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(Jsnesení vlády Českérepubliky o přijetí krizovélrtl opatřerrí
tJsne setrí vlády Čcskérepublil<y o přijetí krizovél-ro tlpatřer-rí

itog. (Jsneserrí vlády Českércpubliky o přijetí krizovélro opatřcr-rí

Sdělení Mirristerstva vnitra

v částce 37/2020 Sb.

o opravě tiskol,é cl-ryby v sclělerrí Mirristcístvx vllitrx cl oPrar'ě tisktlvýclr chYb uveřejnČnérn

Sbírl<a zákorrťi č. í 06 / 2020

Sltllrr-ra 954

.l

Částlra 4l

06

USNESENÍ
VLÁDY ČPSKP REPUBLIKY
ze c]trc l8, bl'czrra 2a20 č. 247
o při|etí krizovélro opatrYerrí
s Čl, 5 a 6 Ústavr.Ího
návaznosti na ttsrreserrí vlácly č. 1,94 z,e d,nc 1,2.břez.na2O2O,|<tc,rým vláda v_so_uladu
z dŮvodr-r
ČeskÓ_rePtrb|ikY
úzerní
,ziil<clrra č. 1!o/1998 Sb., o bezpečr-rosti Českérepubliky, r,ylrlásila pro
na Úzcrrrí
jako
CoY-2/
SAT{S
olrroženízd,raví,r ro.rrrirl.r.ti s prokázárrím výskýttr lrot-onaviru /ozrtačovalý
r'Ízcrrí
krizovém
o
Sb,,
é..kó republiky rrouzový ,.,,., " .r. smyslrr § Ó pi..", a) až e) a §, 6 zákona č. 24O/2OOO
l<rizrlr'Ó
vzr-riklé
řeŠerrí
,, .., ,r,.,ě,,,ě,rěúerýclr .iknní, (krizový .áŘrr,r), vc zněr-rí pozclějších předpisů, pro

V

sitttacc,rozlrodlaopřijetíkrizovýcl'opatřcr-rí,rí*,ou".*ý.lrrustanovení§5Písm.c)a§6odst,

1PÍsm,b)

l<rizovélro zákona.

Vláda
vŠecl-r místcc'lr
zakazuies účirrnostíod l9, březrra 2O2O od OO:0O hod. všcrrr osobám polryb a pobyt rra
Ústcrrl<a,
je
rouŠka,
jako
respirátor,
rrrimo bydliště, bez ocl-rranr'ýcl-r prostředků dýchacíclr ccst (rros, ťrsta)
šátek, šál rrebo jiné prostřeclky, které brárrí šířerríkapének;
ornczit pol-ryl,,r,r
II. nařizuje všcm osobám, které mají výjimku prtl pt'esltrarrič:rlípr;rcor,l1f[1, (;lcrrdlcry)
tltrc 15, břr_,zrrlr
zc
vlády
ttstrcscrrí
územíČeskérepubliky na lrezbyttrč trtltrré potřÁ1,. Výjinr1<1, plodlc
2O2O č.215 podle bodu:
a) I/b (nezbytné cesty z,a roclirrorr rTebo osobalni blíz-kýnri),
jirrou osobu (rraL-'l',
b) I/d (cesty rrezbytně r-rutnó l< zajištěr-rípotřeb a s]užeb pocllc písmerrc c) pro
dobrovolnictr,í, sotrseclská výpomoc),
vČctnČz,ajiŠténí
c) I/f druhá část včty (ccsty z,a ťlčclcnrvyříz,cní ncoc{l<laclných ťrřcdrrích z,álcŽitostÍ,
nezbytnél-ro doprovoclr,r příbuznýcl-r a osob blíz,kýclr),

I.
,

cl) I/h (pobyt v přírodě nebo parcíclr)
,sc

III.

na tyto osoby rrevztal-rují;

upozorň lje,

ž,e na

ze r'Šech
osoby trveclcné v boclě II. tohoto tlsnescní platí všechna opatřcní vYPlývající

clýclracích ccst);
a^tSi.t-, ttsnesení (z.clména povinr-rost rrosit ochrarrrró prostřcdl<y

státní hrzrnice
IV. nařizuie všem osobárn tlveclerrým v bodě IT. tol-roto ttstrcsení (pcndleři) strpět při přechodu
infekČrríh<l
p.o.,r.Á.,í kontroly příz_nakťr infelrčnílro onet-trocnění, ^ poi.ud budotr zjištěny PříznakY
Lriooclběru
pracovníkťrnr
zclravotrrickýrn
Při Provedení
.,,-re-o.ně.rí, porký,.r,r.,t potřebnot1 sottčinnost
CouD-19.
logického ,rrá.i.., za ťlčelern zjištěnípřítomrrosti onemocnění
Předscda vlácly:
Irrg. Babiš v. r.
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USNESENÍ
VLÁDY Čpsrn REPUBLIKY
ze c{ne 18.

brYez,r'a

2020 č,248

o přijetí krizového opatrYení
rrávaznosti na usnesenívlády č. 194 zc dne 12.břez.na2O2O,kterým vláda v souladtr s Čl. 5 a 6 Ústavrlílrcl
z.áliotla č. 11O/1998 Sb,, o bezpečr-rosti Českércpubliky, vyhlásila pro ťtz-erníČeskéreptrbliky z dŮvoclLr
rra ťrz,crrrí
olrrožerrí zdravív sottvislosti s prol<ázárrírn výskytu korotlavirtt /označovaný jako SARS CoY-2/

V

čc.sl<érepubliky rtouzovýstavavcsmyslu§5písm. a)až,c)a§ózákorrač.24O/2OOOSb.,okrizovémřÍzcní
řeŠerrívzrriklé kriz,o'cí
,,.,.,ě,-,ě rrěÉerýclr,áko,-,ů(krizový .á|rnl.), r,e znění pozdějšíclr přcclpisů,;lro
".,
1PÍsm, lr)

sitttlic:e,rozlrodlaopřijetílrrizovýclropatřer,í,tímtovcr,-,,rý.l.lustanovení§5písrn.c)a§6odst,
l<rizor,ého zákola.

Vlácla s účirrrrostíodc dne 19. března 2O2O od 0O:0O hocl,
nrěrrí bocl I/3 usneserrí vlády ze clrrc 15. břczna 2o2O č.214,ktcrý rrovč ztrí:
Sb., o zanrěstnanosti, ve znění PozdČjŠÍclr
,,3.
" sc platr-rost povolení k zaměstnání pocllc zákor-razač.435/2004
které byly vYdánY Přede c1llcIn
z.aměstnání,
účelem
víza
pr.apir,:, a krátkoclobél-ro sclrerrgeirslrélro
ode dne skonČerrínouzovélrtl
drrů
60
n-raxirrrálrrč
jejiJhZ
uplyne
platrrost
,,yhl*e.ri tol-rotcl opatřellí a
nouzovélro stavu; toto
sl<or-rčerrí
clrrc
oclc
dnťl
.t"rr,r, p.odlužtrje iak, že skončí.rplyrr.rtí* Joby 60
základního
prodloužení
PracovněPrávopatře;í p;atí zapodmír-rky, žc zn.,,rě.tr,ravate1 s cizir-rcerrr sjedrrá
tcnto zák|aání PracovrrČ,.,il-ro rrr,"1-r.r, n^irhož zákiadé bylo příslušr-réoprávrrěrri 1,ydáno, a to tak, aby
právní vztah trval po clobu platnosti oprávnění prodlouženého tímto opatřením""
Přcclseda vlácly:
Irrg. Babiš v. r.
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USNF,SENÍ
VLÁDY ČPSXP REPUBI-IKY
zc clne 18. břczrra 2a20 č.249
o přijetí krizovélro opatřerrí
vláda v soulacltr . č|.,?.i 6 ťlstav'rílr"l
zálitlrra č, 1,1o/1,998 Sb., o bezpečrrosti Čcskérepubliky, vylrlásila pro ťrzerníČeskérepubliky z dŮvtlclu'

V

rr;ívaztrclsti na usnesení r,lácly

č. 194 z,e

clne 12.|ňez,t-ta2O2O,|<terýnr

tllrrcrž,ení zdravív souvislosti s prokázáním výskytu i.t,t]o,-,avir,.t /označovaný jako SAI{S CoY-2/ na Úz-cm11
smysltl § Špis-. a)až e) a § (l zákona č.24O/2OOO Sb., o kriz.ovém říz,eníi
č,:sl<ó republiky rlt:uzový r.".,
".r.
vzr-riklé k,rizovói
.., ,,r-,ěr,rě rrěúerýclr ,á[o'rů (krizo.rý ,akn.r), ve zněr,rí pozclčjšíchpředplisů, 1'lro tYešení
,,,

sitttacc, rozl-rodla o přijetí krizovýclr opatř",-,í, tímto ve sn-ly5|u trstanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 oc{st,
písnl. b) krizovélro zákona.

1;

Vlaida

zakazuje s účinnostíod 19. března2O2O od OO:OO lrod. všern osobám přítomnost v rtt.t].,,ll.cltt,drríclr pr.,
(l5
clcjnácúpotravirr v čase mezi 10:O0 lrod. a 12:OO hod,, a to s výjirrrkou osob starŠÍclr lct věktr a nrajitc,lir
a zaměstnanců provozovatele proclejrry rrcbo osob v obclobr-rérrr poměru.
Přeclsecla vlácly:

Ing, Babiš v, r.
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soĚI-E,NÍ
Ministerstva vlritra
o opravě tiskové clryby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskovýclr chyb
ttver'ejněrrérn v částce 37/202a Sb.

V sdělení Mirristcrstva vnitra o opravč tiskových clryb r.rvcřcjr-rěrrém v částcc 37/2020 Sb. na stranČ 890
22a,
r, úr,trclnívětč bodu 2 malí místo slor, ,,č. 2I4, vyhlášcnénr poci č. 84/2O2O Sb.," správně být slova ,,č,
r.,1.1rlášenérn pod

č. 90/2020 Sb.,"

