USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12.

března

2020

č,

197

o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu
čl . 5 a 6 ústavního zákona č, 110/1998 Sb., o bezpečnosti české republiky, vyh lásila pro
území české republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území české republiky nouzový stav a ve
smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb. , o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů , pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanoven í § 6 odst. 1 písm . b)
krizového zákona.
Vláda
ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra

1. vydat opatření obecné povahy Ministerstva vnitra s účinností od 14 březn a
2020 00:00 hod k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s Německem a
Rakouskem a vzdušné vnitřní hranici v rozsahu stanoveném v příloze tohoto usnesení,
2.

předložit vládě do 5 dn ů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu
bodu 1 tohoto usnesení ke schválení návrh opatření vlády ve smyslu ustanovení
§ 11 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic,

3

předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu
bodu 1 tohoto usnesení ke schválení návrh nařízení vlády podle ustanovení § 22 zákona
č. 273/2008 Sb. , o po licii ČR.

Provede:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

744__
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

Příloha

usnesení vlády
ze dne 12. března 2020 č. 197

1) Místa

určená

k

Překračování vnitřních

hranic

I. Rakousko
Silniční:

Dolní Dvořiště - Wullowitz
České Velenice - Gmlind
Hatě- Kleinhaugsdorf
Mikulov -Drasenhofen

li.

Německo

Silniční:

Strážný - Phillippsreut
Pomezí nad Ohří - Schimding
Rozvadov-dálnice - Waidhaus
Folmava- Furth im Wald/Schafberg
Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein
Krásný Les - Breitenau
H. Sv. Šebestiána - Reitzenhain

Ill.

Letiště

Praha/Ruzyně

Kbely
2) Další místa určená k ořekračování vnitřních hranic
Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména
přeshraniční pracovníky a další osoby, a to v době od 5:00 do 23:00.

I. Rakousko
Silniční:
Vratěnín -

Oberumau
Valtice - Schrattenberg
Nová Bystřice - Grametten
li.

Německo

Silniční:

Všeruby - Eschlam
Jiříkov- Neugersdorf
Vojtanov -Schonberg
Cínovec - Altenberg

