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VYvoj legislativního prostředí v souvislosti s nákazou COVID_19
v České republice

V souladu s č1. 5 a 6 ústavního zákonač. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda
vyhlaŠuje pro území ČR 

" 
důvodu ohrožen í zdravív souvislosti s prokázáním výskytu

koronaviru SARS CoY-2 nouzovÝ stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30
dnů.

Aktualizace k 12:00 hod dne 18.3.2020

I) Zákazdistribuce léčiv mimo ČR a výdělečné činnosti přísl. bezp. sborů -
naíízení vlády č. 104/2020 a usnesení č.24312020 z 17.3.2020
o léčiva, která j sou určená pro český trh, zůstanou pouze pro české občany a tímto zákazem je

nebude možné vyvážet do jiných zemí
. zakazuie se od 18. března2020 od 00:00 hodin po dobu trváni nouzového stavu příslušníkům

bezpečnostních sborů vykonávat jinou qýdělečnou činnost

2) Omezení osob, kterým jsou poskytovány sociální služby a poskytování služeb -
usnesení vlády č.23912020 z 16.3.2020

osobám v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech
se zvláštním režimem (poskytují pobytové služby) zákazvycházet mimo objektéi areál
zařízení
pozastavení činnosti poskytovatelů sociálních služeb (centra denních služeb, qýdenní
stacionáře, nízkoprahová zaíízení pro děti a mládež, sociá|ně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně
terapeutické dílny)
přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavíené smlouvy s uživatelem dle § 91
zákona ě. 10812006 Sb., o sociálních službách, poskytnout služby v nezbytné míře s cílem
zajištění ochrany života a zdraví osob

3) DoporuČení nevycházet a zajistit potřeby osobám nad 70 let - usnesení vlády
ó.240 z L6.3.2020
. s výjimkou návštěvy zdravotnického zařizení zaúéelem zajištění neodkladné zdravotní péěe
o nařizuje starostům obcí zajistit osobám nad 70 let pomoc při zvládáni základnich životních

potřeb, věetně nákupů potravin a léků

4) Omezení volného pohybu - u§nesení vlády ó.21512020 z15.3.2020
. s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24.března2020 do 6:00 se zakazuie

volnÝ pohvb osob na území celé České repubtiky s výjimkou:
o cest do zaměstnání a k qýkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
o nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
o cest nezbytně nutných k obstaráviání zrákladních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a

zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboži, krmiv
a dalších potřeb pro zvířata), věetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péěe o děti,
zajištění péče o zvířata,využiváni nezbytných finaněních a poštovních služeb, doplnění
pohonných hmot,

o cest nezbytně nutn;ých k zajištění poťeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská qýpomoc),
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o cest do zdravotnických zařizeníazaíízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blizkých, a zaíízeni veterinární péěe,

o cest za ÚČelem vyřizeni neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blizkých,

o výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení
krizové situace, ochrany zdravi, poskytování zdravotní nebo sociální péěe, včetně
dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další
infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování arozvážkové služby, veterinární péče,

o pobytu v přírodě nebo parcích,
o cest zpět do místa svého bydliště,
o pohřbů;
s účinností ode dne 16.března2020 od 00.00 hod. do dne 24.března2020 do 6,00 se nařizuje
osobám pobývajícím na území České republiky
o omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytné nutnou a pobývat v místě svého

bydliště s výjimkou výše uvedených případů,
o omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
z dŮvodu omezení volného pohybu se odkládá hlasování v doplňovacích volbách do Senátu
Parlamentu České republiky vyhlášených ve volebním obvodu ě,32 rozí,todnutím prezidenta
republiky ě.2312020 Sb,, o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky,
které mělo proběhnout ve dnech 27. a28.března2020 a3. a4. dubna2020,

5) Omezení vstupu ao ČR a vycestování - usnesení vlády č.20312020
Od 16. bíezna2020 p|atízákaz vstupu do České republikv rrro všechny cizince bez
trvalého či přechodného pobytu v délce nad 90 dní.

o Od půlnoci z neděle 15.3, na pondělí 16.3.2020 se rozšiřuje zákaz vstupu na všechny cizinceo
tedy nejen zrizikových oblastí. Ztohoto opatření jsou vyjmuti cizinci pobývající vČeské
republice s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem.

r Dále se rozšiřuj e zákaz občanům české republiky a cizincům s trvalým nebo s
přechodným pobytem nad 90 dnů na ázemí České republiky vycestování z České
republiky.

I nadále jsou lymezeny následující výjimky z omezení cestování:
Ministr vnitra na základé usnesení vlády České republiky ze dne 73. března2020 é.203

stanovuje

'!,. Záklzvstupu na území České republiky uvedený v bodu I. 1. usnesení neplatí na:
. mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel,

strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel,
posádky vozů správce komunikace ařidiěe vozidla do 9 osob, přepravující některou zvýše
uvedených kategorií osob, ktery je zaměstnancem téhož zaméstnavatele a přepravuje je na
místo, kde mají zahájit výkon ěinnosti, nebo je přepravuje zpét, a prázdnéjízdy spojené s
těmito přepravami,

. ěleny mise podle vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a členy konzulárního úřadu
podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, akreditovaných v České republice, a úředníky
mezinárodních organizací se sídlem v České republice, registrovaných na MZV ČR, a to
včetně jejich rodinných příslušníků,

. úředníky mezinárodnich organizací za účelem nezbytné cesty do ČR,

. příslušníky integrovaného záchranného systému včetně horské služby, a příslušníky ostatních
složek integrovaného záchranného systému,

. občané ČR nebo cizinci s povoleným přechodným nebo trvalým pobytem v ČR prokazatelně
pravidelně překračující vnitřní hranice, tzn. přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti
do 100 km od státní hranice,
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občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překraěující vnitřní hranice, tzn.
přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do l00 km od státní hranice,
experty v boji proti epidemiím, na humanitární azdravotnickou pomoc,
členové Evropského parlamentu,
držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou,
nezletilé dítě do věku 18 let, je-li jeho rodiě občanem České republiky, a
dále rodiče nezletilého dítěte mladšího 18 let, které je občanem České republiky,
osoby v případě nepředvídané mimořádné situace např. osoby převážející krev, biologický
materiál, kostní dřeň za účelem transplantace nebo odběrové |ýmy transplantaěních center
převážejících orgány určené k transplantaci, nebo osoby podstupující z důvodů svého
závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraniěí, porod (akceptuje se i cesta otce na
porod - nutno doložit),
pracovníky kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a další nebo související
energetické infrastruktury a pracovníci servisující kritickou infrastrukturu včetně servisu
vybavení IZS apod. - viz zejm. potvrzení na webových stránkách MV,
občan CR, kteqý jede vyzvednout na mezinárodní |etiště svého rodinného příslušníka
(potomky, rodiče, manžele) - pouze po předložení letenky/palubní vstupenky.
občan EU tranzitující do svého domovského státu přes území České republiky - nutno doložit
alespoň čestným prohlášením o tranzitu,
cizinec s povoleným pobytem v jiném ělenském státě EU tranzitující do státu EU, kde má
povolen pobyt, přes území České republiky - nutno doložit alespoň čestným prohlášením o
tranzitu.

2.Zákaz vycestování uvedený v bodu I.2. usnesení neplatí na:
o cízince s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří projeví zájem vycestovat, avšak

nebudou oprávněni po dobu platnosti nouzového stavu zpětně vstoupit na území ČR,
r h& občany ČR s prokázaným povoleným pobytem v jiné zemi,
. na diplomatické pracovníky, administrativní pracovníky, konzulární úředníky a technické

pracovníky, včetně jejich členů rodiny podle § 2 zákona ě. 15012017 Sb., o zahraniční službě a
změné některlých zákonů,

. úředníky mezinárodních organizací,

. mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel,
strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel,
posádky vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše
uvedených kategorií osob, kteqý je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na
místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázďnéjízdy spojené s
těmito přepravami,

. ěleny mise podle vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členy konzulárního úřadu podle
Vídeňské úmluly o konzulárních stycích a úředníky mezinárodních organizací, včetně jejich
rodinných příslušníků,

o příslušníky integrovaného záchranného systému včetně horské služby, a příslušníky ostatních
složek integrovaného záchranného systému,

o občané ČR nebo cizinci s povo|eným přechodným nebo trvalým pobytem v ČR prokazatelné
pravidelně překračující vnitřní hranice, tzn. přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti
do 100 km od státní hranice,

. občany Německa, Rakouska, polska a slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, tzn.
přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice,

. experry v boji proti epidemiím, na humanitárni a zdravotnickou pomoc,

. členové Evropského parlamentu,
o držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou,
. osoby v případě nepředvídané mimořádné situace např. osoby převážející krev, biologický

materiál, kostní díeň za účelem transplantace nebo odběrové Qýmy transplantačních center
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převéžejicich orgány určené k transplantaci, nebo osoby podstupující z důvodů svého
závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí,
pracovníky kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a další nebo související
energetické infrastruktury a pracovníci servisující kritickou infrastrukturu včetně servisu
vybavení IZS apod. - viz zejm. potvrzení na webových stránkách MV,
občan CR, kteqý jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka
(potomky, rodiče, manžele) - pouze po předložení letenky/palubní vstupenky.

6) Omezení maloobchodního prodeje - usnesení vlády č.2lll2020 a č. 21,412020
Od sobotv 14. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin se uzavíraií veškeré
obchody s rrýiimkou prodeien potravin,

. Hygienického, kosmetického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických
prostředkŮ, paliv a pohonných hmot, servis a prodej výpočetní a telekomunikační techniky,
audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů, krmiv, brlýlí, kontaktních čoěek, novin,
časopisů, tabrákových qýrobků, služeb prádelen a čistíren, prodej textilního materiálu a textilní
galanterie a dalších poťeb pro zvířata a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.

o zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které
neslouŽÍ pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování a stravování poskytovatelů
zdravotních a sociálních služeb ěi vězeňskýchzařízení.

o zákaz ěinnosti provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní
plochou přesahující 5 000 m2.

o Zákaz provozu heren a kasin podle zákona ě, 18612016 Sb., o hazardnich hrách, ve znění
pozdějších předpisů.

o Podrobnosti usnesenívlády é.21412020 (84/2020 Sb.)

7) Omezení karanténa - usne§ení vlády č.20912020
Od 13. března 2020 od 12.00 se povinná čtrnáctidenní karanténa po návratu ze zahraničí nově
vztahuie na 15 rizikorrých zemí.

Povinná Čtrnáctidenní karanténa po návratazezahraničí - 1. Itálie a od 13. března 12.00
hodin nově i další vybrané rizikové zemé,jimiž jsou v souěasné době 2. Čina,3. Jižní Korea,
4. .\rán, 5. Itálie, 6. Španělsko, 7. Rakousko, 8. Německo, 9. Švýcarsko,
l0. Švédsko, 11. Nizozemsko, 12. Belgie, 13. Velká Británie, 14. Norsko, 15. Dánsko a 16.
Francie. Aktuální seznam zemí naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.
Karanténa se t}ká dospělých i dětí, kteří jsou občany České republiky, a cizinců s trvalým
pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů naúzemí ČR. Ste.lně jako v případě návtatu z
Itálie jsou §rto osoby povinny obrátit se bezkontaktním způsobem na praktického lékaře či
pediatra a ti jsou povinni jim obratem vystavit rozhodnutí o karanténě v délce 14 dnů.
Toto opatření se opět netýlai řidičů nákladních vozidel a autobusů, posádek dopravních letadel,
strojvedoucích, vlakových čet a vozmistrů, lodních kapitánů a členů posádek plavidel a
posádkám vozŮ správce komunikace, kteří přes riziková území tranzitl$í nebo zajišťují
přepravu. Mají se ale chovat s maximální obezřetností.

8) Omezení výuky - usnesení vlády č.20112020
Od středy 11. března je do odvolání přerušena vÝuka ve všeclr základních. středních školách a
vvsokých školách.


