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Legislativní útvary ministerstev
a ústředních orgánů státní správy

Praha 19. března 2020
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Přílohy: 1el

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy
v době trvání nouzového stavu
V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020,
kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti
České republiky, vyhlášen z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území České republiky
nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů v příloze zasíláme
Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy
v době trvání nouzového stavu.
S pozdravem

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
náměstek ministra vnitra
pro řízení sekce legislativy, státní
správy a územní samosprávy

Vyřizuje: Mgr. Věra Ondračková
tel. č.:
974 817 310, 725 424 984
e-mail: vera.ondrackova@mvcr.cz
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Ministerstvo financí,
Ministerstvo zahraničních věcí,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo kultury,
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo spravedlnosti,
Ministerstvo vnitra,
Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvo obrany,
Ministerstvo dopravy,
Ministerstvo životního prostředí,
Český statistický úřad,
Český úřad zeměměřický a katastrální,
Český báňský úřad,
Úřad průmyslového vlastnictví,
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
Správa státních hmotných rezerv,
Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
Národní bezpečnostní úřad,
Energetický regulační úřad,
Úřad vlády České republiky,
Český telekomunikační úřad,
Úřad pro ochranu osobních údajů,
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře,
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost,
Národní sportovní agentura.
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