
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 25. května 2020 č. 580 

 
k vydání ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví  

a některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví  
 

Vláda 

bere na vědomí 

1. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 1 tohoto 
usnesení, kterým se s účinností ode dne 26. května 2020 od 0:00 hod. do odvolání 
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, a zrušuje mimořádné opatření ze dne 19. května 2020,             
č.j. MZDR 20581/2020-2/MIN/KAN, 

2. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 2 tohoto 
usnesení, kterým se s účinností ode dne 1. června 2020 od 0:00 hod. do odvolání 
omezuje provoz škol a školských zařízení, a zrušuje mimořádné opatření ze dne                      
19. května 2020, č.j. MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN, 

3. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 3 tohoto 
usnesení, kterým se s účinností ode dne 26. května 2020 do odvolání tohoto 
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích 
cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které 
brání šíření kapének 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, s definovanými výjimkami, a zrušuje mimořádné opatření 
ze dne 19. května 2020, č.j. MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN, 

4. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 4 tohoto 
usnesení, kterým se s účinností ode dne 1. června 2020 registrujícím poskytovatelům 
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti 
a dorost a Krajským hygienickým stanicím, v případě osob, které nemají svého 
registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické 
lékařství pro děti a dorost, stanovují pravidla pro ukončování domácí karantény osob                   
v riziku onemocnění COVID -19, a zrušuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 
ze dne 15. dubna, č j. MZDR 16211/2020-1/MIN/KAN, 

5. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 5 tohoto 
usnesení, kterým se s účinnosti ode dne 26. května 2020 upravuje povinné vystavování 
elektronických žádanek pro vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 
v technickém prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních 
registrů, a zrušuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020 
č.j.: MZDR 16215/2020-2/MIN/KAN, 
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6. vydání ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 6 tohoto 
usnesení, kterým se s účinností ode dne 26. května 2020 od 00:00 hod. upravují 
podmínky vstupu osob na území České republiky; a zrušuje ochranné opatření 
Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN, ze dne 15. května 2020, 

7. zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 7 tohoto 
usnesení, č.j.: MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN, ze dne 23. března 2020, s účinností ode 
dne 26. května 2020. 

 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 


