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Praha, dne 6. 4. 2020 

Č. j.: MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN 

*MZDRX019TNGQ* 
MZDRX019TNGQ 

Příloha 2 

usnesení vlády 

ze dne 6. 4. 2020 

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 
 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle 
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-

CoV-2 toto mimořádné opatření: 

 

I. 

 
1. 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, 

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění 
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, 
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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. 

 
2. 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 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. 

 
3. 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, 

včetně cesty za účelem tohoto sportování. 

 
4. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod. 

do konce nouzového stavu. 
 

 
 



 

 

Str. 3 z 4 

 

II. 
 
S účinností ode dne 7. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 
30. března 2020 č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN. 
 

III. 

 

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem jeho vydání. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-

2 v Evropě. 

 

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako 
na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, 
které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii. 
 
Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území 
České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 657 (ke dni 28. března 2020). 
Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních 
dnech přesahuje 200 (25. března – 291, 26. března – 259, 27. března – 373, 28. března - 
262). 
 
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 

způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se 

přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která 
je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest 
a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry 
do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují 
otevřenou bránu. 

 

Cílem tohoto opatření je omezení volného pohybu osob a kontaktů s jinými osobami, tak aby 
se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19. 

 

Mimořádné opatření ze dne 30 března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, kterým se 
zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky, až na některé výjimky, se 
doplňuje o další výjimku tak, aby bylo umožněno sportování na venkovních sportovištích, 
v parcích, v přírodě apod., avšak zpravidla se zachováním všech klíčových opatřeních 
k likvidaci šíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. 
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Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména: 

 běhu, 
 chůzi, 
 cyklistice, 

 gymnastice, 

 venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu, 
 jízdě na koni, 
 golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu), 
 tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy 

s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště, 
 lyžování a snowboardingu, 
 vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou 

osobách v lodi, 

 sportovní střelbě, 
 bojovým, silovým a úpolovým sportům, 
 sportovnímu letectví, 
a to na venkovních sportovištích. 

 

Zdravý pohyb, zejména v podobě shora uvedených sportů, přispívá k udržování dobrého 
zdravotního stavu lidí, což napomáhá prevenci vzniku onemocnění včetně COVID-19. 

Zároveň je však třeba nadále v této fázi šíření onemocnění COVID-19 na území České 
republiky dodržovat přísná pravidla omezení společenského kontaktu a šíření kapánek. 

 

Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), 
které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina 
sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou 
fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se 
sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování dochází 
typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě 
vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví 
ohrožující. 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 

ministr zdravotnictví 

 

podepsáno  e lek t ron icky  
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USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 6. dubna 2020 č. 387 
 

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) a § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona. 
 
Vláda za předpokladu prodloužení trvání nouzového stavu   

 

I. nařizuje s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového 
stavu 

1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí: 

a) pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na 
území České republiky, rodinné příslušníky – manžele a nezletilé děti – občanů Evropské 
unie a občanů České republiky, kteří jsou oprávněni vstoupit na území České republiky,  

b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují 
přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu 
zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace), 

c) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, 

d) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce v České republice pravidelně 
oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou ze sousedního státu, 

e) pro pracovníky mezinárodní dopravy, 

f) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury, 

g) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací, 

h) v naléhavých mimořádných situacích, 

přičemž Ministerstvo vnitra svým sdělením zveřejněným na internetových stránkách 
Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem upraví podrobnosti překračování státní 
hranice; 

2. všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu na 
území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným 
přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného 
pobytu, 
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3. že povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2 neplatí pro  

a) osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. b) a h). Pro tyto osoby platí povinnost oznámit 
vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich pobytu na území České 
republiky bude delší než 24 hodin, 

b) osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. c), d), e), f) a g).  Pro tyto osoby platí povinnost 
oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich pobytu na 
území České republiky bude delší než 14 dní,  

c) občany České republiky, kteří za účelem výkonu práce v sousedním státě pravidelně 
překračují státní hranici. Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České 
republiky podle bodu 2, pokud doba jejich vycestování byla delší než 14 dní, 

d) občany České republiky, kteří vycestovali v naléhavé mimořádné situaci. Pro tyto osoby 
platí povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich 
vycestování byla delší než 24 hodin, 

e) občany České republiky, kteří vycestovali jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako 
pracovníci kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací. Pro 
tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud 
doba jejich vycestování byla delší než 14 dní, 

4. krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území 
České republiky podle bodu 2 nebo 3, rozhodly o karanténě podle § 64 písm. a) ve 
spojení s § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů; orgán ochrany 
veřejného zdraví může v individuálních případech osob spadajících pod kategorii zájem 
České republiky, servis kritické infrastruktury, diplomati a úředníci mezinárodních 
organizací, nebo naléhavá mimořádná situace rozhodnout o jiných karanténních 
opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření, 

5. že vycestování z území České republiky je možné pouze v nezbytných případech pod 
podmínkou, že účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu 
nařízeného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a podle bodu III., a že k 
dosažení účelu vycestování nepostačuje cesta v rámci území České republiky, 

6. všem osobám, které po 14. dubnu 2020 vstoupily na území České republiky, 

a)  v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména  zvýšená 
teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další 
příznaky) 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,  

b) 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, 

c) v případě vycestovávání maximálně omezit přímý osobní kontakt na cizím území, 

7. že účel vycestování u přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu práce 
v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici, pokud doba jejich vycestování 
byla kratší než 14 dní, a u pracovníků servisu kritické infrastruktury, kteří za účelem 
tohoto servisu překročí státní hranici, pokud doba jejich vycestování byla kratší než  
14 dní, je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného mimořádným 



3 

 

opatřením Ministerstva zdravotnictví a podle bodu III. pouze po předložení nóty 
zastupitelského úřadu cílové země, že jde o zdravotní, sociální služby a základní složky 
integrovaného záchranného systému, nebo subjekt kritické infrastruktury a že v místě 
výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru SARS CoV-2, zejména 
povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, 

8. všem subjektům, které přijímají cizince podle výjimky uvedené v bodě I./1./ f), zajistit, aby 
pracovníci, kteří vstupují za účelem servisu na území České republiky, dodržovali 
pravidla pro kritické zaměstnance podle usnesení vlády České republiky ze dne  
30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.,   

II. nařizuje s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového 
stavu občanům České republiky, jejich rodinným příslušníkům a cizincům uvedeným 
v bodě I./1./a), kteří se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a 
způsob repatriace zastupitelskému úřadu České republiky příslušnému pro zemi, ze které 
odjíždějí, a po překročení hranic České republiky k cestě do místa bydliště nevyužívat 
veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu; 

III. zakazuje s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového 
stavu všem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena 
karanténa podle bodu I./4., volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou 

a) cest do zaměstnání a výkon zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné 
obdobné činnosti a tento výkon, 

b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče 
o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních 
služeb, doplnění pohonných hmot,  

c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,  

d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,  

e) cest zpět do místa svého bydliště, 

f) pohřbů; 

IV. prodlužuje platnost usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 334, o přijetí krizového 
opatření, vyhlášeného pod č. 142/2020 Sb., do 13. dubna 2020 23:59;   

V. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra upravit sdělením uveřejněným na 
internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem podrobnosti 
překračování státní hranice dle bodu I./1. tohoto usnesení; 

VI. zrušuje se s účinností ode dne 14. dubna 2020 bod I usnesení vlády ze dne 19. března 
2020 č. 267, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 112/2020 Sb.,  

Provede: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


