
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. května 2020 č. 555 

 
k vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a zrušení 

opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví 
 

Vláda 

bere na vědomí 

1. vydání  

a) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 1 tohoto usnesení, 
kterým se s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. zakazuje nebo omezuje 
konání hromadných akcí, 

b) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 2 tohoto usnesení, 
kterým se s účinností ode dne 25. května 2020 od 0:00 hod. upravují podmínky provozu 
stravovacích služeb, provozu ubytovacích podniků, zakazují se další činnosti některým 
provozovatelům k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku; a omezuje se činnost 
v některých provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat stanovená 
pravidla, 

c) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 3 tohoto usnesení, 
kterým se s účinností ode dne 25. května 2020 od 0:00 hod. omezuje provoz škol a 
školských zařízení, 

d) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 4 tohoto usnesení, 
kterým se s účinností ode dne 25. května 2020 od 0:00 hod. omezuje provoz 
zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb, 

e) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 5 tohoto usnesení, 
kterým se s účinností ode dne 25. května 2020 od 0:00 hod. omezuje provoz 
poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči, 

f) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 6 tohoto usnesení, 
kterým se s účinností ode dne 25. května 2020 od 0:00 hod. nařizují poskytovatelům 
sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro 
seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb 
poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě pravidla pro přijímání osob za účelem 
poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních, 

g) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 7 tohoto usnesení, 
kterým se upravují podmínky konání fotbalového zápasu mezi FK Teplice a FC Slovan 
Liberec, v rámci nejvyšší české fotbalové soutěže Fortuna:Liga 2019/20, dne                  
23. května 2020, 
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h) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 8 tohoto usnesení, 
kterým se s účinností ode dne 19. května 2020 od 0:00 hod. do 25. května 2020 do 0:00 
hod. zakazuje 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, s definovanými výjimkami, 

i) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 9 tohoto usnesení, 
kterým se s účinností ode dne 25. května 2020 od 0:00 hod. zakazuje všem osobám 
pohyb a pobyt ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, v prostředcích 
veřejné dopravy a na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby 
v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, bez 
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, 
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, s definovanými výjimkami, 

2. zrušení opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 10 tohoto 
usnesení, kterým se s účinností ode dne jeho vydání ruší opatření obecné povahy ze dne 
16. března 2020, kterým se poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče 
nařídilo, aby omezili provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče podle § 5 
odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, na míru 
nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní 
výkony plánovány, a to za účelem zajištění dostatečné kapacity (personální, věcné 
a technické) pro léčbu pacientů s onemocněním COVID19. 

 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 
 


