
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 12. března 2020 č. 201 

 
o přijetí krizového opatření 

 
V návaznosti na usnesení vlády č.  194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu  
s čI. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro 
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve 
smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové 
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) 
krizového zákona. 
 
Vláda 

I. 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; 
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II. ruší mimořádné opatření obecné povahy ze dne 10. března 2020, č. j. MZDR 
10676/2020-1/MIN/KAN, uplynutím dne 12. března 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


