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V Česku od čtvrtka platí nouzový stav. Vyhlásila ho vláda kvůli výskytu koronaviru. Trvat bude 

minimálně třicet dnů. Většina hromadných akcí se v Česku omezuje na 30 osob a od osmé hodiny 

večerní do šesté hodiny ranní budou uzavřeny restaurace i hospody. 

REPO: Shromáždění 

 

"Zakazují se divadelní........Nevztahuje se na pohřby," upřesnil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.  

Zavřely se také knihovny, sportoviště či galerie. Čechům je zakázáno cestovat do rizikových oblastí a 

cizince, kteří z nich přijíždějí, hraniční stráž nepustí do Česka.  

 

REPO: Babiš-cizinci 

 

"Nesmí ..........rizikových oblastí," informoval ve čtvrtek Babiš. V pátek pak vláda zákaz rozšířila: 

zakázala vycestování z území ČR českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem 

nad 90 dnů.  

 

Některá opatření rozvedl i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Připomněl, že Česko zavedlo ochranu 

hranic s Německem a Rakouskem. Na pomoc policii při kontrole hranic bude povolána armáda.  

REPO: Hamáček 1 

 

"Bude možné .......aby neztratili práci," doplnil ministr. 

 

Od soboty je z Česka do všech okolních zemí zakázána autobusová, vlaková a lodní přeprava lidí. 

Částečně omezena bude i letecká doprava. Otevřené zůstanou školky, supermarkety, nemocnice, 

lékárny a během dne i restaurace. Omezená není ani hromadná doprava.  

 

Premiér Babiš také informoval, že vláda uvolní z rozpočtové rezervy 500 milionů korun na nákup 

ochranných pomůcek proti koronaviru. Nové roušky a respirátory by měly dostat primárně 

zdravotníci. Na mimořádném jednání vláda taky rozhodla o pozastavení činnosti denních stacionářů. 

Babiš zároveň znovu připomněl, že není důvod k panice. 

 

 audio 

  

Začíná: Já bych znovu  



Končí: dovozu potravin. 

 

Šíření koronaviru navíc může být trestným činem. Ministryně spravedlnosti nemoc zařadila mezi 

nakažlivé nemoci, jejichž šíření tak může být hodnoceno.  

Podle premiéra je v nemocnicích dostatek zdravotnického personálu.  

babiš-zdravotníci 

Také lékařské odbory informovaly, že vydaly pro nemocnice a další zdravotnická zařízení několik 

doporučení - třeba aby nemocnice oslovily své bývalé zaměstnance, kteří by mohli pomoct v případné 

personální krizi v nemocnicích.  

 

Vláda také rozšířila povinnou karanténu pro všechny Čechy, kteří se vracejí z 15 rizikových zemí. 

Vedle Číny, Jižní Koreje a Itálie se jedná o Německo, Rakousko, Francii, Španělsko nebo Velkou 

Británii. V těchto oblastech je teď zhruba 205 tisíc Čechů.  

 

V sobotu začal platit zákaz vstupu do Spojených států pro lidi ze Schengenského prostoru, tedy i pro 

Česko, kvůli šíření koronaviru. Opatření platí na 30 dní. České ministerstvo zahraničí doporučilo 

eským občanům, kteří jsou ve Spojených státech, aby zvážili předčasný návrat domů. Česká 

ambasáda v USA je připravena jim s návratem pomoct. Vypomůže i s interpretací zákazu, protože 

některá nařízení jsou stále nejasná. Českému rozhlasu to řekl velvyslanec v USA Hynek Kmoníček: 

repo 

Začíná: Ambasáda je... 

Končí: zastupitelský úřad. 

 

Češi by také měli být v kontaktu s leteckými společnostmi, u kterých si koupili letenky. Některé lety se 

totiž můžou rušit.  

++++++++++++++++++ 

Stát zrušil také všechny bohoslužby a jiná shromáždění v kostelích, kde je více než 30 lidí. Kostely 

můžou zůstat podle uvážení farářů otevřené pro osobní modlitbu. Uvedl to biskup Vojtěch Cikrle. 

Věřícím udělil dispens, tedy výjimku od osobní účasti na nedělní mši. Sledovat ji můžou přes média 

nebo internet. Kostely zůstanou otevřené pro jednotlivce například v Brně, říká děkan Václav Slouk ze 

svatojakubské farnosti.  

repo 

 Začíná: Je doporučení..... 

Končí: ....otevřené i nadále 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 



 

Firmy z cestovního ruchu a pohostinství můžou podle Hospodářské komory kvůli šíření koronaviru 

přijít o desítky miliardy korun. Podle prezidenta komory Vladimíra Dlouhého by stát měl zvážit odklad 

daňových plateb nebo odvodů, aby postiženým podnikům pomohl. Jen v cestovním ruchu je podle 

prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka ohroženo až 40 tisíc pracovních míst.  

 

Repo 

Začíná: pokud by 

Končí: zaměstnaneckých úvazků 

 

 

Menším podnikatelům a živnostníkům se posune termín podání daňového přiznání o tři měsíce. 

Navrhla to ministryně financí Alena Schillerová za Hnutí ANO. Důvodem jsou dopady šíření nového 

koronaviru. Právě menší podnikatelé pocítili dopad jako první.  

 

repo 

prominu plošně... 

...přiznání.)) 

 

Prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky pak chce menším podnikatelům ulevit i 

ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za Hnutí ANO.  

 

repo 

to je... 

...bezúročného.)) 

 

Ministryně Schillerová pak plánuje i nová opatření ohledně spuštění třetí a čtvrté vlny elektronické 

evidence tržeb. EET sice začne v květnu platit, finanční správa ale nebude podnikatele čtvrt roku 

kontrolovat. 

++++++++++++++++ 

Ve věku 97 let zemřela legendární oštěpařka Dana Zátopková. Ve své kariéře vyhrála olympijské hry v 

Helsinkách v roce 1952, o deset let později ukončila kariéru a věnovala se trénování. V šedesátých 

letech byla také členkou ženské komise Mezinárodní atletické federace.  Ještě v sobotu za ní byl ve 

Střešovicích předseda Českého klubu olympioniků Oldřich Svojanovský, blízký přítel manželů 

Zátopkových. 



 

repo 

Začíná: Druhou takovou... 

Končí: ...těšila. 

 

Na Zátopkovou vzpomíná bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, který se s úspěšnovou sportovkyní 

potkával na sportovních galavečerech.  

 

Repo   

 

Na poslední společné setkání s Danou Zátopkovou vzpomíná i trojnásobný olympijský šampion v 

hodu oštěpem Jan Železný... 

 

Repo  

Začíná: Byly... 

Končí: ...vzpomínaj. 

 

+++++++++++++++++ 

 

Čeští tenisté znají soupeře pro finálový turnaj Davis Cupu. V Madridu nastoupí ve skupině "C" proti 

Francii a Velké Británii. Nehrající kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil varuje zejména před sílou 

Francie.  

 

repo   

Začíná: Určitě... 

Končí: ... ztratit. 

 

Finálový turnaj Davis Cupu hostí Madrid od 23. do 29. listopadu.  

++++++++++++++ 

 

Hokejová extraliga už pokračovat nebude. Po vyhlášení nouzového stavu v Česku o tom rozhodlo 

vedení hokejového svazu. Zároveň nebude vyhlašovat ani mistra této sezóny. Příští ročník extraligy 

pak budou hrát České Budějovice. Kluby se tak shodly na tom, že do nejvyšší soutěže má postoupit 



právě jihočeský tým, který má po základní části značný náskok. Mluví o tom prezident svazu omáš 

Král.  

 

repo 

Začíná: Paradoxně 

Končí: Budějovice 

 

Fotbalová liga v Česku bude minimálně po dobu vyhlášeného stavu nouze přerušena. Do poloviny 

dubna tak nezačnou zápasy první ani druhé nejvyšší soutěže.  

 


