
USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 12. března 2020 č . 198 

o přijetí krizového opatření 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu 
s čl . 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti české republiky, vyhlási la 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 ř ízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové 
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst 1 písm. b) 
krizového zákona 

Vláda 

I. nařizuje s účinností od 14 března 2020 

1. zákaz vstupu pro všechny c1z1nce přicházející z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců 
pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území české 
republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu české republiky, 

2. zastavení prlJJmanl tádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských 
ůl'adeeh Ceské republiky; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu české republiky, 

3 zastavení řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto; 
to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu české republiky, 

4. přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na 
zastupitelských úřadech, 

5. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 
90 dnů na území české republiky vstupu do rizikových oblastí; to neplatí, Je-li z tohoto 
opatření udělena výjimka; 

li. stanoví, že cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území 
oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců , jsou oprávněni setrvat 
na území po dobu trvání nouzového stavu, 



Ill. ukládá 

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 

a) provést opatření podle bodu 1/1 a 4 tohoto usnesení, 

b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným 
vhodným způsobem, kdy je vstup cizinců podle bodu 1/1 tohoto usnesení v zájmu české 
republiky, 

c) udělovat výjimky podle bodu 1/5 tohoto usnesení, 

2. ministru zdravotnictví stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách 
Ministerstva zdravotnictví nebo jiným vhodným způsobem riztkové oblasti podle bodu 1/1 
a 5 tohoto usnesení, 

3. ministru zahraničních věcí 

a) provést opatření podle bodu 1/2 a 3 tohoto usnesení, 

b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva zahraničních 
věcí nebo jiným vhodným způsobem, kdy je pobyt podle bodu 1/2 a 3 tohoto usnesení 
v zájmu české republiky. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
ministři zdravotnictví, zahraničních věcí 

Ing. AndreJ Babiš 
předseda vlády 
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