
Souhrn všech platných opatření na území ČR
během nouzového stavu

14. 3. 2020 

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o 
bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území 
České republiky nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 
na dobu 30 dnů. 

Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí

 od 14. března 2020 plat zákaz vstupu na úzzení České republiky 
pro všechny cizince přicházející z     rizikových oblast výskytu   
koronaviru s výjinkou cizinců pobývajících s přechodnýn 
pobyten nad 90 dnů nebo trvalýn pobyten v ČR a s výjinkou 
cizinců, jejichž vstup je v zájnu České republiky;

 byl zastaven příjen žádost o víza a přechodné a trvalé pobyty 
na zastupitelských úzřadech ČR s výjinkou osob, jejichž pobyt je 
v zájnu České republiky;

 byla zastavena řízení v případě žádost o krátkodobá víza, o 
kterých dosud nebylo rozhodnuto, s výjinkou osob, jejichž 
pobyt je v zájnu České republiky;

 byla přerušena všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu
nad 90 dnů podaných na zastupitelských úzřadech;

 od 14. března 2020 byl vyhlášen pro občany České republiky a 
cizince s trvalýn nebo přechodnýn pobyten nad 90 dnů na 
úzzení ČR zákaz vstupu do rizikových oblast s výjinkou osob, 
kterýn byla udělena výjinka;

 od 16. března 2020 0.00 hodin bude platt zákaz vstupu na 
úzzení České republiky pro všechny cizince s výjinkou cizinců 
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pobývajících s přechodnýn pobyten nad 90 dnů nebo trvalýn 
pobyten v ČR a s výjinkou cizinců, jejichž vstup je v zájnu 
České republiky;

 od 16. března 2020 0.00 hodin bude vyhlášen pro občany České 
republiky a cizince s trvalýn nebo přechodnýn pobyten nad 90
dnů na úzzení ČR zákaz vycestovat z České republiky s výjinkou 
osob, kterýn byla udělena výjinka;

 překračovat hranice v ránci přeshraničního styku bude 
povoleno pouze osobán, které prokáží, že jsou zaněstnány ve 
vzdálenost do 100 kn vzdušnou čarou od státní hranice;

 od 13. března od 12.00 hodin plat ninořádné opatření 
nařizující, že všichni občané České republiky a cizinci s trvalýn 
nebo přechodnýn pobyten nad 90 dnů na úzzení ČR až na 
výjinky udělené ninistren vnitra, pokud se vracejí z pobytu na 
úzzení rizikových oblast, nají povinnost tuto skutečnost 
nahlásit, a to telefonicky nebo jinýn vzdálenýn přístupen, 
svénu praktckénu lékaři nebo lékaři pro dět a dorost a strávit 
14 dní v karanténě.

 řidiči nákladních vozidel a autobusů, posádky dopravních 
letadel, strojvedoucí, posádky vlakových čet a voznistři, lodní 
kapitáni a členové posádek plavidel a posádky vozů správce 
konunikace, kteří přes riziková úzzení tranzitují nebo zajišťují 
přepravu, pro které plat výjinka z nařízení o povinné 
karanténě, vláda doporučuje chovat se v rizikových oblastech 
s naxinální obezřetnost a na nininun onezit kontakt 
s nístnín personálen.

Otázky a odpovědi Ministerstva zahraničních věcí k     vyhlášení   
nouzového stavu v     souvislosti s     cestováním.  

Opatření na státních hranicích

 od 14. března 2020 00.00 hodin byla až do odvolání 
znovuzavedena vnitřní ochrana hranic s Něnecken a 
Rakousken a vzdušná vnitřní hranice;
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 státní hranice se Slovensken byla uzavřena z rozhodnut vlády 
Slovenské republiky, Polsko uzavře hranice od neděle 
13. března

 překročení státních hranic s Rakousken a Něnecken je nově 
povoleno jen na jedenáct vybraných hraničních přechodech a 
na letštch v     Praze-Ruzyni a Praze-Kbelích;  

 pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice 
bude v době od 5.00 do 23.00 hodin otevřeno dalších osn 
hraničních přechodů s Něnecken a Rakousken.

Informace Ministerstva vnitra k     cestování a překračování hranic.  

Opatření o zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí

 od 13. března 2020 od 6.00 hodin byl rozšířen původní zákaz 
pořádání akcí s úzčast veřejnost;

 až do odvolání jsou zakázány divadelní, hudební, flnová a další 
unělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, 
spolkové, taneční, tradiční a jin podobné akce a jiná 
shronáždění, výstavy, slavnost, poutě, přehlídky, ochutnávky, 
trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukroné 
s úzčast přesahující ve stejný čas 30 osob;

 k 13. březnu 2020 od 6.00 hodin je zakázána rovněž přítonnost 
veřejnost v provozovnách poskytovatelů některých služeb – 
v posilovnách, na koupalištch, v soláriích, saunách a dalších 
wellnes službách, v hudebních a společenských klubech, 
zábavních zařízeních, veřejných knihovnách a galeriích;

 s úzčinnost od 14. března 2020 06.00 se zákaz přítonnost 
veřejnost v provozovnách poskytovatelů služeb rozšiřuje i na 
bazény a turistcká infornační centra;

 s úzčinnost od 14. března 2020 06.00 plat pro přítonnost 
veřejnost v prostorách vnějších a vnitřních sportovišť povinnost
dodržovat onezení naxinálního počtu 30 osob ve stejný čas;

 s úzčinnost od 14. března 2020 06.00 plat zákaz 
naloobchodního prodeje na tržnicích a tržištch;
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 s úzčinnost od 14. března 2020 od 6:00 do 24. března 2020 do 
6:00 se zakazuje naloobchodní prodej a prodej služeb 
v provozovnách, s výjinkou těchto prodejen: 
o potravin,
o výpočetní a telekonunikační techniky, audio a video 

přijínačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších 
výrobků pro donácnost,

o pohonných hnot,
o paliv,
o hygienického zboží, kosnetky a jiného drogistckého 

zboží,
o v lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků,
o nalých donácích zvířat,
o krniva a dalších potřeb pro zvířata,
o brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
o novin, časopisů,
o tabákových výrobků,
o služeb prádelen a čistren,
o prodeje přes internet a dalšíni vzdálenýni prostředky, 

přičenž uvedené zboží a služby se převážně prodávají 
nebo nabízejí v dané provozovně;

 s úzčinnost od 14. března 2020 od 6:00 do 24. března 2020 do 
6:00 se zakazuje přítonnost veřejnost v provozovnách 
stravovacích služeb, s výjinkou provozoven, které neslouží pro 
veřejnost (např. zaněstnanecké stravování, stravování 
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, 
vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej nino
provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého 
občerstvení s výdejovýn okénken nebo prodej jídla s sebou bez
vstupu do provozovny), který nůže probíhat bez časového 
onezení;

 s úzčinnost od 14. března 2020 od 6:00 do 24. března 2020 do 
6:00 se zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb, 



unístěných v ránci nákupních center s prodejní plochou 
přesahující 5 000 n2;

 s úzčinnost od 14. března 2020 od 6:00 hod. se zakazuje provoz 
heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádná opatření a doporučení na stránkách Ministerstva 
zdravotnictví.

Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí

 od 13. března 2020 byla zakázána osobní přítonnost žáků na 
základnín, střednín a vyššín odbornén vzdělávání ve školách a
školských zařízeních a na hronadných fornách výuky a zkoušek 
při studiu na vysoké škole a akcích pořádaných těnito školani;

 osobní přítonnost na klinické a praktcké výuce a praxi 
vysokoškoláků je nadále povolena;

 zakázána je ke stejnénu datu rovněž osobní přítonnost žáků na
základnín uněleckén vzdělávání v základní unělecké škole a 
jazykovén vzdělávání v jazykové škole s práven státní jazykové 
zkoušky a při akcích pořádaných těnito školani;

 k 13. březnu 2020 je zakázána také osobní přítonnost osob na 
vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou 
v insttucích zapsaných v seznanu vzdělávacích insttucí 
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle 
zákona o státní sociální podpoře;

 zakázána je rovněž osobní přítonnost dět, žáků a studentů a 
jiných úzčastníků na zájnovén vzdělávání ve školských 
zařízeních pro zájnové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách 
organizovaných pro dět, žáky a studenty škol a školských 
zařízení.

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Opatření v osobní mezinárodní dopravě
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 s úzčinnost od 14. března 2020 00.00 hodin je zakázáno všen 
dopravcůn v nezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované 
vozidly s obsaditelnost nad 9 osob přepravovat cestující přes 
hranice České republiky;

 od stejného data plat stejný zákaz i pro dopravce v nezinárodní
drážní osobní dopravě a pro dopravce v přeshraniční 
vnitrozenské vodní osobní dopravě;

 v ránci obchodní letecké dopravy cestujících, při níž je 
překračována hranice České republiky, nají dopravci zakázáno 
využívat jiná letště než nezinárodní veřejné letště Václava 
Havla v Praze-Ruzyni;

 tato opatření neplat pro návrat českých občanů a cizinců 
s trvalýn nebo přechodnýn pobyten nad 90 dnů v České 
republice do České republiky, pro dopravu prázdných autobusů,
prázdných vlakových souprav a prázdných plavidel bez 
cestujících zpět do ČR nebo zpět nino ČR;

 výjinku z tohoto opatření nůže udělit ninistr dopravy;
 až do odvolání se ruší zákaz jízdy kanionů nad 7,5 tuny na 

českých silnicích a dálnicích v neděli a ve státní svátky.

Podrobné informace Ministerstva dopravy 

Opatření v sociálních službách

 po dobu platnost nouzového stavu v souvislost s výskyten 
epidenie koronaviru SARS CoV-2 byla uložena pracovní 
povinnost studentůn v denní forně studia vyšších odborných a 
vysokých škol v oborech vzdělání zaněřených na sociální práci a
sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a hunanitární 
práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální 
činnost nebo v progranu zaněřenén na sociální práci, sociální 
politku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, 
právo nebo speciální pedagogiku s cílen zajistt poskytování 
péče v zařízeních sociálních služeb;

 konkrétní pracovní povinnost bude vláda ukládat v součinnost 
s hejtnany a prinátoren hlavního něsta Prahy;
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 s platnost od 16. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu 
se všen poskytovatelůn sociálních služeb, kteří provozují denní
stacionář, nařizuje pozastavit činnost těchto zařízení; 
v nezbytně nutných případech a nezbytně nutné níře nusí 
klientůn zajistt ve spolupráci s obceni poskytnut jiné vhodné 
sociální služby.

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele 
sociální služeb i k     pracovněprávním vztahům.  

Opatření v oblasti vězeňské služby

 s úzčinnost od 14. března 2020 id 00.00 hodin jsou po dobu 
vyhlášení nouzového stavu zakázány návštěvy obviněných ve 
vazební věznici, odsouzených ve výkonu trestu ve věznicích a 
chovanců v úzstavech pro výkon zabezpečovací detence.

Ministerstvo spravedlnosti zavedlo řadu další řadu opatření týkajících 
se rezortu justice. 

Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí

 vláda schválila novelu nařízení vlády, kterýn se pro úzčely 
trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské 
nenoci, nakažlivé nenoci zvířat, nakažlivé nenoci rostlin a 
škůdce užitkových rostlin s tn, že na seznan nakažlivých 
lidských nenocí byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2;

 to znanená, že úmyslné šíření nového koronaviru bude nově 
trestným činem.
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