
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 17. dubna 2020 č. 420 

 
o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 

 
Vláda 

bere na vědomí 

1. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 15. 4. 2020, č.j. MZDR 
16193/2020-1/MIN/KAN, uvedeného v příloze 1 tohoto usnesení, kterým se zakazuje 
maloobchodní prodej a prodej služeb, a to s některými výjimkami, 

2. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 15. 4. 2020, č.j. MZDR 
16195/2020-1/MIN/KAN, uvedeného v příloze 2 tohoto usnesení, kterým se zakazuje 
volný pohyb osob, a to s některými výjimkami, 

3. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 15. 4. 2020, č.j. MZDR 
16211/2020-1/MIN/KAN, uvedeného v příloze 3 tohoto usnesení, kterým se stanovují 
pravidla pro ukončování domácí karantény osob v riziku onemocnění COVID -1, 

4. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 15. 4. 2020, č.j. MZDR 
16214/2020-1/MIN/KAN, uvedeného v příloze 4 tohoto usnesení, kterým se nařizuje 
zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a zařízeních 
sociálních služeb, s definovanými výjimkami, a zákaz přítomnosti třetí osoby při porodu 
ve zdravotnickém zařízení, v případě nesplnění stanovených podmínek, 

5. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 15. 4. 2020, č.j. MZDR 
16215/2020-1/MIN/KAN, uvedeného v příloze 5 tohoto usnesení, kterým se zavádí 
pro poskytovatele zdravotních služeb nová možnost zasílání elektronických žádanek 
pro vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 v technickém prostředí 
Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, která je povinná 
pro orgány ochrany veřejného zdraví, 

6. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 č.j. MZDR 
16184/2020-1/MIN/KAN, uvedeného v příloze 6 tohoto usnesení, kterým se zakázalo 
žákům, studentům a některým dalším osobám účast na vyjmenovaných druzích 
vzdělávání, a to s některými výjimkami, 

7. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 17. 4. 2020, č.j. MZDR 
16484/2020-1/MIN/KAN, uvedeného v příloze 7 tohoto usnesení, kterým se zakazuje 
volný pohyb osob, a to s některými výjimkami. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


