
opatření číslo usnesení vlády ČR platí od trvá do

Vyhlášení Nouzového stavu pro ČR 194 (12.3.2020) 12.03.2020 30 dnů (do 10.4.2020)

Vyhlášení přijetí krizového opatření 

(zákaz vstupu cizinců, zákaz vycestování 

občanů ČR ad.)

203 (13.03.2020), 

prodlouženo vládou ČR 

OOP ze dne 1.4.2020

16.03.2020 24.04.2020

VPKO o zajištění poskytování péče v 

zařízeních sociálních služeb po dobu 

trvání nouzového stavu (zastavení 

činnosti)

204 (13.3.2020) 13.03.2020 30 dnů (do 10.4.2020)

VPKO - zákaz provozování bazénů, inf. 

center, vnitřní a vnější sportoviště nad 

30 osob, maloobchod na tržnicích a 

tržištích)

208 (13.3.2020), 

prodlouženo MO MZdr ze 

dne 30.3.2020

14.3.2020 od 6:00 hod
nově do 11.4.2020 do 6:00 

hod

VPKO - nařízení karantény pro osoby 

vracející se z krizových oblastí ad.
209 (13.3.2020) 13.3.2020 od 12:00 hod ???

VPKO - zákaz maloobch. prodeje (kromě 

výjimek), uzavření hospod a restaurací, 

ad.

211 (14.3.2020), prodlouženo 

MO MZdr ze dne 

30.3.2020

14.3.2020 od 6:00 hod, nově od 

1.4.2020

nově do 1.4.2020 6:00 hod, nově 

do 11.4.2020 do 6:00 hod

VPKO - zákaz prodeje ubytování, 

autoškol, taxislužeb, prádelen, čistíren, 

navštěvování sportovišť, stavebnin ad

214 (15.3.2020), prodlouženo 

MO MZdr ze dne 23.3.2020, 

prodlouženo MO MZdr ze 

dne 30.3.2020

16.3.2020 od 6:00 hod, nově od 

1.4.2020

24.03.2020, nově do 1.4.2020 

6:00 hod, nově do 11.4.2020 

do 6:00 hod

VPKO - zákaz volného pohybu osob 

(kromě nákupů, pohřbů, návštěvy 

lékaře, neodkladných záležitostí,  ad.)

215 (15.3.2020), nahrazeno 

usnesením č. 279 

(23.3.2020), prodlouženo 

Usnesením č. 334 

(30.3.2020)

16.3.2020, 0:00 hod

24.3.2020, 6:00 hod, nově do 

1.4.2020 6:00 hod, nově do 

12.4.2020

VPKO - nařízení o omezení činnosti 

orgánů veřejné správy

217 (15.3.2020), prodlouženo 

MO MZdr ze dne 

23.3.2020

16.3.2020, 0:00 hod

24.3.2020, 6:00 hod,  nově do 

1.4.2020 6:00 hod, nově do 

11.4.2020 do 6:00 hod

Nařízení vlády o zákazu vycházení bez 

roušky

247 (18.3.2020), 

prodlouženo MO MZdr ze 

dne 30.3.2020

18.3.2020 od 18:00, nově od 

31.3.2020
???

Nařízení vlády o otevření 

maloobchodních prodejen potravin, 

pošty ad. denně od 8 do 10 hod pouze 

pro občany nad 65 let

23.03.2020 25.03.2020 ???

poslední aktualizace 1.4.2020

Použité zkratky 

Vyhlášení přijetí krizového opatření VPKO

mimořádné opatření ministerstva 

zdravotnictví
MO MZdr

v tabulce jsou uvedeny údaje důležité z 

pohledu obce Nedrahovice, úplná znění 

Usnesení vlády je třeba si dohledat

doba trvání VPKO s otazníky znamená, 

že není jasné, do kdy bude platit

Vládou vydaná opatření ke koronaviru, jejich platnost, trvání


