Usnesení vlády České republiky,
přijetí krizových opatření.
Vláda České republiky
zakazuje:
1. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební,
filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské,
spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy,
vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve
stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních
orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se
konají na základě zákona, a na pohřby,
2. s účinností ode dne 13. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti
v čase mezi 20:00 hod.
a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb,
3. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven
stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní
plochou přesahující 5 000 m2,
4. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti
v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a
umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské
kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie;

zakazuje:
1. všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované
vozidly s obsaditelností nad 9 osob s účinností od 14. března 2020, od
00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky,
2. všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě s účinností od
14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České
republiky,
3. všem dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě s
účinností od 14. března 2020 od 00:00 hodin přepravu cestujících přes
hranice České republiky,

4. všem dopravcům s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin
využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž
je překračována hranice České republiky, jiná letiště než mezinárodní
veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně, LKPR);

zakazuje:
s účinností ode dne 13. března 2020
1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání ve
školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných
těmito školami,
2. osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek
při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na
klinické a praktické výuce a praxi,
3. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní
umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito
školami,
4. osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích
jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích
institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů,
5. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém
vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích
a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských
zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů;

Úplné znění ve Sbírce zákonů České republiky, ze dne 12. března
2020, částka 31.

