vlÁov čEsxÉRepuBulry

zedne 14, března 2O2Oé,211
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 't2, března 2020, kterým vláda
vsouladu sčl.5 a 6 ústavníhozákoná č. 11o/199B Sb,, o bezpečnosti ČeskérepublikY,
prokázánlm
wrrlásiiá pro rJzemí Českérepubliky z důvodu ohroženízdrav.i v souvislosti s
výskytu kóronaviru, označovaňý jaró snnŠ-ČÓV_i, na Uzemt českérepubliky nouzový stáv
a'veimystu § § píim. a) aže)'á§ 6zákona é.240t20O0 §b., o krizovém řizení a ozměně
neúerydn zařonŮ (krizob záÉon)ive zněnl pozdějších předpisů, pro ř9šelí rrznikl.é krizové
situacé, rozhodla o'přijetl krizovýóň opatření, iimto ile smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Pism, e)
a § 6 odst, 1 písm. b) krizového zákona
Vláda

zakazuje

'

1. súčinnostlode dne 14, března 2020 od 6:00 hod. do dne 24.března202O
do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách,
s qýjimkou těchto prodejen:
potravin,

výpočetnía telekomunikační techniky, audio a video přijímačŮ, spotřebnÍ
elektroniky, přístrojů a dalšich výrobků pro domácnosti,
pohonných hmot,
paliv,

hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží,
lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
malých domácích zvíř al,
krmiva a dalšíchpotřeb pro zviřata,
bnýlí, kontaktnfch čoóek a souvisejícího zboží,
novin a časopisů,
tabákoyých výrobků,
služeb prádelen a čistíren,
prodeje přes lntemet a dalšímivzdálenými prostředky,
přičemž Úvedené zbožl a služby se převážně prodávají nebo nabizejí v dané
provozovně,
s úěinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2O2O

do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích sltřeb,
s výjimkou provozoven, které nesloužípro veřejnost (např. zaměstnanecké

stravováni, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,
vězeňskýoh zařlzenl); tento zákaz se neváahuje na prodej mimo provozovnu
stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstveni s výdejovým
okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který mtře

probíhat bez časovéhoomezení,

3. s rjčinnostíode

dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020
do 6:00 hod, činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci
nákupnich center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

4.
tl,

s účinnostl ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve zněnípozdějšíchpředpisŮ,

rušl s tiěinnosti ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. bocly l. 2. a 1.3. usnesenl vlády
ze dne 12. března 2020 č. 199.

lng. Andrej

