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USNESENÍ
VLÁDY ČrsrÉREI,UBLIKY
ze clrre |9. března 2020 č. 262
o přijetí krizového opatření

V

na usnesenívlácly č. 1,94 z,e clnc 12, března2O2O,kterýtlr vláda v soulacltt s čl. 5 a 6 ústavního
bezpečr-rosti Českérepubliky, vylrlásila pro úz.crníČeskérepubliky z. důvociu
ohrož,cnízdraví v sottvislosti s prokázáním výskytr"r koronavirr,t /označovaný.iako SAIr,S CoY-2/ naítzemí
Česl.ó republiky nouzový stav a ve smyslu § 6 odst, 2 písm. g) zákor-ra č, 24O/2OOO Sb., o krizovém řízení
a o znrěně rrěkterýclr zákonťr (krizový zákon), ve znění pozdějšíclr předpisů.
ná\,t17-11osti

záI<orta

č. 11O/1998 Sb., o

Vláda

I. schvaluje

firrančrrí přísplěvek pro osclby samostatně výdělečně činrré(dálc jen

,,OSVČ") - ošetřovrré;

II. rrkládá
1

,

rrrístopředsedovi v|ády, mirristru průnryslu a obchodu a n-rinistru clopravy poskytovat finančnípříspěvel<
na ošettYovtlé pro OSVČ podle bodu I. tohoto ttstlesení, pokucl na stejrré clítč/dětirrečerpá tento rrebo jiný
korrrpenz.ační prYíspěvek ž.ádná jiná osoba,

2, obccnírrr živnostcnským úřadťrm přijímat žádosti o finančrrípr'íspčvcl<na clšctřovrró pro OSVČ podlc
boclrr T. tohoto usnesení a neprocllerrě je předávat Ministerstvtr průrr-rysltt a obchodtr;

III. znrocňuje rrrístopřeclsedu vlá<ly, rninistra průrnyslu a obchodu a ministra dopravy ]<e zrrrěnárrr poclmírrck, .loby rcalizacc a výšc firrarrčníhopříspěvku uvcclcrróho v boclč I. tolroto u.st-tcscní,
Prov_edou:
nrístclpr'eclsecla vlácly, nrinistr průnrysiu a olrchoclu a ministr clopravy,

obccrrí živnostenskéúřady

Předseda vl:ídy:
Irrg. Babiš v. r,
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11o
USNESENÍ
VLÁDY ČPSXP RF.PUBLIKY
z,c cltrc

l9.

br'czr-ra 2020

č.264

o prYijetí krizovélro opattYerrí

V

ilzllosti tra ttsrrcscní vlácly č. 194 z,c dnc 12.\sřcz,na 2O2a, |<tcrýtlr vláclir v st,lliladtt s čl. 5 a 6 Ústavrrího
č. 110/1998 Sb., <l Ilcz.pcčl-rosti Čc,slró rcptrbliky, vyhlásila pro úz.crníCcskó r,cpr.rblil<y z dtivrlclr-r
olrt,,lžtltlíz,clrar,í v stlttvisltlsti s prokázárrírr-r výsl<yttl lrtlrtltravirtl oztlačovatlélrtl jlll<o SAI{S CoV-2 na (l'zcmí
nli\

zál<,,trl

Člcsli.'1 repulllil<y trottzc>r.ý stilv

11

vc srrryslu § 5 písrn. a) až e) a § (; zál<or-ra č.21O/2OOO Sb., o l<r-iz,ol,érrr I'íz-crrí

o ztllčlrčlrčlitcrých záI<clrrťr (kriz-ový zálrorl), r,c ztrčtrípozclčjšíchpřcdpisir, pro řcšcrrí vzrlikló l<riz,ovc1
sittt,r,:t,,rozhrlclllopřijctíkrizovýc,lropatt'ctlí,tírntovcsrnyslurtstattr_lt,ctrí§5pí.srrr.c)a§6odst. lpíslll.b)
;r
1<

ri z,,

l,ólrcl

z,á[<orra.

Vlril},-r
rrerYii:r,tje,

žc zákaz m,rloobc]rodrlího proclcjc a proclcjc sltržeb v prov()z()\rlláclr, st,rllovcrlý t,boclč I/l r.rslic1-1, břczrra 2O2O č.211, r,ylrlášcrTó,rr' pocl č, 82/2a2a Sll,, sc tlálc r-rcvz,talrtrjc r-ra rcalitr-rí

scrrí 1,1ác1), z.c drrc

zpl-(;lr{řcclktlvárrí a čintrost účetrríclrporaclcťr, r,ccle rrí útcYctrrictlrí, vcclcrrí claňtlr,ó t:r,iclclrcc.

Přeclsecla vlácly:

Ing. Babiš v, r.
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111
NÍ
VLÁDY ČEsre RI1PUBI-IKY
U SN F.SE,

zc cltlc l9. br'czr.a 2020 č. 266

o zrttšení usnesení vlády

březrla 2020 č.249, o přijetí krizovélro opatrYetrí,
vyhlášerrélro pod č. 108/2020 Sb.

z,e drre 18.

V

trlivrztro.sti tla ustrcscní vlády č. 194 z,c clr-rc 12. břcz.na 2021,|<tcrýtlr vliicla v sor-ll,rcltt s čl. 5 a 6 ústavI-rílro
č. llO/1998 Sb., o bczpcčnosti Čcskérepublil<;,, i,ylrlásila pro úzcrníČesl<ércpublil<y z. clťrvodtr
ollr,, lži:rríz.rlraví v sclttl,islosti s prokáz,árrírn výsl<ytu koronavirtt /oz,načovaný jal<o SARS CoY-2/ tla úzclltí
C,cs]i,1 r,cpr.rillik1, 1lollzový stav a vc snryslr.l § 5 písnl. a) až. e) a § (l z.ál<t.lrra č.24O/2OOO Sb., o l<riz.ovón'tří'l,clí
a <l:,llllčtlčrtěl<tcrýclr zál<orrťl (l<rizový zálror-r), r,c ztlětlí pozclčjšíchpřcdpisii, pr,<l řcšclrí r.zrrikló l<riz,or,ó
sitlt,L,:t: roz-lrtlclla o přijetí krizovýclr opatt'etrí, tít-t-tttl vc st-tlVsltt rtstatrclvctlí \\ 51lísrll. c) a c) a § (l oclst, l
písrrl. il) 1<rizovól-ro zákorra.

zálr,lirlt

Vl:írl,i
zrtršLlje l<c clr-ri 20. břczna 2020
vyhlíši:rró pocl č, 108/2020 Sb.

usr-rescr-rí

vlác,ly zc c]rlc l8. bl:cz,ttlr 2a2a č. 249, t: llr:ijctí l<riz,ového opatřcllí,

Pl'cclsccla vlácly:
Irrg, Babiš v. r.
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USNESENÍ
VLÁDY ČPSXP REPUBLIKY
ze dne 19. března2020 č,267
o přijetí krizového opatření

V nár,lznosti tra usnesenívlády č. 194 z,e dne 1,2.břez.na2O2O,kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavrrího
z_ák,,rra č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti Českérepubliky, i,yhlásila pro úzerníČeskérepubliky z dťrvodtl

olrrtlžcrrízdraví v souvisiosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SAI{S CoY-2/ na území
Čcslri: repr.rbliky nouzový stav a ve srnyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 24O/2OOO Sb., o krizov ém řízení
a o zrtrčIrě rrěl<terých zákorrů (krizový zákon), ve zrrčnípozdčjšíclrpředpistr, pro řešetrí vzrriklé l<rizové

sitttlr.:c,rozl-rodlaopřijetíkrizovýclropatření,tímtovesrrryslr,rustatrovctrí§5písnl,c)ae)a§6odst.

l

písrrr. ll) krizovélro zákona.
Vlá<la

s ťrčir-rrrostíod21 . březrra OO:O0 hodirr všem přeslrrarričrrím pracovrríkťrm předložit při přechodr-r
státrrí lrrar-ricc kromě potvrzerrí pro přeshraničr-rí pracovr-ríky dále i ,,knížku přeshrarričníl-ro pracovníka" za
ťrčclcnropatřetrí razítkem Policie Českérepubliky o pr"echocltr státr-rí lrrarricc k prokazovárrí praviclelnost.i

I. neř,izuje

a čctrrtlsti překračování státní hrarricc;

II. rrařizuje cizirrcťrm, kteří jsorr držiteli zaměstnaneckó karty nebo modré karty nejpozději v den r-rástupu
ozrrárrrit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vtritra, jedrrá-li se o zaměstnavatelc provádějícího krizová opatřcrrí rrcbo rrapomáhajícího k provádění krizových opatr'ení v nouzovém stavu. Podmínky pro výkon zamčstnárrí jsclu považovány za splněrré učiněným oznámením;

III. schvaluje možrlost cizirrců změrrit na územíČeskó republiky zanrčsttravatclc bcz llutllosti

splrrěr-rí

poclrrrír-rk1,6 rněsícůpr'edchozího zaměstrrárrí naúzemíČeskó rcptrbliky (§ 4Zg odst. 7 zákonač.326/1999

Sb., ,l pobyttr cizinců).

Pr'cclsccla viácly:
Irrg. Babiš r,, r.
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