
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 253 

 
k vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí 

 

Vláda 

bere na vědomí informaci o vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí 
uvedenou v příloze tohoto usnesení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 252 

 
o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví  

- lázeňská léčebně rehabilitační péče   
 

Vláda  

I. schvaluje vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem 
poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči 
zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační 
péče, uvedeného v příloze tohoto usnesení; 

II. ukládá ministru zdravotnictví vydat do 18. března 2020 postupem podle § 80 odst. 1 
písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
mimořádné opatření uvedené v bodě I tohoto usnesení. 

Provede: 
ministr zdravotnictví 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 251 

 
o doporučení provádět dezinfekci  

v některých veřejně přístupných prostorech  
 

Vláda  

doporučuje za účelem ochrany veřejného zdraví v souvislosti s šířením onemocnění 
COVID-19 

1. všem provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat nákupní košíky a vozíky 
po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu, 

2. všem provozovatelům veřejné dopravy dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají 
(zejména kliky, madla, ovládání dveří, držadla, opěrky sedadel), přinejmenším po každé 
jízdě. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 250 

 
k zajištění zvýšené ochrany obyvatel - trasování  

 

Vláda 

I. schvaluje nastavení pravidel a vytvoření právního rámce pro orientační trasování polohy 
osob, u kterých byla prokazatelně potvrzena nákaza covid-19, ve sledovaném období a 
na základě jejich informovaného souhlasu;  

II. ukládá  

1. ministru zdravotnictví realizovat postup podle bodu III, varianty 1 obsažené v předkládací 
zprávě materiálu čj. 230/20; 

2. ministru zdravotnictví uzavřít smlouvu podle varianty uvedené v bodě II/1 tohoto 
usnesení v termínu do 19. března 2020, 

3. vydat mimořádná opatření podle § 80 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do 18. března 2020. 

Provede: 
ministr zdravotnictví 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 249 

 
o přijetí krizového opatření  

 
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu 
s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro 
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve 
smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové 
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a 
§ 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. 
 
Vláda  
 
zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost                       
v maloobchodních prodejnách potravin 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 nebo osob 
v obdobném poměru. 
  
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 248 

 
o přijetí krizového opatření  

 

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

Vláda s účinností ode dne 19. března 2020 od 00:00 hod. 

mění bod I/3 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, který nově zní: 

„3. se platnost povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, 

které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto opatření a jejichž platnost uplyne maximálně 

60 dnů ode dne skončení nouzového stavu, prodlužuje tak, že skončí uplynutím doby 60 dnů 

ode dne skončení nouzového stavu; toto opatření platí za podmínky, že zaměstnavatel s 

cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu, na jehož základě bylo 

příslušné oprávnění vydáno, a to tak, aby tento základní pracovněprávní vztah trval po dobu 

platnosti oprávnění prodlouženého tímto opatřením,“. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 247 

 
o přijetí krizového opatření  

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

I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt 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; 

II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit 
pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení 
vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 podle bodu: 

a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),   
 

b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou 
osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 

 
c) I/f, druhá část věty  (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, 

včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých), 
 

d)  I/h (pobyt v přírodě nebo parcích) 
 
se na tyto osoby nevztahují; 
 

III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II tohoto usnesení platí všechna opatření 
vyplývající ze všech dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky 
dýchacích cest); 

IV. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II tohoto usnesení (pendleři) strpět při 
přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění a pokud 
budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost 
zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění 
přítomnosti onemocnění COVID-19. 

 

Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 246 

 
o změně usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 237,  

o záruce COVID 
 

Vláda 

mění usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 237, o záruce COVID tak, že vypouští 

1. bod II, 

2. bod III/1 a), 

3. bod III/2. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 245 

 
k finančnímu krytí nákladů vynaložených kapitolami Ministerstvo vnitra,        

Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo obrany v souvislosti s centrálním 
nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19 

 

Vláda 

I. schvaluje  

1. finanční krytí nákladů, vynaložených kapitolami Ministerstvo vnitra, Ministerstvo      
zahraničních věcí a Ministerstvo obrany, v souvislosti s centrálním nákupem ochranných 
prostředků proti šíření nemoci COVID-19, 

2. uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní 
rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra v celkové výši                     
1 085 449 tis. Kč, do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v celkové výši 
118 200 tis. Kč, do rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany v celkové výši 110 700 tis. Kč; 

II. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministru zahraničních věcí a ministru      
obrany předložit žádost o provedení rozpočtového opatření podle bodu I/2 tohoto    
usnesení, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí realizovat na základě žádostí podle bodu                    
II/1 tohoto usnesení rozpočtové opatření podle bodu I/2 tohoto usnesení. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 244 

 
k informaci o dočasném omezení provozu dálkových vlaků Českých drah, a.s. 

v objednávce státu  
 

Vláda 

bere na vědomí informaci o dočasném omezení provozu dálkových vlaků Českých                  
drah, a.s., zajišťovaných v režimu smluv o veřejných službách v přepravě cestujících 
v objednávce státu, obsaženou v příloze tohoto usnesení. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 


