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Vláda ČR svými Usneseními č. 211 a 214 rozhodla o zákazech přítomnosti veřejnosti 

v provozovnách stravovacích služeb a na vnitřních i venkovních sportovištích a 

zakázala provozovatelům prodej ubytovacích služeb, to vše do 24. 03. 2020. 

 

Dne 23. 03. 2020 vláda svým Usnesením č. 280: 

• Vzala na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 

března 2020, č.j. MZDR 12746/2020-1, kterým podle zákona 258/2000 Sb., o 

veřejné ochraně zdraví, nařídil prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a 

prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 

1. dubna 2020 do 6:00 hod,  

• Zrušila usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášené pod č. 

82/2020 Sb., 

• Zrušila usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášené pod č. 

84/2020 Sb. 

 

Shora uvedené mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, 

č.j. MZDR 12746/2020-1: 

 

• S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod do dne 1. dubna 2020 do 6:00 

hod ZAKAZUJE přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích 

služeb – čl. I odst. 2 

• S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod do dne 1. dubna 2020 do 6:00 

hod ZAKAZUJE přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů 

služeb – vnitřní i venkovní sportoviště – čl. I. odst. 6 poslední odrážka 

• S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod do dne 1. dubna 2020 do 6:00 

hod ZAKAZUJE prodej ubytovacích služeb (výjimka na prodej cizincům do 

doby opuštění České republiky) – čl. I odst. 7 

 

Ačkoli jsou tedy nově zákazy a omezení odvíjeny od mimořádného opatření MZ 

na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, v praxi to znamená, že i nadále 

(prozatím do 1. dubna 2020) se na situaci, spočívající v uzavření provozu resortů 

nic nemění. 

 

V Praze dne 24. března 2020 

 

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M. 

předseda 


