
Přehled právních předpisů vydaných v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR 

 

Chronologický přehled právních předpisů, který je průběžně aktualizovaný: 

Právní předpis Rozeslán 
Účinnost 

od 

69/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České 

republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 

od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů (č. 194) 

12.3.2020 12.3.2020 

70/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních 

hranic České republiky (č. 197 
12.3.2020 14.3.2020 

71/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 198) 

• Zákaz vstupu cizinců na území ČR; zastavení přijímání žádostí o víza a 

přechodné a trvalé pobyty 

12.3.2020 14.3.2020 

72/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 199) 

• Zákaz pořádání kulturních a sportovních akcí, trhů, veletrhů a obdobných 

akcí s účastí více než 30 lidí. 

• Zákaz.přítomnosti veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 6:00 hod. v 

provozovnách stravovacích služeb. 

12.3.2020 13.3.2020 

73/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 200) 

• Zákaz přepravy cestujících přes hranice České republiky. 

• Omezení letecké přepravy na letiště V. Havla. 

• Přijetí souvisejících technických opatření. 

12.3.2020 14.3.2020 

74/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 201) 

• Zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. 
12.3.2020 13.3.2020 

75/2020 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro 

účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, 

nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 

13.3.2020 13.3.2020 

76/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 203) 

• Zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s 

přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České 

republiky. 

• Zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným 

pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České 

republiky. 

13.3.2020 16.3.2020 

77/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 204) 13.3.2020 14.3.2020 

https://www.novyepis.cz/clanek/386511
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https://www.novyepis.cz/clanek/386513
https://www.novyepis.cz/clanek/386514
https://www.novyepis.cz/clanek/386515
https://www.novyepis.cz/clanek/386516
https://www.novyepis.cz/clanek/386517
https://www.novyepis.cz/clanek/386518
https://www.novyepis.cz/clanek/386519


• Zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon 

zabezpečovací detence. 

78/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 205) 

• Umožnění jízdy vozidlům, která je mají zakázány podle §43 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

13.3.2020 13.3.2020 

79/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních 

sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 207) 
13.3.2020 13.3.2020 

80/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 208) 

• Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - bazény 

a turistická informační centra a v provozovnách poskytovatelů služeb - 

vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. 

• Zakazuje se maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (např. SAPA) 

13.3.2020 14.3.2020 

81/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 209) 

• Vyhlášení nouzového stavu 
13.3.2020 13.3.2020 

82/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 211) 

• Omezení maloobchodního prodeje 
14.3.2020 14.3.2020 

83/2020 Sb. 

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy 

České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií 

viru SARS-CoV-2 

• Povolání vojáků a příslušníků Celní správy 

15.3.2020 15.3.2020 

84/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 214) 

• Úprava povinností v pracovněprávních vztazích 

• Omezení zákazů v maloobchodním prodeji 

• Zákaz prodeje v ubytovacích službách 

• Zákaz taxislužby 

• Zákaz provozu samoobslužných prádelen a čistíren 

• Zákaz přítomnosti veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a 

hobby marketů 

• Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - vnitřní i 

venkovní sportoviště 

• Omezení platnosti modrých parkovacích zón 

15.3.2020 15.3.2020 

85/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 215) 

• Zákaz volného pohybu osob 

• Omezení pohybu na veřejně dostupných místech 

15.3.2020 16.3.2020 

https://www.novyepis.cz/clanek/386520
https://www.novyepis.cz/clanek/50796#paragraphsGroup104438
https://www.novyepis.cz/clanek/386521
https://www.novyepis.cz/clanek/386522
https://www.novyepis.cz/clanek/386523
https://www.novyepis.cz/clanek/386524
https://www.novyepis.cz/clanek/386539
https://www.novyepis.cz/clanek/386540
https://www.novyepis.cz/clanek/386541


• Omezení kontaktu s jinými osobami 

• Doporučení zaměstnavatelům, vč. možnosti využívat nejvyšší možnou měrou 

práci na dálku 

• Doporučení zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných 

prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu) 

• Doporučení provozovatelům veřejných služeb zajistili zvýšená hygienická 

opatření (zejména dezinfekci) 

86/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 215) 

• Zákaz zdravotnickým pracovníkům čerpání dovolené po dobu nouzového 

stavu 

15.3.2020 16.3.2020 

87/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 217) 

• Ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech 

svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, vč. 

omezení rozsahu úředních hodin 

15.3.2020 16.3.2020 

88/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 218) 

• Odložení doplňovacích voleb do Senátu 
15.3.2020 15.3.2020 

89/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 219) 

• O určení školských zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve 

věku od 3 do 10 let vybraných zaměstnanců a omezení počtu dětí 

v jednotlivých skupinách 

15.3.2020 17.3.2020 

90/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb 

poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany 

veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 220) 

• K zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb 

a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 

15.3.2020 15.3.2020 

96/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 238) 

• Úprava omezení maloobchodního prodeje (82/2020) - prodej textilního 

materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky, 

audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků 

pro domácnosti 

16.3.2020 16.3.2020 

97/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 239) 

• Omezení v oblasti poskytování sociálních služeb 
16.3.2020 16.3.2020 

98/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 240) 16.3.2020 16.3.2020 

https://www.novyepis.cz/clanek/386542
https://www.novyepis.cz/clanek/386543
https://www.novyepis.cz/clanek/386544
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https://www.novyepis.cz/clanek/386555
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https://www.novyepis.cz/clanek/386557


• Doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového 

stavu mimo svá obydlí; 

• Nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení 

pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a 

léků 

99/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 241) 

• Úprava zákazu prodeje ubytovacích služeb, (č. 84/2020 Sb.), se nevztahuje 

na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území 

ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR 

16.3.2020 16.3.2020 

104/2020 Sb. 

Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-

CoV-2 

• Zákaz dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na 

území ČR do členských zemí EU a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných 

zemí než členských zemí EU 

17.3.2020 17.3.2020 

105/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 243) 

• Zakazuje příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou 

činnost 

17.3.2020 18.3.2020 

106/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 247) 

• Zákaz všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez 

ochranných prostředků dýchacích cest; 

• Nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky 

(pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné 

potřeby 

18.3.2020 19.3.2020 

107/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 248) 

• Mění platnost povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a krátkodobého schengenského 

víza za účelem zaměstnání, které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto 

opatření a jejichž platnost uplyne maximálně 60 dnů ode dne skončení 

nouzového stavu, prodlužuje tak, že skončí uplynutím doby 60 dnů ode dne 

skončení nouzového stavu 

18.3.2020 19.3.2020 

108/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 249) 

• Zákaz všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v 

čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku 

a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném 

poměru 

18.3.2020 19.3.2020 

109/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 262) 19.3.2020 19.3.2020 

https://www.novyepis.cz/clanek/386558
https://www.novyepis.cz/clanek/386564
https://www.novyepis.cz/clanek/386565
https://www.novyepis.cz/clanek/386570
https://www.novyepis.cz/clanek/386571
https://www.novyepis.cz/clanek/46320
https://www.novyepis.cz/clanek/386572
https://www.novyepis.cz/clanek/386603


• Schvaluje finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné 

("OSVČ") - ošetřovné 

110/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 264) 

• Úprava zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, 

stanovený v č. 82/2020 Sb., se dále nevztahuje na realitní zprostředkování a 

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

19.3.2020 19.3.2020 

111/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 

2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. (č. 

266) 

• Zrušuje ke dni 20. března 2020 usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 

249, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 108/2020 Sb. 

19.3.2020 20.3.2020 

112/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 267) 

• Nařízení všem přeshraničním pracovníkům předložit při přechodu státní 

hranice kromě potvrzení i "knížku přeshraničního pracovníka" za účelem 

opatření razítkem Policie České republiky o přechodu státní hranice k 

prokazování pravidelnosti a četnosti překračování státní hranice; 

• Nařízení pro cizince zaměstnané na území ČR 

19.3.2020 21.3.2020 

122/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 274) 

• Ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu 

na území České republiky konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to 

nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke 

schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění 

bezprostředně hrozícím škodám 

• Doporučuje územním samosprávným celkům, aby průběh zasedání 

zastupitelstev konaných podle bodu I. tohoto usnesení nejvyšší možnou 

měrou zpřístupnily veřejnosti 

23.3.2020 24.3.2020 

123/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 275) 

• Stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek 

nenáleží odměna 

23.3.2020 24.3.2020 

124/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 276) 

• Zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let (č. 89/2020 Sb.) se 

vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení 

do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských 

úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb 

23.3.2020 23.3.2020 

125/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 278) 23.3.2020 24.3.2020 
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• Zákaz čerpání dovolené zdravotnickým pracovníkům po dobu nouzového 

stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa. 

• Ruší usnesení č. 86/2020 Sb. 

126/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 279) 

• Doporučení zaměstnavatelům k vytváření podmínek k omezení možnosti 

přenosu koronaviru 

• Ruší usnesení č. 85/2020 Sb. a č. 87/2020 Sb. 

23.3.2020 23.3.2020 

127/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 280) 

• Nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu jsou omezeny požadavky na 

některé dokumenty související se zdravotním stavem zaměstnance 

• U zabalených potravin se nemusí dodržovat další požadavky pro uvádění na 

trh stanovené prováděcím právním předpisem 

• Ruší usnesení č. 82/2020 Sb., č. 84/2020 Sb., č. 96/2020 Sb., č. 99/2020 

Sb. a č. 100/2020 Sb. 

23.3.2020 23.3.2020 

128/2020 Sb. 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 281) 

• Stanoví, že výjimka z usnesení vlády publikovaných pod č. 71/2020 Sb. a č. 

76/2020 Sb. pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou 

republikou a Spolkovou republikou Německo se týká pouze osob, které 

vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní. 

• Nařizuje všem těmto přeshraničním pracovníkům oznamovací povinnost a 

všem poskytovatelům zdravotních služeb aby u těchto osob rozhodli o 

karanténě. 

23.3.2020 23.3.2020 
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Přehled předpisů EU vydaných v souvislosti s výskytem COVID-19 v Unii 

  

32020D0430 - ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/430 ze dne 23. března 2020 o dočasné odchylce 
od jednacího řádu Rady vzhledem k cestovním obtížím způsobeným pandemií nákazy COVID-19 v 
Unii 

Tisková zpráva 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Na poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 

www.mpsv.cz 

Praha, 2. Března 2020 

 

 

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti 

  

Zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena koronavirem (není nařízena karanténa) 

Primárně je nezbytné, aby se zaměstnanec seznámil s aktuálními pokyny a doporučeními 
Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví. 

Zaměstnanec by měl s ohledem na ustanovení §102 odst. 1 a §106 odst. 4 zákoníku práce 
zaměstnavatele informovat o tom, že se vrátil z oblasti zasažené koronavirem. Zaměstnavatel je s 
ohledem na povinnost předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci oprávněn 
vyzvat zaměstnance, aby se podrobil vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb, popř. 
registrujícího lékaře, zejména je-li to důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo má zaměstnavatel 
podezření, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat práci. V tomto případě přichází v úvahu 
mimořádná pracovnělékařská prohlídka u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a to ve 
smyslu §12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové 
péče. 

Nejsou-li orgány ochrany veřejného zdraví stanovena konkrétní mimořádná opatření, upozorní 
zaměstnavatel zaměstnance, který jej informoval o návratu z oblasti zasažené koronavirem, na jeho 
povinnost kontaktovat svého registrujícího lékaře v případě výskytu příznaků infekčního onemocnění. 
Ten rozhodne, zda zaměstnanec bude uznán dočasně práce neschopným, popřípadě mu bude na 
základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nařízena karanténa, izolace či karanténní opatření 
(dále jen „karanténa“). 

V případě, že se u zaměstnance neprojevují příznaky infekčního onemocnění, je s ohledem na 
vykonávanou práci vhodné, aby zaměstnavatel z preventivních důvodů učinil některé z následujících 
opatření, směřujících k tomu, aby se zaměstnanec po určitou dobu (zpravidla 2 týdny) zdržoval mimo 
pracoviště a kolektiv spolupracovníků. K tomu lze využít tyto nástroje: 

1) Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že bude práci dočasně vykonávat mimo 
pracoviště zaměstnavatele (z jiného místa - například z domova). Protože jde o dohodu, na 
změnu místa výkonu práce (na práci z domova) není povinen druhý účastník pracovněprávního 
vztahu přistoupit. 

2) Zaměstnavatel by provedl vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn a včas s tím 
seznámil zaměstnance, tj. 14 kalendářních dnů předem, nedohodl-li se se zaměstnancem jinak. 

3) Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce a 
zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci 
(například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, 
ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a 
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zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§208 zákoníku 
práce). 

4) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené; obecně platí, že 
určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně 
alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§217 odst. 1 
zákoníku práce). Bez dohody se zaměstnancem mu nemůže zaměstnavatel určit dovolenou 
„ze dne na den“. Za porušení povinností na úseku dovolené může orgán inspekce práce 
zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 200 000 Kč (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce). 

Není-li využit v konkrétním případě žádný z výše uvedených nástrojů, pak je možné, aby 
zaměstnavatel vyhověl žádosti zaměstnance o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy 
nebo platu. 

Zaměstnanec je v nařízené karanténě v ČR 

O nařízení karantény, jejím trvání a ukončení rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví a v tomto 
smyslu je povinen podat zaměstnavateli na jeho žádost informaci o tom, že zaměstnanci byla karanténa 
nařízena. 

V případě, že je zaměstnanci nařízena karanténa, jde o překážku v práci na straně zaměstnance, 
při které mu přísluší náhrada mzdy nebo platu stejně, jako v případě, když je dočasně práce neschopen 
(§191 a 192 zákoníku práce). I o této překážce v práci a předpokládané době jejího trvání je 
zaměstnanec povinen zaměstnavatele uvědomit bez zbytečného odkladu a překážku v práci mu 
prokázat (viz §206 odst. 1 a 2 zákoníku práce). Podle §191 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen 
omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního 
předpisu. Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
ve znění pozdějších předpisů. Podle §192 zákoníku práce má zaměstnanec právo na náhradu 
mzdy/platu od zaměstnavatele za období prvních 14 kalendářních dní, a to s tím, že tato náhrada přísluší 
za pracovní dny a dále za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu 
mzda/plat nekrátí. 

Zaměstnavateli zaměstnanec předloží potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“, které mu vystaví 
ošetřující lékař nebo hygienik. Tímto potvrzením současně zaměstnanec uplatní u zaměstnavatele 
právo na náhradu mzdy/platu za prvních 14 dnů trvání karantény. 

Zaměstnavatel nemůže nařídit zaměstnanci čerpání dovolené v době trvající karantény. 

Pokud zaměstnanec začal čerpat dovolenou před tím, než mu byla nařízena karanténa, 
nařízením karantény se dovolená nepřerušuje (viz §219 odst. 1 zákoníku práce, kde mezi důvody, 
pro které se dovolená přerušuje, karanténa není uvedena). 

Zaměstnanec je v nařízené karanténě v cizině 

Je-li zaměstnanci nařízena karanténa v cizině, pak jde-li o státy EU a státy, se kterými Česká 
republika uzavřela bilaterální dohodu, zaměstnavatel je povinen omluvit jejich nepřítomnost v práci 
a poskytnout jim náhradu mzdy nebo platu v době prvních 14 kalendářních dnů karantény stejně, jako 
v případě, že je nařízena karanténa podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Postupuje se 
podle §191 a 192 zákoníku práce. Jde-li o státy EU, postupuje se podle společných evropských 
pravidel, zaměstnancům je vydáno v místě pobytu potvrzení o nařízené karanténě a toto potvrzení 
zaměstnanec zašle svému zaměstnavateli v České republice a zaměstnavatel mu na základě tohoto 
potvrzení vyplatí náhradu mzdy nebo platu podle §192 zákoníku práce. 

Jestliže jde o státy, které nejsou členskými státy EU ani státy, se kterými má ČR uzavřenu 
bilaterální dohodu, pak pokud karanténa nařízená v tomto státě trvá i po skončení dovolené 
zaměstnance, je nepochybné, že zaměstnavatel bude povinen nepřítomnost zaměstnance v práci 
omluvit. Nepřítomnost zaměstnance v práci není v tomto případě zaviněným porušením povinností, 
které má zaměstnanec podle zákoníku práce, protože je povinen nařízenou karanténu v cizině 
dodržovat. 

V případě, že v cizině zaměstnanec čerpá dovolenou, nařízením karantény se dovolená 
nepřerušuje (viz §219 odst. 1 zákoníku práce, kde mezi důvody, pro které se dovolená přerušuje, 
karanténa není uvedena). Překážka v práci z důvodu karantény proto bude následovat až po skončení 
dovolené. 
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Karanténa na pracovní cestě a cestovní náhrady 

Pracovní cestou se podle §42 zákoníku práce rozumí časově omezené vyslání zaměstnance 
zaměstnavatelem k výkonu práce mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. 
Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s 
výkonem práce, v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé zákoníku práce. Cestovními 
výdaji, za které je zaměstnavatel povinen poskytovat cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které 
zaměstnanci vzniknou právě při pracovní cestě podle §42 zákoníku práce, a to jak pracovní cestě 
tuzemské, tak zahraniční (zahraniční pracovní cestou se podle §154 zákoníku práce rozumí cesta 
konaná mimo území České republiky). Cestovní náhrady příslušejí v souladu s podmínkami pracovní 
cesty určenými zaměstnavatelem po celou dobu jejího trvání, tedy od jejího počátku až do ukončení. 

Je-li zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu nařízena karanténa, není tato skutečnost 
důvodem pro ukončení nebo přerušení pracovní cesty. Je nutno vycházet z toho, že zaměstnanci 
by v místě konání pracovní cesty nebyla karanténa nařízena, kdyby tam nebyl zaměstnavatelem vyslán 
(je zde tedy příčinná souvislost s vysláním na pracovní cestu). Tato okolnost obecně nemůže být k 
tíži zaměstnance a není tomu tak ani v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance či 
jeho hospitalizace. 

Pokud je toho zaměstnanec v karanténě schopen, musí podle §186 zákoníku práce bezodkladně 
informovat zaměstnavatele o změně podmínek rozhodných pro poskytování a výši cestovních náhrad, 
tak, aby zaměstnavatel mohl přijmout potřebná opatření (např. zrušit rezervaci zpáteční letenky nebo 
ubytování). Přerušení nebo ukončení pracovní cesty, respektive neposkytování cestovních náhrad 
zaměstnanci, kterému je na pracovní cestě nařízena karanténa a nemůže se z tohoto důvodu vrátit do 
bydliště, by bylo rovněž v rozporu s dobrými mravy. Poskytování stravného a zahraničního stravného 
není vázáno na výkon práce, ale na dobu trvání pracovní cesty a dobu strávenou mimo území České 
republiky v kalendářním dnu. Je-li zaměstnanci během karantény na pracovní cestě zabezpečeno 
bezplatné stravování charakteru snídaně, oběda nebo večeře, pak se stravné a zahraniční stravné krátí 
způsobem stanoveným v příslušných ustanoveních zákoníku práce. Pokud má zaměstnanec 
zachováno ubytování, potom musí zaměstnavatel uhradit i tyto náklady, v případě, že nebylo poskytnuto 
zaměstnanci jiným subjektem v rámci opatření při nařízené karanténě. Zaměstnanci mohou během 
uvedené doby vzniknout i některé nutné vedlejší výdaje. I ty mohou mít souvislost s pracovní cestou, 
nikoliv s výkonem práce (§164 zákoníku práce). Všechny tyto okolnosti je třeba vždy posuzovat podle 
konkrétního případu a jeho podmínek. 

O ukončení nařízené karantény rozhoduje příslušný státní orgán (orgán ochrany veřejného zdraví) 
a zaměstnavatel potom následně podle konkrétních podmínek rozhodne o dalším průběhu pracovní 
cesty. 
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Praha 16. března 2020 

Zajištění správních činností v oblasti zbraní a střeliva v rámci vyhlášeného nouzového stavu 

  

Z důvodu šíření nákazy virem SARS-COVID-19 („koronavirus") byl v České republice nařízen 
nouzový stav (čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.). Vláda průběžně nařizuje opatření směřující 
k omezení šíření nákazy, a to zejména prostřednictvím snížení četnosti fyzických kontaktů mezi 
obyvatelstvem. 

Vláda aktuálně přistoupila k omezení činnosti správních orgánů, včetně omezení osobního kontaktu 
zaměstnanců s adresáty veřejné správy s žadateli na nezbytně nutnou úroveň. 

Až na výjimky nelze úkony podle zákona o zbraních považovat za neodkladné úřední 
záležitosti. Až na výjimky budou tedy podání podle zákona o zbraních vyřizována až po ukončeni 
nouzového stavu. 

Zároveň je třeba upozornit, že k povaze přijatých opatření, lze u všech lhůt podle zákona o 
zbraních prominout jejich zmeškání podle §41 odst. 1 správního řádu. 

Vzhledem ke krizovým opatřením přijatým vládou dochází k úpravě činnosti odborů služby pro 
zbraně bezpečnostní materiál od 16.3.2020 následujícím způsobem: 

1. Omezení provozu pracovišť odborů Služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR 
(dále jen „OSZBM“) pro veřejnost 

Dochází k uzavření přepážek OSZBM. Ve zcela nezbytných případech lze záležitost fyzické 
nebo právnické osoby vyřídit individuálně, a to přednostně v elektronické formě, telefonicky 
nebo korespondenčně (poštou). I v takových výjimečných případech je třeba důsledně zajistit 
zvýšenou ochranu před šířením koronaviru. 

2. Veřejnosti se důrazně doporučuje řešit své neodkladné záležitosti týkající se zbraní a 
střeliva korespondenčně nebo elektronicky. Jiné než neodkladné záležitosti doporučujeme 
odložit. 

Již v současnosti není nutné s každým podáním docházet na OSZBM osobně. S výjimkou 
případů, v nichž má být OSZBM předložena zbraň (zejména registrace, viz dále), lze v zásadě 
veškerá podání vůči OSZBM zcela standardně učinit poštou nebo elektronicky (datovou 
schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem) na standardních formulářích, které lze 
vyplnit i přímo v elektronické podobě a které jsou dostupné zde: 

https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d 

Adresy jednotlivých OSZBM lze dohledat prostřednictvím interaktivní mapy 
zde: https://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx 

V případě, že bude podání učiněno elektronickou cestou bez uznávaného elektronického 
podpisu, vyzve příslušný útvar policie k doplnění podání po ukončení nouzového stavu a 
promine mu případné zmeškání lhůty. 

Souvisí-li s příslušným podáním povinnost uhradit správní poplatek, vyzve OSZBM žadatele po 
obdržení žádosti individuálně k jeho uhrazení a sdělí mu současně potřebné platební údaje. 
Žadatelé se vyzývají, aby správní poplatky nepřikládali ke korespondenčně zaslané žádosti v 
hotovosti - takovou platbu nelze akceptovat a bude vrácena. 

3. OSZBM bude zasílat vydaná rozhodnutí a doklady rovněž prioritně korespondenčně, popř. 
elektronicky 

Nezdržuje-li se žadatel na adrese svého trvalého bydliště, je třeba, aby nejlépe již při zaslání 
žádosti uvedl adresu, na kterou mu má OSZBM doručovat. 

Za účelem zjednodušení komunikace se žadatelům doporučuje již při zaslání žádosti (v 
přiloženém dopise, datové zprávě, popř. telefonicky) uvést, že pro případ, že bude jeho žádosti 
plně vyhověno, se vzdává odvolání. 
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4. Pozastavení provádění zkoušek odborné způsobilosti 

Provádění zkoušek odborné způsobilosti se dočasně pozastavuje. Provádění zkoušek 
bude obnoveno po odeznění zvýšeného rizika nákazy koronavirem. 

Uchazeč, který do doby vyhlášení nouzového stavu neuspěl u praktické části zkoušky odborné 
způsobilosti a byl by oprávněn tuto část zkoušky opakovat podle §10 vyhlášky č. 221/2017 Sb., 
bude k opakování zkoušky odborné způsobilosti vyzván po ukončení nouzového stavu. 

5. Prodlužování platnosti zbrojních průkazů 

Doporučujeme postupovat takto: 

a) v případě držitelů zbrojních průkazů, jejichž zbrojnímu průkazu končí platnost za méně než 
6 měsíců, ale více než 3 měsíce, doporučujeme podání žádosti o vydání nového zbrojního 
průkazu odložit, 

b) v případě držitelů zbrojních průkazů, jejichž zbrojnímu průkazu končí platnost za méně než 
3 měsíce, doporučujeme podat žádost o vydání nového zbrojního průkazu 
korespondenčně nebo elektronicky, 

c) v případě korespondenčního nebo elektronického podání žádosti podle písmene 
b) nemusí být s ohledem na aktuální situaci součástí žádosti zdravotní posudek, správní 
poplatek a „pasová" fotografie; zejména v případě zdravotního posudku se v současnosti 
nejeví jako vhodné zatěžovat zdravotní systém rutinní posudkovou péčí; k doplnění těchto 
náležitostí žádosti bude držitel vyzván ze strany OSZBM po ukončení nouzového stavu, 

d) v případě zbrojního průkazu, o nějž byla podána žádost podle písmene c) a u kterého skončí 
platnost v době trvání nouzového stavu, bude po dodatečném doložení lékařského 
posudku a „pasové" fotografie a uhrazení správního poplatku po skončení nouzového 
stavu, vydán standardně nový zbrojní průkaz, který bude zpětně svou platností navazovat 
na dosavadní zbrojní průkaz. 

6. Registrace zbraně 

Registrace zbraně je z hlediska možného šíření koronaviru nejrizikovějším úkonem. 
Doporučujeme konkrétní případy řešit s příslušným útvarem policie telefonicky, držitel 
zbraně bude vyzván k předložení zbraně až v době po skončení nouzového stavu. 

Ohlášení převodu zbraně a odevzdání průkazu zbraně je možné provést korespondenčně. 

Rovněž v případě registrace zbraně a ohlášení převodu zbraně lze s ohledem na aktuální 
situaci prominout zmeškání lhůty. 

  

Mgr. Milena Bačkovská 

vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.novyepis.cz/clanek/374370#paragraphsGroup690539


Zajímavé internetové odkazy 

  

Přehled situace v ČR: COVID-19 

  

Světová aktuální data a interaktivní mapa světa s aktuálními počty nakažených 

  

Vláda ČR 

▪ Vyhlášení nouzového stavu (18.3.2020) 
▪ Očekávané události 

  

Ministerstvo zdravotnicví ČR 

▪ Aktuálně o koronaviru 
▪ Tiskové zprávy 

  

Ministerstvo vnitra ČR 

▪ Informace MV 
▪ Koronavirus COVID 19 - Doporučení ve vztahu k dětem 

  

Ministerstvo dopravy ČR 

▪ Mimořádná opatření 

  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

▪ Aktuality 

  

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

▪ Doporučení k cestám do zahraničí po vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se 
šířením koronaviru ve světě 

  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

▪ Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR 
▪ Nouzový stav a vysoké školství v ČR 
▪ Nový web pro podporu vzdělávání na dálku nadalku.msmt.cz 

  

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=211
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://www.mzcr.cz/obsah/2020_4107_1.html
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Od-soboty-plati-mimoradna-opatreni-v-mezinarodni-d
https://www.mpsv.cz/
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html
http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr
http://www.msmt.cz/nouzovy-stav-a-vysoke-skolstvi
http://nadalku.msmt.cz/


Státní zdravotní ústav 

▪ Rady a doporučení pro domácí karanténu 

 

http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

