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USNESENÍ

vLÁDy čnsnn REpuBLIKy
ze dne 12. března
vládav souladu s

Čl" 5 a 6

2O2O

č. 794

ústavníhozákonač.11)/1gg8 Sb., o bezpečnosti Českérepubliky,
vyhlašuje

Pro Území ČeskérePubliky z důvodu ohroženízdravív souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoY-2/ naúzemí Českérepubliky

NOUZOVÝ STAV
na dobu od t+.OO

hodin dne l2.března2O2O nadobu 30 dnů.

Vláda

. I.nařizuje vesmyslu § 5 písm. a)aže)a§ 6 zákonač.24O/2OOO S&; okrbovém řízeníaozměně
někter'ých zákonŮ (krizowý zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vznik]é krizovésituace krizová
oPatřenÍ, jejichž konkrétníprovedení stanoví vláda samóstatným itsnesení- vlááy:
II.

ukládá

1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;
2, ČlenŮm,vládY P_oŽád,at v]ádu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
stavem, která Člen v|ády nebo jím řízené ministerswo činív rámci svých p.a,rorr,o"í, a
to prád jejich upiatněním;

IIL dosavad nívYd,aná a platnámimořádná op"*"rri tutirrilr".r*
nouzového stavu dotčena;

IV. toto rozhodrrutí nabý^tá ÚČinnosti dnem !2. března
uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;

a

2O2O,

zdravotnjcwí nejsou tímto vyhlášením

ve 14.00 hodin a jeho platnost končí

Pověřuje Předsedu vládY informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu českérepublilry o vyhlášení nouzového stavu podle bodu i. tohoto usnesení.
Provedou:
ministři,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani"
pritnátor hlavního města Prahy
a

Předseda vládyz
Ing. Babiš v. r.
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