCH V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI V SOUVISLOSTI 

S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI PŘI EPIDEMII V ROCE 2020 A O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 435/2004 SB., O 

ZAMĚSTNANOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Změna podmínek pro poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením na chráněném trhu práce a příspěvků v rámci cíleného programu k řešení zaměstnanosti 

– v době platnosti mimořádného opatření při epidemii se nebude po zaměstnavateli vyžadovat 

prokazování podmínky bezdlužnosti a další zjednodušení. 

11) ZÁKON Č. 160/2020 SB., O NĚKTERÝCH ÚPRAVÁCH V OBLASTI DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY A 

PŘÍSPĚVKU NA PÉČI V SOUVISLOSTI S NOUZOVÝM STAVEM PŘI EPIDEMII V ROCE 2020 

V období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 se pro nárok na výplatu přídavku na dítě, příspěvku na 

bydlení a na zvýšení příspěvku na péči bude vycházet z příjmů ke dni 31. 3. 2020. Cílem zákona 

je minimalizovat potřebu kontaktu se zaměstnavateli a příslušnými úřady, minimalizovat zatížení 

Úřadu práce při posuzování nároku na výplatu a výši dávek a snížit objem zásilek, které doručuje 

Česká pošta. 

12) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ MZDR 12756/2020-3/MIN/KAN ÚČINNOST 

3. 4. 2020 

Zákaz předepisování a vydávání léčivého přípravku PLAQUENIL. 

13) 146/2020 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ZE DNE 1. DUBNA 2020, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 104/2020 

SB., O ZÁKAZU DISTRIBUCE LÉČIV V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ VIRU SARS-COV-2 ÚČINNOST: 2. 4. 2020 

PDF 

Změna NV č. 104/2020 Sb.; omezení výčtu léčiv, jejichž vývoz je zakázán, konkrétní přípravky, jichž 

se zákaz týká, jsou uvedeny v příloze. 

14) MZDR 11853/2020-12/OBP ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ROZHODNUTÍ O DODÁVÁNÍ 

BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU NA TRH - ANTI-COVID  ÚČINNOST: 24.03.2020 

Podmínky dodávání přípravku Anti-COVID na trh.  

15) MZDR 11853 /2020-5/OBP – ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ANTI-COVID ÚČINNOST: 19.03.2020 

Podmínky dodávek přípravku Anti-COVID pro osobní hygienu pro dezinfekci rukou obsahující 

účinnou látku ethanol dle specifikace WHO.  

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38833
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93589/1/2?vtextu=Covid%2BCoronavirus%2BKoronavirus%2B%22SARS%20CoV-2%22%2BSARS-CoV-2#lema0


Právní souvislosti Covid-19  27. 4. 2020 

 

28/32 

16) 104/2020 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY O ZÁKAZU DISTRIBUCE LÉČIV V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ VIRU SARS-

COV-2 ÚČINNOST OD: 17. 3. 2020 

Zákaz 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. 

17) 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 ÚČINNOST OD: 15. 3. 2020 ZMĚNĚNO NAŘÍZENÍM 

VLÁDY ZE DNE 9. DUBNA 2020 Č. 155/2020 SB. 

Povolání nejvýše 4096 vojáků v činné službě a 432 příslušníků Celní správy České republiky k plnění 

úkol Policie ČR v souvislosti s COvid-19. 

18) 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 ÚČINNOST OD 

13.3.2020 

Zařazení Covid-19 mezi nakažlivé lidské nemoci (pro účely trestního zákoníku).   

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-104
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-83
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-75
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-453
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IV. Příloha č. 4 - Opatření ke zmírnění následků boje proti Covid-19  

19) NOVELA ZÁKONA O POJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ VÝVOZU SE STÁTNÍ PODPOROU, SNĚMOVNÍ TISK Č. 817 

Novela rozšiřuje působnosti Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) na poskytování 

záruk za splacení úvěru vývozců a výrobců. 

20) ZÁKON Č. 159/2020 SB., O KOMPENZAČNÍM BONUSU V SOUVISLOSTI S KRIZOVÝMI OPATŘENÍMI 

V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU SARS COV-2 

Osoba samostatně výdělečně činná, která není účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, a 

jejíž samostatná výdělečná činnost nebyla přerušena do 31. 8. 2019, může požádat o kompenzační 

bonus, pokud nemohla činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení 

zdraví nebo krizových opatření. Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den 

v období od 12. 3. do 30. 4. 2020. 

21) OPATŘENÍ MINISTERSTVA FINANCÍ - FINANČNÍ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6/2020. ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ 

DANĚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. 

Prominutí DPH u vybraných plnění (bezúplatné dodávky zdravotnického materiálu či jeho 

komponent). U silniční daně prominutí úroku z prodlení podle § 252 daňového řádu a úroku z 

posečkané částky podle § 157 daňového řádu vzniklý na zálohách na daň silniční ve zdaňovacím 

období roku 2020 splatných podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších 

předpisů, do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 

15. 10. 2020. 

22) USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 30. BŘEZNA 2020 Č. 353 ÚČINNOST: 31. 3. 2020 PDF 

Úprava podmínek Cíleného programu podpory zaměstnanosti (včetně zejména vyplácení náhrad 

zaměstnavatelům za vyplacené náhrady mezd). Viz https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus. 

23) USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 30. BŘEZNA 2020 Č. 339 ÚČINNOST: 30. 3. 2020 PDF 

Schválení dalších úlev v oblasti daní, pověření Ministerstva financí provedením. 

24) USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 30. BŘEZNA 2020 Č. 335 - 338 ÚČINNOST: 30. 3. 2020 

Přijetí opatření k minimalizaci dopadů Covid-19 v určitých oblastech (zajišťování dopravní 

obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících, silniční nákladní dopravu, výstavbu dopravní 

infrastruktury, stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související). Odpovídají 

jednotlivé resorty. 

25) 137/2020 SB.  ZÁKON O NĚKTERÝCH ÚPRAVÁCH V OBLASTI EVIDENCE TRŽEB V SOUVISLOSTI 

S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU  ÚČINNOST OD 27.3.2020 

Po dobu Nouzového stavu není subjekt evidence tržeb povinen plnit povinnosti podle zákona 

upravujícího evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů) 
s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem 

účtenek tak, aby předešel jejich zneužití. 
V období 3 měsíců ode dne ukončení Nouzového stavu není subjekt evidence tržeb povinen plnit 

podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační 

oznámení. 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-06.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN8N8BT2
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBZP9
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-137
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26) 136/2020 SB. ZÁKON O NĚKTERÝCH ÚPRAVÁCH V OBLASTI POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A 

PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI A DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ V SOUVISLOSTI S 

MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI PŘI EPIDEMII V ROCE 2020  ÚČINNOST OD 27.3.2020 

Osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020. Tyto 

zálohy se považují za zaplacené. Byla-li záloha na pojistné zaplacena za některý kalendářní měsíc 

tohoto období, použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní 

měsíce roku 2020. 

Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti stanovené z 

vyměřovacího základu za rok 2020 se snižuje za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část 

měsíce vykonávána v období uvedeném v odstavci 1 samostatná výdělečná činnost, o částku (a) 2 544 

Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, 

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

výdělečnou činnost. 

Pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu se u osob samostatně výdělečně činných 

vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost považují kalendářní měsíce v období březen 

až srpen 2020, za které nebyly povinny platit zálohy na pojistné za vyloučenou dobu. 

27) 135/2020 SB.  ZÁKON O ZVLÁŠTNÍCH PRAVIDLECH PRO PŘIJÍMÁNÍ K NĚKTERÝM DRUHŮM VZDĚLÁVÁNÍ 

A K JEJICH UKONČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 ÚČINNOST OD 27.3.2020 

Zvláštní pravidla pro přijímání ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání 

ve školním roce 2019/2020 a na ně navazující náhradní nebo opravné zkoušky a související otázky. 

28) 134/2020 SB. ZÁKON, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 592/1992 SB., O POJISTNÉM NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ 

POJIŠTĚNÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ ÚČINNOST OD 27.3.2020 

Prodloužení lhůty pro podání přehledu OSVČ do 3. srpna 2020. Stanoví se výjimečné podmínky 

pro uplatnění penále z pojistného nebo záloh a snížení záloh. Možnost hradit pojistné za období od 

začátku března 2020 do konce srpna 2020 až formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po 

dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled. 

29) 133/2020 SB. ZÁKON O NĚKTERÝCH ÚPRAVÁCH V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V SOUVISLOSTI 

S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI PŘI EPIDEMII V ROCE 2020 ÚČINNOST OD 27.3.2020 

Úprava podmínek vzniku nároku na ošetřovné v době platnosti mimořádného opatření při epidemii 

(též ohledně děti ve věku 10 – 13 let). Upravuje se i nárok na služební volno s poskytnutím služebního 

příjmu podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.  

30) 129/2020 SB.  ZÁKON, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 355/2019 SB., O STÁTNÍM ROZPOČTU ČESKÉ 

REPUBLIKY NA ROK 2020 ÚČINNOST OD 26.3.2020 

Změna zákona o státním rozpočtu, úprava jednotlivých kapitol, navýšení deficitu. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-136
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-135
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-134
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-592
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-133
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-129
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-355
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31) OPATŘENÍ MINISTERSTVA FINANCÍ - FINANČNÍ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5/2020 - 6. ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ 

PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ, ZÁLOHY NA DAŇ A SPRÁVNÍHO POPLATKU Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, 7. 

ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ ÚROKU Z PRODLENÍ, KTERÝ VZNIKL Z DŮVODU OPRAVY ZÁLOHY NA 

DAŇ/DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PROVEDENÉ PLÁTCEM DANĚ PODLE § 38I 

ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ V PŘÍPADĚ ZPĚTNÉHO PROKÁZÁNÍ POVINNÉHO ZAHRANIČNÍHO POJIŠTĚNÍ 

POPLATNÍKA, Z DŮVODU NESROVNALOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z UPLATŇOVÁNÍ DAŇOVÝCH ZÁKONŮ 

 VYDÁNO: 24. 3. 2020 

Opatření související s realizací postupu Ministerstva financí za účelem možnosti podat 

bez sankčních následků přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob po běžném termínu 31. 

3. 2020), konkrétně až do 1. července 2020 a prominutím některých dalších sankčních následků.   

32) OPATŘENÍ MINISTERSTVA FINANCÍ - FINANČNÍ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4/2020 - 4. ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ 

PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ A SPRÁVNÍHO POPLATKU Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, 5. POKYN Č. GFŘ-D-

44 K PROMÍJENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ, ÚROKU Z POSEČKANÉ ČÁSTKY A POKUTY ZA NEPODÁNÍ 

KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ  VYDÁNO: 16. 3. 2020. 

Podmínky pro individuální prominutí některých sankčních plateb. U plátců DPH prominutí pokuty 

za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud povinnost k její úhradě vznikla v období od 1. 

3. 2020 do 31. 7. 2020. Prominutí správního poplatku v případech žádostí o prominutí určitých 

plateb. 

33)  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 26.BŘEZNA 2020 Č. 311 

Vzetí na vědomí programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením 

onemocnění Covid-19 a uložení povinností k jeho realizaci (ošetřovné pro OSVČ). 

34) USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 23. BŘEZNA 2020 Č. 297  

Uložení povinností k realizaci návrhu záruk Exportní a garanční pojišťovny (EGAP) pro podniky 

nad 250 zaměstnanců, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) pojistné kapacity 330 mld. 

Kč.  

35) USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 23. BŘEZNA 2020 Č. 294  

Vzetí na vědomí podpory malých a středních podnikatelů dle materiálu Technologie COVID 

a uložení povinností k jeho realizaci. 

36) USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 23. BŘEZNA 2020 Č. 293 (A Č. 292), ZRUŠENO USNESENÍM 

VLÁDY ČR Č. 353 K 31. 3. 2020 

Úprava podmínek Cíleného programu podpory zaměstnanosti (včetně zejména vyplácení náhrad 

zaměstnavatelům za vyplacené náhrady mezd).  

37) USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 23. 3. 2020 Č. 290  

Schválení národního doplňkové financování pro Program rozvoje venkova České republiky na 

období 2014–2020 a uložení povinností k jeho realizaci.  

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K7DOO
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAPBL5
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAP5QK
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAP3C0
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZANV1P
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38) USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 23. 3. 2020 Č. 288 

Vzetí na vědomí snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru s využitím nástrojů 

realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství - aktuální opatření Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu, a.s.  

39) USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 23. 3. 2020 Č. 277 

Vzetí na vědomí programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19 a uložení povinností 

k jeho realizaci. 

40) 109/2020 SB. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 262  ÚČINNOST: 19. 3. 2020 

Schválení ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné, pověření živnostenských úřadů 

přijímáním žádostí o ošetřovné. 

41) USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 19. 3. 2020 Č. 260 

Vzetí na vědomí návrhu podpory pro OSVČ a malé střední podnikatele postižené opatřeními proti 

šíření koronaviru COVID II. 

42) USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 19. 3. 2020 Č. 257, NOVELIZOVÁNO USNESENÍM VLÁDY ČR 

Č. 293, ZRUŠENO USNESENÍM VLÁDY ČR Č. 353 K 31. 3. 2020 

Schválení Cíleného programu podpory zaměstnanosti (včetně zejména vyplácení náhrad 

zaměstnavatelům za vyplacené náhrady mezd).   

43) USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 18. 3. 2020 Č. 253 

Vzetí na vědomí informace o vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí – 

podpora pro české firmy v 5 oblastech:   

1) Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v 

dané zemi; 

2) Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu; 

3) Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů; 

4) Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací; 

5) Využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci 

obchodu. 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZANRKE
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMR9K
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-109
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAVP7P
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVBCJ0R
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJPME6

