Vláda ČR schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky.
Nouzový stav je vyhlášen od 12. 3. 2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů.
V případě vyhlášení nouzového stavu mohou omezena některá práva a svobody. Usnesením
vlády se s účinností od 14. března nařizuje:






zákaz vstupu pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců
pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území
České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky.
zastavení přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských
úřadech České republiky; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České
republiky;
zastavení řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo
rozhodnuto; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky;
přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na
zastupitelských úřadech;
zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem
nad 90 dnů na území České republiky vstupu do rizikových oblastí; to neplatí, je-li
z tohoto opatření udělena výjimka.

Cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně přechodně
nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na území po dobu trvání
nouzového stavu.

Vláda ČR dále dne 12. března rozhodla o znovuzavedení vnitřních hranic ČR
Dne 12. března 2020 rozhodla vláda ČR v reakci na bezprostřední hrozbu pro veřejný pořádek
a vnitřní bezpečnost způsobenou rozšířením onemocnění COVID-19 o znovuzavedení kontrol
na vnitřních hranicích ČR.





Opatření se týká pozemní hranice se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou
republikou a vzdušné hranice a bude probíhat v období od 14. března 2020 0:00 do 18.
března 2020 23:59 s možností prodloužení.
Vnitřní hranice s Rakouskem a Německem lze překračovat pouze v určených místech,
a to bez časového omezení. Osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní
hranice, zejména pendleři, mohou překračovat také v dalších místech uvedených níže,
a to v době od 5:00 do 23:00.
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 například o integrovaný záchranný systém,
osoby v případě nepředvídané mimořádné situace, nákladní dopravu atd.

Intenzita a zacílení kontrol byly vybrány tak, aby omezení plynulosti přeshraničního provozu
bylo co nejmenší.
Ministerstvo vnitra žádá cestující veřejnost o pochopení a vstřícnost při případné kontrole.

1) Místa určená k překračování vnitřních hranic

Rakousko
Silniční:
Dolní Dvořiště – Wullowitz
České Velenice – Gmünd
Hatě – Kleinhaugsdorf
Mikulov – Drasenhofen

Německo
Silniční:
Strážný - Phillippsreut
Pomezí nad Ohří - Schirnding
Rozvadov-dálnice - Waidhaus
Folmava – Furth im Wald/Schafberg
Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein
Krásný Les - Breitenau
H. Sv. Šebestiána - Reitzenhain
Letiště
Praha/Ruzyně
Kbely
2) Další místa určená k překračování vnitřních hranic
Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména
přeshraniční pracovníky a další osoby, a to v době od 5:00 do 23:00.
I. Rakousko
Silniční:
Vratěnín – Oberurnau
Valtice – Schrattenberg
Nová Bystřice – Grametten
Hevlín – Laa an der Thaya
II. Německo
Silniční:
Všeruby – Eschlam
Jiříkov – Neugersdorf
Vojtanov –Schönberg
Cínovec - Altenberg

