
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 15. června 2020 č. 664 

 
Informace Ministerstva zdravotnictví k vydání Ochranného opatření  

a některých Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví  
s účinností ke dni 15. června 2020 a 22. června 2020 

 
Vláda 
 
bere na vědomí 
 

1. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 20599/2020-8/MIN/KAN,  
ze dne 12. června 2020, uvedené v příloze 1 tohoto usnesení, kterým se s účinností ode 
dne 15. června 2020 od 00:00 hod. upravují podmínky vstupu osob na území České 
republiky, 

2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 20588/2020-7/MIN/KAN,  
ze dne 12. června 2020, uvedené v příloze 2 tohoto usnesení, kterým se s účinností ode 
dne 15. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje 
nebo omezuje konání hromadných akcí, 

3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 20581/2020-6/MIN/KAN,  
ze dne 12. června 2020, uvedené v příloze 3 tohoto usnesení, kterým se s účinností ode 
dne 15. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření upravují 
podmínky provozu stravovacích služeb, provozu ubytovacích podniků, zakazují se další 
činnosti některým provozovatelům a omezuje se činnost v některých provozovnách tak, 
že jejich provozovatelé musí dodržovat stanovená pravidla, 

4. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 15757/2020-22/MIN/KAN, ze 
dne 12. června 2020, uvedené v příloze 4 tohoto usnesení, kterým se s účinností ode 
dne 15. června 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb  
a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb, 
mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy, při účasti na hromadné akci  
ve venkovních prostorech, jestliže se daná osoba nachází méně než 1,5 metru od jiné 
osoby, nejedná-li se o členy domácnosti, s definovanými výjimkami, 

5. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví; č.j. MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN, ze 
dne 12. června 2020 uvedené v příloze 5 tohoto usnesení, kterým se s účinností  
ode dne 22. června 2020 od 00:00 hod. do 30. června 2020 do 24:00 hod. tohoto 
mimořádného opatření omezuje provoz škol a školských zařízení. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


