USNESENí
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2020 Č. 194
vláda v souladu s čI. 5 a 6 ústavnlho zákona Č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti

České republiky,

vyhlašuje
pro územl České republiky z důvodu ohroženl zdrav! v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na ůzeml České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda
l, na ř i z u jeve
smyslu § 5 plsm. a) až e) a § 6 zákona Č. 240/2000 Sb., o krizovém řlzenl
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve zněnl pozdějšlch předpisů pro řešeni vzniklé krizové
situace krizová opatřeni, jejichž konkrétnl provedenI stanov! vláda samostatným usnesenlm vlády;
II. u k I á d á

1.

a koordinovat

úkoly podle bodu 1.;
souhlas k opatřenlm souvisejlclm s vyhlášeným
nouzovým stavem, která člen vlády nebo jim řlzené ministerstvo činl v rámci svých pravomocí, a to
před jejich uplatněn lm;
předsedovi

vlády rldlt

2. členům vlády požádat vládu o předchozl

III. dosavadnl
vyhlášenlm

nouzového

vydaná a platná mimořádná
stavu dotčena;

opatřeni

Ministerstva

zdravotnictvl

nejsou trmto

IV. toto rozhodnuti nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost
končí uplynutlm 30 dnů od nabyti jeho účinnosti;

V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou
České republiky o vyhlášeni nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesen!.

Provedou:
ministři,
vedoucl ostatnlch ústředních
orgánů státnl správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavnlho města Prahy

Ing. Andrej Babiš

předseda vlády

sněmovnu

Parlamentu
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USNESENí

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2020 Č. 197
o dočasném znovuzavedenl ochrany vnitřnich hranic České republiky
V návaznosti na usneseni vlády Č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu
čI. 5 a 6 ústavniho zákona Č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro
územl České republiky z důvodu ohroženl zdravl v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru loznačovaný jako SARS CoV-21 na územ! České republiky nouzový stav a ve
smyslu § 5 plsm. a) až e) a § 6 zákona Č. 240/2000 Sb., o krizovém flzenl a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve zněnl pozdějšlch předpisů, pro řešeni vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijeti krizových opatřeni, timto ve smyslu ustanoveni § 6 odst. 1 písmob)
krizového zákona.
Vláda
ukládá 1. mlstopředsedovi vlády a ministru vnitra

1. vydat opatřeni obecné povahy Ministerstva vnitra s účinnosti od 14. března
2020 00:00 hod. k dočasnému znovuzavedenl ochrany vnitřních hranic s Německem a
Rakouskem

a vzdušné vnitřnl

hranici v rozsahu stanoveném v přlloze tohoto usneseni,

předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatřeni obecné povahy vydaného ve smyslu
bodu 1 tohoto usneseni ke schváleni návrh opatření vlády ve smyslu ustanovenI
§ 11 zákona Č. 191/2016 Sb., o ochraně státnlch hranic,

2.

3. předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu
bodu 1 tohoto usneseni ke schválenI návrh nařízeni vlády podle ustanoveni § 22 zákona
Č.

273/2008 Sb., o policii ČR.

Provede:
1. mlstopředseda vlády a ministr vnitra
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Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

