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a4
USNESENÍ
VLÁDY ČPSrP REPUBLIKY
ze dne 15. březrra 2020 č.214
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlácly č. 194 ze dne 12.\>řezna2O2O,kterým vlácla v souiaclu .s Čl. 5 a 6 Ústavního
záI<ona č. 110/1,998 Sb., o bezpečnosti Českérepubliky, vylrlásila pro územíČeskérepubliky z clŮvodu
ohrožcrrízáravív souvislosti s prokázánírn výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoY-2/ na:úzcmí
čcskó rcpublilry nouzový stav a vc smyslu § 5 písm. a) až c) a § 6 zákona č.24O/2OO0 Sb,, o krizovómřízcní
o ,n,ě.,ě některých zákonů (krizový zákon), ve z,nění poz.clčjšíchpředpisů, pro řeŠenívz,niklé krizové
"sitrrace,rozhodlaopřijetíkrizovýchopatření,tímtovesmysluustanovení§5oclst. 1PÍsm.e)a§6oclst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda
I. nařizuje, že po clobu trvánínouzového stavu vylrlášerrého usrrcscrrírlr vlác1;. č. 194 zc clne 12. t>řezna2020

l.

Ize u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne o.ic .lnc vyirlášení tclhoto oPatření, nahraclit
čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tol.otcl clpirtřerrí;
a) zclravotní průkaz poclle § 19 oclst. 2 záI<ona č.258/2OOO Sb., ochranč l,cřcjného zclraví a o změrrě
některých souvisejících zákonů, ve zrrěrrí pr.lzclějšíclr přeclpisů, a

b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zanlěstnání dle zá|<onač.373/2011 Sb., o sPecifických zdravotrríclr službách, ve zněr-rí pozdějšíclr předpisů

2.

není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékar'sképrohlícllry vc smyslu trstanovení § 11 vYlrláŠkY

č,79l2o13 Sb., o prorrede,-,í.rěkterýcÉ ustallovení zákona č,373/2011 Sb., o sPecifickýcl-r zdravotr-rích
službácl-r, (vyhláška o pracovrrělékařskýclr službách a něI<tcrýclr druzícl-r posudkové péČe),vc znéníPozdějších předpisů,

3. platnost povolení k zaměstnání a povolerrí avízk pobytu vyclarrýclr clo clrrc vyl-rlášcní tohoto oPatření
osobám ,, pracorrnčprávním vztahu k zamčstnavatclťirn, ktcří poskytují služ.lry r-ra záklaclč dohodY dlc
r-ra z,ál<laclČ jiné srr-rlotrvy, se pro§ 3O8 zákonač. ze)/zoo6 Sb., zákoník práce, v platnérrr z.rrěrrí, rrcbo
ál.rzrr1. na dobu do 60 dnů po skončenínouz_ového stavll, z.r přcclpol<ladu, ž.c jsotr kc cini vyhlášení
tohoto opatření platné,
4. se netnus í u zabalených potravin dodržovat dalšípož,adavl<y pro trr,áclěr-rí na trlr stanovené prováděcím
právním předpisem;
II. nařizuje, že zákaz rnaloobchodního proclejc a prodeje služcb v provozovnáclr, stanovený v bodě I. usnescní vlády zc dnc 1,4. břczna 2o2O é.211, vyhlášcnórrr pod č. 82/2O2O Sb., sc dálc rrcvztahujc na:

1. opravy silničních voziclei, pokucl v provozovně není současnČvícc r-reŽ 3O osob,
2. odtahy a odstraňování závad voziilel v provozu na pozenrních kornunikacíclr,
3. prodej náhradních dílťrk dopravním prostředkťrm a výrobnítn technologiím,
4. provozovny unrožňrr jícívyz,vcánutí zbožía zásilky ocl třctí strally,
5. prodej zahrádkářskýclr potřeb včetr,ě osiva a sadby,
6, pokladrrí prodej jízderrek,

Sbírlra
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, lázeňská zařízení, pokud v niclr

zál<clr-rťr

č. 84 / 202a

Strerra 859

brrde poskytována pollze lázcň.sl<á sltržba lrraz-crrá

ale s;,l<lli

zčástj z ve-

řejného zdravotnílro pojištění,

8. provozování pohřební služby,
9. květinářství,
1O. prováclění staveb a jejich oclstrariování, projektovott čirrrrost ve výstavbč, gcologické práce, zeměměřiČ-

ství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
11, výdej a prodej zdravotnických prostřcdků,

pokud uvedené zbožínel:o služba představtrje pr'evážnou část činnosti clarré provozovny;
III. nařizuje, žc prodej r-rebaleného pečiva se povoltrje por'lze za splrrěrrí těcl-rto podmírrck:
1. je zajištěno,

ž,e v

2. prodcjní místo jc

místě odběru pečiva neclocház.í lre shlukor,ání osob,
vylcavcrro pomůckami osobní hygicny;

IV. nařizuje, že zál<az maloobchodního prodeje a procleje služ,eb v provo7.o\rlráclr, stanovený v bodě I. usnesení vlády ze dne 1,4. března 2O2O č.211, vyh|ášerróIn pocl č. 82/2O2O Sb., sc rrcl,z.talrujc na činnosti, které
r-rejsou živnostípodle živnoster-rskéi-rozákona;

Y. zakazuie
1, s ťrčinnostíode dne 16.března2O2O od 6:00 lrod. do dnc 24.břcz,na 2020 prodej ubytovacích služ,eb,
s výjinrkou osob poskytujících ubytování v ubytovnác}r, lázeňskýcb zařízeních podle bodu IIl7 a školských ubytovacícl-r zař ízeních,

2. s účinnostíode dne 16,března2O2O od 6:00 lrocl, do

clrre

24.|řcz,na2O2O provoz. autoškol,

3. s účinnostíodc dnc 16.břczna2O2O oď 6:00 lrod. clo dnc 24.břczna2O2O provoz taxisltržby, s výjinrkou
taxislužby rozváž.ejícípotraviny nebo osob s oprávněrrím řidiče taxisltržby,

4. s účinrrostíode clrre

16. března 2O2O od 6:O0 lrocl, clo clrre 24. břez,na 2O2O

v prol,ozovnáclr samoobsluŽ-

nýclr práclclcn a čistírcn,

5. s účirrnostíocle dne 1,6.března2O2O od 6:OO lrod, clo clnc 24.břczna 2O2O přítorrrnost vcr'c;'nosti v proclejnách stavebnin, stavebních výrobků a lrobby rrrarkctů,

6. s účinnostíode dne 1,6.března2O2Q oď 6:00 hoc1, do dne 24.břczna
vozovnách poskytovatelů sltržeb - vnitřní i vcnkovrrí sportoviště,

2O2O přítomnost veře.jnosti v

pfo-

7, s účirrnostíode drre 1,6.|:řezna2O2O od 6:00 lrocl. do dne 24.března2O2O p|atnosti rTařízení, kterým obec
vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místrrí komurrikace rrebo jejich urče né úseky lžítza cer-ru sjednanou
v souladu s cenovými předpisy;

VI. zrušuje bocl I/1, drulrou oclrážku usnesení vlácly ze

clrre 14, března 2020

VII. stanovi žc účinnosttohoto usncscní nastává jcho vyhlášcnínr.
Přeclsecla vlácly:

Ing. Babiš r,.

r.

č.211.

Sbír,l<a zí1<orrťr č.
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85
USNEsENÍ
VLÁDY ČPSXP REPUBLIKY
ze drre 15. březrra 2020 č.215
o přijetí krizového opatření

V

trávaznosti na usnesení vlády č, 194 ze dne 1,2. března 2O2O, |<terým vlácla v souladu s čl. 5 a 6 ústavníl-ro
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečr-rosti Česl<ó republiky, vylrlásila ;lro územíČeskérepublilry z důvodu
ohrožerrízdraví v souvislosti s prokázáním výslrytu korotravirtt /označc,lvaný jal<o SARS CoY,2/ naúzemí
Českéreptibliky nouzový stav a ve smyslu § 5 písnr. a) až e) a § 6 zál<clrra č. 240/2000 Sb., o krizov énl řízení
a o změně rrěkterýclr zákonů (|<rtzový zákorr), ve znělrí pozclčjšíchpr'cclpisil, pro řešerrí vzrriklé krizové

situace,rozlrodlaopřijetíkrizovýchopatření,tímtovcsrnysluustatrovení§5písrn.c)a§6odst.
krizového zákona.
Vláda s účirrrrostíode drre

16. březrla 2O2O od 0O:O0 hoci, do dnc

24.března2020 do 6:00

1písm.b)

l-rocl.

I. zakazuje volný pohyb osob na úzcmíccló Čcskó rcpubiiky s výjirrrkou:
a) ccst do zamčstnání a k výkonu podnilratclskó rrcbo jirró obdobrló činnosti,
b) nczbytných ccst za rodinou ncbo osobanri blízkýrni,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základníclr životníchpotřeb (rrapř, rráktrp potravin, lékůa zdravotnických prostředkťl, hygienického zbož,í,kosmctil<y a jiného clrogisticl<élro z,bož.í,l<rmiv a dalších
potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbtrzrrých a osob blízl<ých, z.ajištěnípéčco děti, zajištění péče
o z.vířata, vylžívánínez6ytnýc|,l finarrčrrícl-r a poštovr-ríclr sltrž-eb, cloplnění 1rolronrrýclr hrnot,
d) cest nezbytně rrutrrýcl-r k zajištění potřeb a sltrž,eb podlc písrrrer-rc c) pro jirrou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest clo zdravotrrických zařízení a zařízenísociálníclr slr.ržeb, l,četně zajištěrrí r-rczbytr-rél-ro doprovodu
příbuznýcl-r a osob blízkých, a zařízení veterinární péčc,
f) cest za účelemvyřízení neocllrladr-rých úředrríclr záležit<>stí, včetrrčzajištěrrí rrczbytrrého doprovodtr
příbuznýcl-r a osob blízkých,
g) výkorru povolání nebo činnostísloužícíchk zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořáclku a řešení krtz,ové sittlacc,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravo'tní nebo sociální péčc,včetně dobrovolnické činnosti,

3. individuální duchovní péčea služby,
4. veřejné hromadné dopravy a dalšíinfrastruktttry,
5. služeb pro obyvatele, včetně z.ásobování a rozváž.kovó služby,
6. veterinární péče,
lr) pobytu v přírodě nebo parcíclr,
i) cest zpět clo místa svého byclliště,
j) pohřbů;
II. nařizuje

a) osobám pobývajícímnaúzerrrí Českérepubliky omezit polryb na veřejně dostupných místech na dobu
nezbytné nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkorr případů uvedených v bodu I. písm, a)
až 1),

Sbírka z:il<orlťr č. 85 / 202a
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b) omezit korrtakty

s
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jinýrni osobami na r-rezbytrrě nutnott mírtr;

III. doporučuje

a) zaměstnavatelům
1. vylžívat nejvyššímožnou měrou práci rra dálku, poktrcl ji zaměstlrar-rci molrou vykorrávat v místě
bydliště,
2. poclporovat dovolené a placené volrro pro zarněstnance a obc{clbné' nástro;'e uveclerré V kolektiVrrí
smlouvě,

b)
c)
d)
e)

3. omezit výkon prací, které rrejsou významné prtl zaclrovár-rí čirrrrosti zanlc:stttavatelc,
zachovávat při kontalrtu s ostatními osobarni vc vcrYejných prostorách oc{stup ncjn'éně 2 metry
(např, při nákupu),
využívatz hygierrických důvodůpr"edrrostr-rě bezhotovostrrí platcbrrí styl<,
osobám zajišťujícímslužby pocllc boclu I. písnr. g) ornczit prYírrrý kontakt sc zákazníky,
provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých
provozovell a prostoráclr využívaných k přístupu clo provozoven:
1. vytvořili podmínky pro dodržováníodsttrpu mczi osobami alespoň 2 mctr|,

2, zajistill

z.výšená hygienická opatření (zejména dezinfel<ci);

IV. zrušuje
1. bod I. 1, usnesenívlády Českérepubliky č. 199 ze dne 12.břcz.na2020,

2, boá 2 usncscní vlády Čcskó rcpubliky č.2O8 zc dnc 13. břczna 2020,
Provedou:
člcr-rt;r,ó r.lácly,

vccloucí tlstattríclr ústr'cclrríclr s p raívníc lr úr'aclil

Na vědorní:
hejtrnarri,

prirliitor

l-rlavrrílrcl lr-rěsta Pralr;.,

prirrrátclři,

starostovó

Předseda vlády
Irrg. Babiš v, r.

Stratla 862
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86
USNESENÍ
VLÁDY ČEsrn REPUBLIKY
ze clrre

1,5,

března 2020 č,216

o přijetí krizovélro opatrYení

V návaznosti na usnesenív|ády č. 194 ze dne 12.břez,na2O2O,|<terýtrr r,láda v sor.ilaclu s čl. 5 a 6 ústavního
z,ákorta č. 11,0/1998 Sb., o bezpečrrosti Českéreptrbliky, vylrlásila pro úz.crr-rí Čcskérepublil<y z dťrvodu

ohrožerrí záraví v souvislosti s prokázáním výskyttr koronaviru /<-lznačovaný jako SARS CoY-2/ naúzemí
českérepubliky nouzový stavave smyslu § 5 písm. a)aže) a § 6 zákona č.240/2000 Sb., o krizovómřízení
, o změ,.ě rrěkterýclr zákonů (krizový zákon), ve zrrčnípozdějších předpisťr, pro řešení vzniklé krizové

situace,rozhodlaopřijetíkrizovýchopatrYení,tímtovesmysluustanovení§5písm.c)a§6odst.

1PÍsm.c)

kriz.ového zá|<ona,

Vláda
zakazuje
s účirrrrostíod 16. březr-ra 2O2O, 00:00 lrodir-r všern zaměstnancťlm, kteří.,,yl<orrávají zclravotnickó Povolání
podle zákona č.95/2OO4 Slr., o podmírrkách získávárlí a uznávání oclborrló způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkorru zdravotnickél-ro povolár-rí lékařc, zubrrílro lóIrar'c a farmaccuta, r,e zrrětlí pozdějŠÍch
piedpisů, a podle zákona č, 96/2004 Sb., o podmínkácl-r získávárrí a uz,rtá.r,ání zplťrsobilosti k výkonu nezdravotrrí PéČe
iat
li.t-, idravotnickýclr povolání a k výkor-ru čirrrrostísouvisciícíclrs posl<ytovárrím

"r.t
a o zÁéně některých ,á.rrri..1i.i"h zákonů (zá|<on o rrelékařských zclravotrrických povoláních), ve znění
pozdělších pře<lpisů, čerpárrídovolené po dobu nouzového stavtl.
Přcclscdar vl,ícly:

Ilrg, Rabiš v. r.

Částl<a 35
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a7
USNESENÍ
VLÁDY ČPSXP REPUBLIKY
ze dnc 15. břczrra 2020 č.217
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dnc 12. lsřcz.na 2O2O, krcrým vláda v soulaclu s Čl. 5 a 6 ÚstavrrÍlro
zá|<ona č. 110/1998 Sb,, o bezpečnosti Českérepubliky, .,,ylrlásila pro ťtzemí Českérepubliky z dťrvodu
olrrožer-rí zdraví v souvislc,sti s prokázár-rím výslrytu koronaviru /označovaný jal<o

SARS-CoY,2/ naúzemí

českérepubliky nouzový rr",, ,r. smyslu § 5 písm, a) až e) a § 6 zákorra č. 240/2000 Sb., o krizov ém řízení
"
o ,*ě.,ě některýclr zákor,ťl (krizový zákoni), ve zněr-rí pozdějšíclr pr'edpisťr, pro řešení vzniklé krizové

"situace,rozlrodlaopřijetíkrizovýclropatření,tímtovesnrysluustanovení§5písm.c)a§6odst.

1PÍsm,b)

krizového zákona:

Vláda
s

účinnostíodedne 1,6.března2O2O od

OO:OO

hod. clo clne 24.bí,ezna2O2O clo 6:00 hod.

ukládá orgánům veřejrTé moci a správním orgárrům (dálc jeri,,orgán"), aby v rámci vŠechsvýclr PracoviŠť
v:
zahájlIy omezený provoz vyplývající z nouzového stavl1, spočívající
1, omezení práce, státní služby, zejména na ty agcncly, jejichž výkon rnusí být bezpoclrrrírreČně kontinuálně
zajišťovái, a to zejména k zajištěrrí ciroclu veřejné správy a služeb veřejnó sprár'y v nezbYtně trutnénr
.orrohg a plnčrríúkolůvlády Čcskércpubliky snrčřujícíclrk closažcnícílŮ nouzovóho stavu; ostatní
agcndy sc,ryko.rá,rají v rozsÁu, ktcrý ncohrozí nížcuvcdcná opatřcní nutrrá k ochraně zdraví státních
zárněstnanců, zaměstnanců a dalšíchúředníclr osob (dále jen ,,zan-iěstnanci"),

2.

omezení osobního kontaktu zaměstnanců s aclrcsáty veřcjné správy (s žadateli, s jinýrni ťrČastníkYsPrávních řízení) a dalšírni externími osobami (dálc jen ,,klierrti/veřcjnost") na nezlrytrrě nLltnotl Úroveň; ornezení kontaktů se provede zejnréna takto:

a) omezením či pozastavením výkonu přísltršrrýcl-r agcrrd, ktcró ncsp;rdají poct vymczcní Podle bodu I/1
tolroto ,rrrr..Áí, pokud by jejiclr výkon ohrozil opatt'errí k oclrrarrě z,draví z-aměstnancŮ,
b) r-rahrazením osobního korrtaktu písernr-rým, elektrorricl<ýrn či telcforriclrýnr l<ontaktem ve vŠech PřÍpadeclr, kdy je to možrré,a to včetně korrtalrtu s ostatními zatněsttratlci,

jsouveškerých doktlmentťr od klientťr/ver'ejnosti potl7-c prostr'ednictr,ít-rl pracoviŠtě podatelnY,
c) příjmem
"-|i'z,řízeny;
vž,dy, kdy je to možné,se upřeclnostní elektronická kornunikacc,
d) doclrází-li ke korrtaktům se zaměstnarrci jinýclr orgárrů a ir-rstittrcí, přijctírn opatření za|>raňujících PřÍmému koretaktu; jednání se provádí za zvýšelýclr lrygicrrických opatřerrí,
e) výše trvedená opatření se přiměřeně použijíi pro vnitřní styk zaměstnancťl v rámci orgánu,

3. omezetrí rozsahu ťrředr-rích lrodin orgánťr r-ra porrdělí a středtr v maxirnálrrím rozsalru tří lrodin v daném
drri; o změně úředníchhodin orgá,ly ,r1,,o.1,-,ý." způsobem irrformují a zveřejní jc na svýclr Úředních
deskách,

4.

zališiování chodu jednotlivých útvarťrorgántt vž,dy nejniž,šír-rrrnož-nýnr počtcnr z.anrěstrrancŮ pr'Ítomných
na pracovišti, který je nutno z_achovat pro čir-rnost správního orgárru,

5. zajištěrríčinnosti orgánu tak, aby případrré kararrtérltrí opatřel]í vťrčiČásti zatnČsttlatlcŮ rleolrroz-ilo akce..Í-rnpr-ro., orgárru (např. střídání oddělenýcl-r skupirr zaměstrlarrců orgátrtr, prácc rra dálku).

Strar-ra 8(l4

Sbírl<a zál<orli'r č. 87 / 2a2a

Provedou:
členovévlády
vecloucí ostatních ústředrrích správních úřadťr

Na vědorní
hejtmarri,

primátor hlavního města Prahy,
prirnátoři,
starostové

PI'cdseda vlády:
Irrg. Babiš v. r.

Částka 35

A,

(-:1stl(a

J_5

Sbírlra z,álrorrťr č. 88 / 202a

Strerra 8(l5

88
USNESEN

Í

VLÁDY ČESXE REPUBLIKY
ze clne 15. březrra

2O2O

č.218

o přijetí krizovélro opatření
i

V návaznosti na usnesení vIády č, 194 ze dne 12. břez,na 2O2O,kterýtn vláda v sotrladu s čl. 5 a 6 ústavního
z,ákona č. 11,0/1998 Sb., o bezpečnosti Českérepubliky, vyhlásila pro úz-emíČeskéreptrbliky z důvodu
ohrožerrí zdravív souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /ozlačovartý jal<o SARS CoY-2/ naúzerní
Českó reptrbliky nouzový stav a ve smyslu § 5 písrn. a) až e) a § 6 zákona č, 240/2000 Sb., o krizov ém řízení
, o ,-ě,lě něúerýcl-r záionů (krizový.áŘor,r), ve ztrění p,.,ráalSr.l-, pr'edpisů, ;lro řcšel-rí vzniklé krizové

situace,rozlrodlaopřijetíkrizovýcirlopatření,tímtovesrnysluustatlovetrí§5písm.c)a§6odst.

1písm,b)

Vláda

,

:

,

i

i

l

důvodu omezení svobody polrybu rra úzen-rí Českéreptrbliky I-rlasor,árrí v doplňovacíclr volbácl-r
do Serrátu Parlamentu Českérepubliky vylrlášenýcl' ve volebnírn c,bvodu č. 32 rozhodr-rutím prezidenta
republiky č.23/2O2O Sb., o vylrlášení doplriovacíclr volcb do Serráttr Parlamerrttt Českéreptrbliky;
I. odkládá z

II. hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamcr'tu Čcskó republiky vylrlášerrých vc volebnírn
obvoclu č. 32 ve clnech 27 . a 28. března 2O2O a 3. a 4. clubna 2020 sc neuskutcční.Pro počítánílhŮt poclle
zákonač.247/1995 Sb., o volbáclr do Parlarrrcrrttr Česlró republiky a o znrěnč a cloplněrrí některých dalŠÍch
zákorrťt, yc znčnípozdčjšíchpřcdpisů, ktcró ncprobčhly clo 15. břcz,na 2O2O, buclotr rozhocinó novó dny
I<onání voleb stanovenó prezidentem republiky.

Provede:
1

]

. rnísttlpřcclsccla vlácly a trrillistr vtritra

Předsecla vlácly:

Ing. Babiš v, r,

Strarre 866

Sbírka zákor-rů č, 89 / 202a

Částl<a 35

89
USNESENÍ
VLÁDY ČEst<p REPUBLIKY
ze dne 15, březrra 2020 č.219

o přijetí krizového opatření

V návaznosti

na usnesenívlády č, 194 ze dne 12. břczna 2020,|<terýtn vláda v sotlladu s čl. 5 a 6 ústavního
z.ákona č. 1,1O/1998 Sb., o bezpečnosti Českérepubliky, r,ylrlásila pro úzcrrríČcsl<ó republil<y z dťlvodu
ohrožerrízdraví v sottvislosti s prokázáním výskyttl lroronavirtt /označovaný jako SAI{S CoY-2/ naúzemí
Českó reptrbliky notrzový stav a ve smyslu § 5 písrn. a) až, e) a § 6 záI<orra č. 240/200a Slr., o krizov ém řízení
a o změně některých zákorrťr (krizový zá|<on), vc zrrění pozclějších ;lředpisů, pro řešerrí vzrriklé krizové
situacc, rozlrodla o přijetí krizových opatření, tímto ve snrysltr ttstattol,ctlí § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2

písm, e) krizového zákona

Yláda
nařiztrje
1

.

března 2O2O 6:00 hod. hejtmar-růrn krajů a primátorovi lrlavního města Pralry v místech,
kdc je taková potřeba, určit školtr rrebo školsk é zařízení zřízenékrajcm, obcí rrebo dobrovolr-rým svazkem
obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti šl<olství, l<tcré lrtrdou vykonávat nezbytnou péČi
o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákortní zástupci jsou zaměstrranci bezpcčnostníclrsborů, obecní
policie, poskytovatelů zdravotníclr služeb, orgálrťl oclrrarry vcřcjrrélro zdraví a příslušrríciozbrojenýcl, sil
ane|ro pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky urče r-ré š1<oly nebo školského zařízení, a to bez
ohleclu na to, zda jsou tyto děti dětrni nebo žáI<y r.rrčcnéškoly ncbo šl<olskél-ro z,ařízení,
s účinností od 17 .

2. vykonávat péčio děti podle bodu

1 ve skupir-rách

po ncjvýšc 15 děteclr,

3, ministrovi školství,nládeže a tělovýchovy ir-rforrnovat a metodicky vést l<rajc a hlavní město Pralru
v procesu zďlištováú vykonávání péčepodle bodu i,
4. hejtmarrům krajů a primátorovi 1-rlavrrího města Pral-ry informovat Mir-risterstvo škol.ství, mládeže a tělovýclrovy o přijatých opatřeních v tomto směrtt,
5. obcím s rozšířenou působností azřizovatelim určených škol a školských z,aříz,eníposkytovatveŠkerou
potřebI-rou součinrrost lrejtmarrům a primátorovi lrlavr-rího nrěsta Prahy v procesll zajišťovárlívykonávárrí
péčeo děti ve věku od 3 do 10 let,
Provedou:

*i";*. lk"lství, mlácleže a tělovýchovy,

hejtmarri krajů a primátor hlavníl-ro města Pra}ry,
určer-rá škola nebo školskézařízení,
zí,izovate\éurčenýclr škol a školskýclr zařízení,
starostové obcí s rozšířenou působností,

Pr'cclsccla vlí.11,:
[rrg. Babiš r,. r.

Sbírl<a z,lilr.rlrlú č. 90 / 2a2a

Částl<a 35
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKE REPUBLIKY
ze drre 15, březr-ra 2020 č.220

k zajištění poskytování zdravotních slrrželr poskytovateli z,dravotrrích služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobr,r :.:vání nouz.ového stavtt

V

návaznosti na usnesenív\ády č. 1,94 ze dne 12. břczna 2O2O,|<terýlrr vláda v sotrl:tdtr čl. 5 a 6 ústavního
zákola č, 110/1998 Sb., o bezpečnosti Českércptrbliky, vylrlásila pro ťrz-crní Čcsl<érepubliky z- důvodu
ohrožerrí z,draví v souvislosti s prokázáním výsl<ytu lroronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, naítzemí
Českéreptrbliky nottzový stav a ve smy.sltr § 5 písm. a) až, c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o zn-rěně rrěkterýclr zákorrů (krizový zákorr), ve znčrrípozdějšíclr předpi.sťr, pro řešerrí vzrrikló krizové
situacc, rozhodla o přijetí lrrizových opatření, tímto ve smyslu trstanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizovél-ro
zákona

Vláda
trkládá

1. k zajištěrrí poskytovánízdravotních služeb poskytovateli zclravotrríclr sltrž.cb a l< zajištěr-rí čirrnosti orgár-rů
ochrarry veřejrrého zdraví po dobu platnosti nouzovól-ro stavll v sottl,islosti s výsl<ytcrn epidemie COVID-1,9 na úzerníČeskérepubliky pracovní povinnost žákům a stttclcrrtůrn
- pátého a šestéhoročníkuprezenční forrny stuclijního prograllllr všcobccrrélékar'ství na lékařských
fakultách veřejných vysokých šlro1;
- posleclrrích ročrríkůdenní nebo prezenčrríformy studijrríclr programů či oborů vzdélránípřipravující r-ra
pr<lfesi:

.
.

r
r
.

všcobecná sestra, a to

v bakalářském stuciijnírn programu pro přípravu všeobecných sester

nebo

v oboru vzdé|ání cliplomovaná všeobecná sestra na vyššíchoclborných školách,

dětská sestra, a to v bakalářském stuclijrrím programu pro pryípravtr clětsl<ých scster trebo oboru
vzdélállí diplomovarrá dětská sestra na vyššíclroclborrrých školácl-r,
zdravotnický záchranář, ato v bakalářslrérrr stuc{ijrrírrr pro!]ramu pro pr'ípravu zclravotrrických záclrranářů, ncbo oboru vzdčIánídiplomovaný zclravotrrický záchranář r-ra vyššíclrodborných školách,
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, a to v bakalářskér-rr sttrdijrrírrr programu pro přípravu
asisterrtů ocl-rrarry a podpory veřejr-róho zdraví,

praktická sestra, a to v oboru vzděIání praktická scstra a zclravcltrrický lsistcrrt na střeclní Škole,

2. ministru zdravotnictví informovat
vání péčepodle boclu

a metoclicky osoby uveclcnó v L-,ocltr 4 v procesu zalíštování poskyto-

1,

3. mirristru školství,m\ádeže a tělovýclrovy poskytrrout veškerou potřebnou součitrrrost Mirristerstvu zdravotrrictví a osobám uvedeným v bodu 4,
4.

veřejného zdraví, všenr poskytovatelťrm zdravotrrické záchranné služby a poskytovatelům zdravotníclr služeb trvedených v příloze k tomuto ustlesení vyvžívattra svém územípracovr-rí
povinnost osob uveder-rýclr v bodtr 1 a itrforrrrovat Mir-risterstvo zdravottrictví o přijatýclr opatřerríclr
všen-r orgánům oclrrarry

v tolŤlto směru.

Sbírka z,áli.onů č. gO / 2O2c

Strar-ra 868

Provedotr:
rlli

lristři z.dravotnictr,í,
tčlovýclrclvy,

šl<.olstr,í, rrrlác,lcž.c a

r'cclitr:ló <lsob ltvcclctrých

v btlc]u

4

Přeclseda vlácly:

Ing. Balriš v. r,

Částl<a 35

