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Vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání ve čtvrtek 12. března 2020 rozhodla v 
souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 o vyhlášení stavu nouze na území České 
republiky. Zároveň vyhlásila další zpřísněná preventivní opatření k omezení šíření 
nákazy.  

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 
vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav, a to ode dne 12. března 2020 od 14:00 hodin na dobu 
30 dnů. 
V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na 
nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody. 
Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra. 
V návaznosti na vyhlášení stavu nouze vláda vyhlásila také další konkrétní opatření, která 
mají přispět k prevenci šíření koronaviru. S účinností od 13. března 2020 od 6:00 hodin 
zakázala až do odvolání všechny veřejné a soukromé kulturní, sportovní, společenské, 
náboženské, vzdělávací a další akce s účastí přesahující ve stejný čas počet 30 osob. Zákaz 
se týká mimo jiné i trhů, poutí, slavností či ochutnávek. 
Ke stejnému termínu vláda zakázala i činnost provozoven stravovacích služeb v nákupních 
centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Od 20:00 téhož dne začíná platit zákaz 
vstupu veřejnosti do provozoven stravovacích služeb. Bude platit každý den vždy od 20:00 do 
6:00 druhého dne. 
Od pátku 13. března od 6.00 byl vyhlášen i zákaz vstupu veřejnosti do posiloven, koupališť, 
wellnes služeb či saun, ale také do veřejných knihoven a galerií. 
Vláda zakázala s účinností od pátku přítomnost žáků na základních uměleckých školách. Už 
od středy byla zrušena výuka na základních, středních, vyšších odborných a vysokých 
školách, které zakazuje s účinností od pátku 13. března hlavně osobní přítomnost žáků 
na základním uměleckém vzdělávání.  

V NÁVAZNOSTI NA VÝŠE UVEDENÁ OPATŘENÍ VÝBOR SK OAZA UZAVÍRÁ 
DOČASNĚ VŠECHNA SPORTOVIŠTĚ A PROSTORY PRO VÝUKU, KTERÁ 
PROVOZUJE V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH.  

NA VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ SE VZTAHUJE PODMÍNKA ÚČASTI 
PŘESAHUJÍCÍ POČET 30 OSOB. 
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