
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2020 č. 439 

 
o zrušení něktrých opatření Ministerstva zdravotnictví 

 

Vláda 

bere na vědomí 
 
1. zrušení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 4618/2020-1/MIN/KAN 

ze dne 3. února 2020, kterým bylo všem leteckým dopravcům provozujícím přímé 
mezinárodní lety z Čínské lidové republiky s cestujícími na palubě letadla na všechna 
mezinárodní letiště na území České republiky zakázáno s účinností od neděle dne 
9. února 2020 tyto lety dále provádět, a to do odvolání tohoto ochranného opatření, 
uvedené v příloze 1 tohoto usnesení; 

2. zrušení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 5503/2020-2/PRO 
ze dne 10. února 2020, kterým bylo zastupitelským úřadům České republiky v Čínské 
lidové republice a v Hongkongu nařízeno s účinností ode dne 10. února 2020 nepřijímat 
žádosti o víza a pobytová oprávnění, nevést o nich řízení a nevydávat rozhodnutí 
o těchto žádostech včetně udělených víz, s výjimkou žádostí o krátkodobá schengenská 
víza rodinných příslušníků občanů České republiky, a Ministerstvu vnitra bylo nařízeno 
pozastavit rozhodování již probíhajících řízení o udělení pobytových oprávnění podaných 
na zastupitelských úřadech v Číně a Hongkongu, uvedené v příloze 2 tohoto usnesení; 

3. zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 5503/2020-9/PRO 
ze dne 5. března 2020, kterým bylo všem osobám, s výjimkou výrobců, zakázáno 
vyvážet z území České republiky, s výjimkou přiměřeného množství pro osobní potřebu, 
všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou – hlavní skupina 1, typ 
přípravku 1 podle přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 
o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, 
uvedené v příloze 3 tohoto usnesení; 

4. zrušení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10384/2020-
1/MIN/KAN ze dne 7. března 2020, kterým bylo zastupitelskému úřadu České republiky 
v Teheránu nařízeno s účinností ode dne 7. března 2020 nepřijímat žádosti o víza a 
pobytová oprávnění, nevést o nich řízení a nevydávat rozhodnutí o těchto žádostech 
včetně udělených víz, s výjimkou žádostí o krátkodobá schengenská víza rodinných 
příslušníků občanů České republiky, a Ministerstvu vnitra bylo nařízeno pozastavit 
rozhodování již probíhajících řízení o udělení pobytových oprávnění podaných 
na zastupitelském úřadu v Teheránu, uvedené v příloze 4 tohoto usnesení. 

 

 

 

 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 
 


