
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 244 

 
k informaci o dočasném omezení provozu dálkových vlaků Českých drah, a.s. 

v objednávce státu  
 

Vláda 

bere na vědomí informaci o dočasném omezení provozu dálkových vlaků Českých                  
drah, a.s., zajišťovaných v režimu smluv o veřejných službách v přepravě cestujících 
v objednávce státu, obsaženou v příloze tohoto usnesení. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
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Příloha 
usnesení vlády 
ze dne 18. března 2020 č. 244 

 

INFORMACE O DOČASNÉM OMEZENÍ PROVOZU DÁLKOVÝCH 
VLAKŮ ČESKÝCH DRAH, A.S. V OBJEDNÁVCE STÁTU 

A. Důvod předložení 

České dráhy v důsledku stávající krizové situace a omezení pohybu obyvatel pociťují 
velmi výrazný pokles počtu cestujících v dálkové dopravě, která rozdílně od dopravy 
regionální, kde také došlo k podstatnému snížení frekvence, není primárně využívaná pro 
pravidelné cesty do zaměstnání. Pokud jde o konkrétní čísla z provozu, lze konstatovat, že 
v průměru nedosahuje počet cestujících v jednotlivých vlacích ani 30 osob. Tržby 
v dálkové dopravě poklesly na 15 % obvyklých tržeb pro toto období. Zároveň se České 
dráhy potýkají s nezvyklou personální krizí, kdy zejména provozní zaměstnanci mají obavy 
pracovat v prostorách pro cestující.  

Stejně jako již probíhají redukce v městské a regionální dopravě se jeví jako účelné, 
vhodné i hospodárné v určitém rozsahu omezit rozsah dálkové železniční dopravy 
v objednávce státu. Po dohodě s dopravcem byly předloženy návrhy redukcí zejména  
expresního segmentu vlaků, kdy z důvodu nemožnosti vykonávat mezinárodní dopravu a 
řadě souběhů s rychlíky se tyto vlaky za stávající situace jeví jako nadbytečné. Návrh 
opatření zachovává dopravní obslužnost na všech linkách v ZVS, jen redukuje rozsah 
dopravy na jednotlivých relacích na minimálně dvouhodinový takt. Kapacita jednotlivých 
souprav zachovaných vlaků bude dostatečná a bude se dle potřeby v době trvání redukce 
rozsahu dopravy počet vozů operativně upravovat. 

B. Základní popis provedených úprav provozu dálkových vlaků 

Navrhovaná redukce se týká pouze 39 vlaků (6,62 %) z celkového počtu 589 
vlaků dálkových vlaků Českých drah v současné době provozovaných na základě 
objednávky státu. Konkrétně se jedná o následující úpravy:     

Linka Ex1 (Ostrava – Návsí) 

 omezení z 8 párů na 5 párů vlaků denně, 

 dopravní obslužnost na dané relaci dále zajistí 4 páry komerčních vlaků Českých drah 
(mimo smlouvy o veřejných službách), 

 zároveň bude na dané relaci pro úsekovou frekvenci zachována regionální doprava 
v objednávce kraje. 

Linka Ex2 (Praha – Olomouc – Vsetín/Horní Lideč) 

 odřeknutí vlaků v úseku Praha – Olomouc (s ohledem na vlaky jiných linek omezení 
z 19 párů na 10 párů vlaků denně v úseku Praha – Olomouc), 

 dopravní obslužnost na této relaci Praha – Olomouc zajistí 10 párů vlaků linky R18 
Praha – Olomouc – Luhačovice/Zlín, 

 zároveň bude na dané relaci pro úsekovou frekvenci zachována regionální doprava 
v objednávce krajů. 

Linka Ex3 (Praha – Brno – Břeclav) 

 odřeknutí vlaků linky Ex3, 
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 dopravní obslužnost v úseku Praha - Brno zajistí 9 párů vlaků linky R19 Praha – Česká 
Třebová – Brno, 

 omezení z 30 párů na 12 párů vlaků denně v úseku Brno – Břeclav, 

 zároveň bude da dané relaci zachována regionální doprava v objednávce krajů 

Linka Ex5 (Praha – Děčín) 

 odřeknutím vlaků této linky dojde k omezení z 29 párů na 21 párů vlaků denně v úseku 
Praha – Ústí nad Labem/Děčín, 

 dopravní obslužnost na relaci zajistí 7 párů vlaků linky R15 Praha – Ústí nad Labem - 
Cheb a 14 párů vlaků linky R20 Praha – Děčín, obě linky v objednávce státu. 

Obdobně České dráhy připravují návrh opatření pro dočasnou redukci zbývajících dvou 
expresních linek 

 Ex6 Praha – Plzeň – Cheb/Domažlice 

 Ex7 Praha – Dolní Dvořiště 

a čtyř rychlíkových linek 

 R9 Praha – Havlíčkův – Brod 

 R10 Praha – Hradec Králové – Trutnov/Letohrad 

 R16 Praha – Plzeň- Klatovy 

 R20 Praha – Děčín 

Jedná se o linky, které jsou provozovány vždy v souběhu s jinými linkami v objednávce státu 
a lze u nich i po redukci zajistit nabídku spojů v minimálně dvouhodinovém intervalu a 
s dostatečnou kapacitou. Podrobnosti těchto opatření budou předem projednány 
s Ministerstvem dopravy. 

Redukci vybraných linek dálkové dopravy se navrhuje zavést pouze pro období 
platnosti vládního nařízení omezujícího volný pohyb osob.  

 

 

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 245 

 
k finančnímu krytí nákladů vynaložených kapitolami Ministerstvo vnitra,        

Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo obrany v souvislosti s centrálním 
nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19 

 

Vláda 

I. schvaluje  

1. finanční krytí nákladů, vynaložených kapitolami Ministerstvo vnitra, Ministerstvo      
zahraničních věcí a Ministerstvo obrany, v souvislosti s centrálním nákupem ochranných 
prostředků proti šíření nemoci COVID-19, 

2. uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní 
rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra v celkové výši                     
1 085 449 tis. Kč, do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v celkové výši 
118 200 tis. Kč, do rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany v celkové výši 110 700 tis. Kč; 

II. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministru zahraničních věcí a ministru      
obrany předložit žádost o provedení rozpočtového opatření podle bodu I/2 tohoto    
usnesení, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí realizovat na základě žádostí podle bodu                    
II/1 tohoto usnesení rozpočtové opatření podle bodu I/2 tohoto usnesení. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,  
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
ministři zahraničních věcí, 
obrany 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 246 

 
o změně usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 237,  

o záruce COVID 
 

Vláda 

mění usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 237, o záruce COVID tak, že vypouští 

1. bod II, 

2. bod III/1 a), 

3. bod III/2. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 247 

 
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 § 6 
odst. 1 písm. b) krizového zákona. 
 
Vláda  
 

I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na 
všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako 
je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének; 

II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit 
pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení 
vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 podle bodu: 

a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),   
 

b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou 
osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 

 
c) I/f, druhá část věty  (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, 

včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých), 
 

d)  I/h (pobyt v přírodě nebo parcích) 
 
se na tyto osoby nevztahují; 
 

III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II tohoto usnesení platí všechna opatření 
vyplývající ze všech dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky 
dýchacích cest); 

IV. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II tohoto usnesení (pendleři) strpět při 
přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění a pokud 
budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost 
zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění 
přítomnosti onemocnění COVID-19. 

 

Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 248 

 
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. e) a § 6 
odst. 1 písm. b) krizového zákona. 

Vláda s účinností ode dne 19. března 2020 od 00:00 hod. 

mění bod I/3 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, který nově zní: 

„3. se platnost povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, 

které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto opatření a jejichž platnost uplyne maximálně 

60 dnů ode dne skončení nouzového stavu, prodlužuje tak, že skončí uplynutím doby 60 dnů 

ode dne skončení nouzového stavu; toto opatření platí za podmínky, že zaměstnavatel s 

cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu, na jehož základě bylo 

příslušné oprávnění vydáno, a to tak, aby tento základní pracovněprávní vztah trval po dobu 

platnosti oprávnění prodlouženého tímto opatřením,“. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 249 

 
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) a 
§ 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. 
 
Vláda  
 
zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost                       
v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou 
osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob 
v obdobném poměru. 
  
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 250 

 
k zajištění zvýšené ochrany obyvatel - trasování  

 

Vláda 

I. schvaluje nastavení pravidel a vytvoření právního rámce pro orientační trasování polohy 
osob, u kterých byla prokazatelně potvrzena nákaza covid-19, ve sledovaném období a 
na základě jejich informovaného souhlasu;  

II. ukládá  

1. ministru zdravotnictví realizovat postup podle bodu III, varianty 1 obsažené v předkládací 
zprávě materiálu čj. 230/20; 

2. ministru zdravotnictví uzavřít smlouvu podle varianty uvedené v bodě II/1 tohoto 
usnesení v termínu do 19. března 2020, 

3. vydat mimořádná opatření podle § 80 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do 18. března 2020. 

Provede: 
ministr zdravotnictví 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 251 

 
o doporučení provádět dezinfekci  

v některých veřejně přístupných prostorech  
 

Vláda  

doporučuje za účelem ochrany veřejného zdraví v souvislosti s šířením onemocnění 
COVID-19 

1. všem provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat nákupní košíky a vozíky 
po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu, 

2. všem provozovatelům veřejné dopravy dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají 
(zejména kliky, madla, ovládání dveří, držadla, opěrky sedadel), přinejmenším po každé 
jízdě. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



Příloha 
usnesení vlády 
ze dne 18. března 2020 č. 252 

 
 
 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 
Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.  
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-
19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:  
 
 

I. 
 
Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím lázeňskou léčebně 
rehabilitační péči se zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování 
lázeňské léčebně rehabilitační péče. 
 

II. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 19. března 2020. 
 
 
 
 
 
Odůvodnění: 
 
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické 
situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem  
s označením SARS-CoV2 v České republice. 
 
S ohledem na fakt, že se v tomto případě nejedná o poskytování akutní ani 
neodkladné péče, nehrozí nebezpečí z prodlení. V maximální možné míře se tak 
v této oblasti omezuje počet pacientů v těchto zařízení tak, aby došlo k minimalizaci 
rizika šíření onemocnění COVID-19. 
 

 
 
 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 
ministr zdravotnictví 

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 252 

 
o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví  

- lázeňská léčebně rehabilitační péče   
 

Vláda  

I. schvaluje vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem 
poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči 
zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační 
péče, uvedeného v příloze tohoto usnesení; 

II. ukládá ministru zdravotnictví vydat do 18. března 2020 postupem podle § 80 odst. 1 
písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
mimořádné opatření uvedené v bodě I tohoto usnesení. 

Provede: 
ministr zdravotnictví 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2020 č. 253 

 
k vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí 

 

Vláda 

bere na vědomí informaci o vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí 
uvedenou v příloze tohoto usnesení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



Příloha 
usnesení vlády 
ze dne 18. března 2020 č. 253 

 

 

Česká ekonomická diplomacie vyhlašuje  

Nouzový balíček naléhavé pomoci pro české vývozce na zahraničních trzích 

 

Ministerstvo zahraničních věcí pomůže českým podnikatelům na zahraničních trzích v době stavu 

nouze v důsledku šíření epidemie koronaviru.  České zastupitelské úřady sledují aktuální situaci na 

zahraničních trzích, která je ovlivněna komplikující se logistikou obchodních operací, růstem 

omezování obchodu a turbulentní poptávkou.  

Význam exportu pro českou ekonomiku je zcela zásadní. Česká ekonomika je extrémně otevřená, což 

dokládá i vysoký podíl exportu na hrubém domácím produktu, který v roce 2019 činil necelých 80 %, 

podíl zaměstnanců pracujících v odvětvích přímo či nepřímo navázaných na vývoz je u nás 52 %, což 

je více než dvojnásobek světového průměru. Celosvětové šíření epidemie koronaviru má zásadní vliv 

na globální ekonomiku a její budoucí vývoj. Dle některých odhadů by ekonomiky USA a Velké Británie 

mohly však i klesat, stejně jako v případě evropské sedmadvacítky, pro kterou je pro rok 2020 

předpovídán meziroční pokles o 1 %. Odhady tempa růstu světové ekonomiky pro tento rok se proto 

snížily z původních 2,4 % na 1, 5 %. 

Většina dnes zaváděných opatření v obchodě směřuje k omezení pohybu osob, ne zboží. To se týká i 

mezinárodní obchodní výměny.  V současné chvíli není možné cestovat k jednání se zahraničními 

partnery nebo je zvát k návštěvě do ČR. S ohledem na narůstající bariéry zahraničního obchodu se 

jeho realizace a logistika stává čím dál složitější. To vše představuje již dnes vážnou překážku pro 

české firmy.  

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí jsou připraveny v této chvíli 

nabídnout asistenci českým podnikatelům v případě, že se dostanou do problémů s realizací 

obchodních dodávek do zahraničí, především v případě administrativních bariér kladených na 

dovozce místními úřady. 

Současně vzhledem k omezení pohybu osob nabízíme pomoc při hledání nových kontaktů a 

příležitostí v oborech, které budou součástí stimulačních balíčků jednotlivých států. Jednotná 

zahraniční síť zastupitelských úřadů České republiky je připravena pomoci analyzovat příležitosti, 

vyhledat vhodné obchodní partnery a předat jejich kontakty v rámci společné zahraniční sítě.  

Tyto služby budou firmám poskytovány zcela zdarma. České podniky mohou s celou zahraniční sítí 

komunikovat na dálku prostřednictvím informačních technologií. Připravili jsme pro podnikatele sérii 

webinářů s českými zastupitelskými úřady. První proběhne již v březnu 2020 s ekonomickým úsekem 

Velvyslanectví ČR v Moskvě a USA. Firmy budou mít možnost online diskutovat s ekonomickým 

diplomatem o aktuální situaci na příslušných trzích se zaměřením na aktuální příležitosti, novinky i 

rizika. Informace o termínech a tématech webinářů naleznete na www.export.cz/akce. 

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR představujeme nový 

nástroj na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA). Ten umožní českým firmám aktivním 

na zahraničních trzích operativně reagovat na mimořádnou situaci. Nově bude možné využít služeb 



místních expertů, kteří zajistí kontinuitu obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů 

spojených s mimořádnými opatřeními. V době omezení pohybu osob mohou tyto subjekty mimo jiné 

firmám pomoci zajistit osobní styk a dohled nad jejich aktivitami v místě. Program PROPEA bude 

financován ze sdružených prostředků určených mezirezortního společného nástroje na podporu 

ekonomické diplomacie. Pilotně začne fungovat tato podpora v 10 zemích světa: Maroko, Japonsko, 

Mongolsko, Indie, Vietnam, Bosna a Hercegovina, Peru, Čína, Spojené království a Mexiko. 

 

Nouzový balíček MZV pro české firmy: 

V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb 

české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou.  

Opatření jsou synergická a logicky navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené Ministerstvem 

průmyslu a obchodu (MPO), EGAPu a ČMZRB. 

 

Nouzový balíček zahrnuje podporu českých firem v pěti oblastech: 

1) Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v 

dané zemi; 

2) Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu; 

3) Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů; 

4) Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací; 

5) Využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci 

obchodu. 

 

Kontakty: 

Aktuální vývoj a informace zveřejňujeme na internetových stránkách českých zastupitelských úřadů 

(webové stránky ve formátu www.mzv.cz/mesto, např. www.mzv.cz/rim) a na portále BusinessInfo. 

Nouzový balíček podpory spouštíme okamžitě k dnešnímu datu. Nová iniciativa MZV bude 

realizována bez dodatečných nároků na personální či finanční zdroje ze státního rozpočtu.  

Hlavním kontaktním bodem pro získání podpory budou naše zastupitelské úřady ve spolupráci s 

jednotnou zahraniční sítí a samozřejmě také Klientské centrum pro export. 

Bližší informace v sekci kontakty v zahraničí 

https://www.mzv.cz/ekonomika/cz/kontakty_v_zahranici/index.html a na Klientském centru pro 

export s informacemi soustředěnými na portále pro podnikatele BusinessInfo www.businessinfo.cz. 


