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O B S A H :

104. Nař ízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

105. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření



104

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. března 2020

o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 písm. d) zá-
kona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních
pro krizové stavy a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným
vládou dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu korona-
viru SARS-CoV-2 se zakazuje dodání všech registro-
vaných léčivých přípravků určených pro trh na

území České republiky do členských zemí Evropské
unie a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných
zemí než členských zemí Evropské unie.

§ 2

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho
vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti skončením
nouzového stavu uvedeného v § 1 tohoto nařízení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 17. března 2020 č. 243

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 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 § 5 písm. c) a e) krizového
zákona.

Vláda

zakazuje s účinností ode dne 18. března 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu příslušníkům
bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost, kterou vykonávají podle § 48 odst. 2 a 3 zákona
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Provedou:

předseda vlády,
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,

místopředsedkyně vlády a ministryně financí,
ministryně spravedlnosti

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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