
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 13. března 2020 č. 209 

 
o přijetí krizového opatření 

 
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu  
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. c) krizového zákona. 
 
Vláda 

nařizuje s účinností ode dne 13. března 2020 od 12:00 hod. 

1. všem občanům České republiky a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem                    
v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na 
území České republiky zaměstnáni, kteří se v období od okamžiku účinnosti tohoto 
usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády 
ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, aby 
bezprostředně po návratu do České republiky oznámili 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. 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, 

2. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 
praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem 
v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li 
na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto 
usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády 
ze dne 12. března 2020 č 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, rozhodli 
o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů, 

3. všem osobám, na které se podle bodu 1. nevztahuje tam uvedená povinnost, aby 
v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily 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, 
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4. všem řidičům nákladních vozidel, řidičům autobusů, posádkám dopravních letadel, 
strojvedoucím, vlakovým četám a vozmistrům, lodním kapitánům a členům posádek 
plavidel, posádkám vozů správce komunikace, kteří přes území rizikových oblastí, které 
podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č 198 stanoví ministr zdravotnictví, 
tranzitují, nebo provádějí na území těchto rizikových oblastí přepravu, se doporučuje, aby 
maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem na území těchto rizikových 
oblastí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


