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opatřenĺ obecné povahy

Zpracov

Vláda České republiky (dále jen ,,vláda") jako orgán přĺslušný podle $ 11 odst. 1

zákona ć,' 191t2016 Sb', o ochraně státních hranic Ceské republiky a o změně
souvisejících zákonů (dále jen ,,zákon o ochraně státnĺch hranic") a Ve smyslu cl. 28
odst. 3 nalizení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kteým se stanoví
kodex Unie o pravidlech upravujÍcích přeshraniční pohyb osob (dále jen
,,Schengenský hraniční kodex") v souvislosti s bezprostřednĺ hrozbou pro veřejný
pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění
CoVlD-1 9 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2

dočasně znovu zavádi ochranu vnitřních hranic Ceské republiky,

a to V obdobĺ od 16. března 2020 00:00 do 4. dubna 2020 23:59 na pozemnĺ hranici
se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

I.

1) Policĺe Ceské republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných
úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem přiměřeným
aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.

2) Vnitřnĺ hranice lze překračovat pouze
a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy, a to

bez časového omezení a
b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy,

a to v době od 5:00 do 23:00, pokud se jedná o nákladní silniční dopravu při
dodrŽenĺ dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překračujĺcí
vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky pracujícĺ ve vzdálenosti do
100 km od státní hranice České republiky a další osoby, které prokáŽi důvody
zvláštnĺho zřetele'

3) omezení uvedená v odst. 2 se nevztahují na:
a) integrovaný zâchranný systém, jehoŽ reŽim překračování státních hranic je

upraven mezinárodnĺ smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a
sousedním státem,

b) osoby v přĺpadě nepředvídané mimořádné situace,
c) dopravce v souladu s body ll. 4., ll. 5. a lll. usnesenĺ vlády ze dne 12' března

2020 č' 200,
d) nákladní leteckou, nákladní Železniční a nákladnĺ lodní dopravu a
e) lety za účelem pátrání a záchrany, lety za účelem hašení poŽárů, lety pro

zdravotnické úcely včetně sekundárních a repatriačních letů, poziční lety, lety
pro technické účely a lety za účelem kontroly nebo ověřování navigačních
zaŕizení.



II

Toto opatření obecné povahy rušĺ mimořádné opatřenĺ Ministerstva vnitra c. j. MV-
48168-2loAM-2020 ze dne 13. března 2020

ilt.
Toto opatřenĺ obecné povahy nabývá účinnosti 16. března 2020 00:00 a pozbývâ
platnosti 4. dubna 2020 23'.59.

odůvodnění

V souvislosti s rozšĺřením onemocnění CoVlD-19 způsobeným novým koronavirem
SARS-CoV-2 byla přĺslušnými orgány identifĺkována zâvažnâ hrozba pro veřejný
pořádek a vnitřnĺ bezpečnost Ceské republiky. S ohledem na tuto skutečnost byla
shledána jakoŽto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést
ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 28 odst. 1 Schengenského
hraničního kodexu. Dne 12. března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra
v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení
ochrany vnitřních hranic České republiky č. j. MV-48168-1/oAM-2o2o, které bylo dne
'ĺ3' března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č. j. MV-48168-2/oAM-2020'

Vzledem k přetrvávĄíci závaŽné hrozbě pro veřejný pořádek a vnitřnĺ bezpečnost
Ceské republiky vyplývající z nepříznivého vývoje epidemiologické situace vláda
rozhodla v souladu s cl. 28 odst' 3 Schengenského hraničnĺho kodexu a Ş 11 odst. 1

zákona o ochraně hranic o prodlouŽení dočasného znovuzavednĺ ochrany vnitřních
hranic Ceské republiky, a to do 4' dubna 2o2o. Vsouvislosti stímto vláda současně
ruší mimořádné opatření Ministerstva vnitra MV-48168-2/oAM -2020 v souladu s $ 1 1

odst. 4 zákona o ochraně hranic.

Cĺlem tohoto opatření je zabránit narušování veřejného pořádku V důsledku
nekontrolovaného pohybu osob podléhajících mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví vydaným v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace.

Kontroly budou prováděny po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic, a to
flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závĺslosti na vývoji situace.

Vnitřnĺ hranice lze překračovat pouze v místech stanovených v cásti 1 přílohy tohoto
opatření, a to bez časového omezení. Nákladní silnicní doprava při dodrŽení
dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překracující vnitřní hranice,

1ejména přeshraniční pracovnĺci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státnĺ hranice
Ceské republiky a další osoby, které prokâŽi důvody zvláštního zřetele, mohou
překračovat také v dalších místech uvedených v cásti 2 přĺlohy tohoto opatření
obecné povahy, a to v době od 5:00 do 23:00. Stanovená místa jsou převzata ze
sdělení Ministerstva vnitra č. 29812019 Sb., o vyhlášení Seznamu hraničních
přechodů a seznamů přeshranicnĺch propojení, a to včetně uvedení hraničního
úseku/h ran ičn ího znaku.
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VýŠe uvedená povinnost se nevztahuje na vybrané kategorie osob, u nichŽ by bylo
omezení překračování vnitřních hranic nepřiměřené a v některých případech by
odporovalo veřejnému zájmu. Jedná se o:

a) integrovaný záchranný systém, jehoŽ reŽim překračovánĺ státnĺch hranic je
upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a
sousedním státem,

b) osoby v přĺpadě nepředvídané mimořádné situace,
c) dopravce v souladu s body ll. 4., ll. 5. a lll' usnesení vlády ze dne 12. března

2020 c. 200,
d) nákladní leteckou, nákladní železnicni a nákladní lodní dopravu a
e) lety za účelem pátrání a záchrany, lety za úcelem hašení poŽárŮ, lety pro

zdravotnické úcely včetně sekundárních a repatriacních letů, poziční lety, lety
pro technické účely a lety za účelem kontroly nebo ověřování navigačních
zařízení'

Useky, na kteých budou prováděny kontroly, jejich intenzita a zacilení byly zvoleny
s ohledem na princip přiměřenosti tak, aby omezení plynulosti přeshraničního
provozu bylo co nejmenšĺ.

Poučení

Proti tomuto opatření podle s 173 odst' 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek.

Ing. Andľej Babiš
předseda vlády
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Příloha

3) Vzor potvrzení pro přeshraniční pľacovníkv
/M usterzertifikat fü r q renzĹi bersch reitende Pend ler

Potvrzen í o vÝkon u zaměstnánĺ/ Arbeitsbescheiniqu nq

Potvrzuje se, Že osoba/ Bestätigt diese Person

Jméno a příjmeníA/or- und Nachname:

Datu m narozenĺ/Geburtsdatum :

BydlištěA/Vohnsitz:

pracuje u /arbeitet bei

Název společnosti/úřadu/organizace / Name der Firma / Behörde / organisation

M ísto výkonu práceiArbeitsplatz

Dále se potvrzuje, Že mĺsto výkonu práce se nacházíve vzdálenosti 100 km od státní hranice
České republiky.

Es wird auch bestätigt, dass sich der Arbeitsplatz in einer Entfernung von 100 km von der
Staatsgrenze der Tschechischen Republik befindet.

V/ln dne/am

Razítko a podpis zaměstnavatele /Stempel und die Unterschrift des Arbeitgebers


