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SBÍRKA ZÁKONn
ES KÁ REPUBLIKA

ástka 45

Rozeslána dne 23. bYezna 2020

O B S A H:
122. U s n e s e n í v l á d y

eské republiky o pYijetí krizového opatYení

123. U s n e s e n í v l á d y

eské republiky o pYijetí krizového opatYení

124. U s n e s e n í v l á d y

eské republiky o pYijetí krizového opatYení

125. U s n e s e n í v l á d y

eské republiky o pYijetí krizového opatYení

126. U s n e s e n í v l á d y

eské republiky o pYijetí krizového opatYení

127. U s n e s e n í v l á d y

eské republiky o pYijetí krizového opatYení

128. U s n e s e n í v l á d y

eské republiky o pYijetí krizového opatYení

Cena K 53,–
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122
USNESENÍ
VLÁDY

ESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. bYezna 2020 . 274
o pYijetí krizového opatYení
V návaznosti na usnesení vlády . 194 ze dne 12. bYezna 2020, kter˝m vláda v souladu s l. 5 a 6 ústavního
zákona . 110/1998 Sb., o bezpe nosti eské republiky, vyhlásila pro území eské republiky z dovodu
ohro~ení zdraví v souvislosti s prokázáním v˝skytu koronaviru /ozna ovan˝ jako SARS CoV-2/ na území
eské republiky nouzov˝ stav a ve smyslu § 5 písm. a) a~ e) a § 6 zákona . 240/2000 Sb., o krizovém Yízení
a o zm n n kter˝ch zákono (krizov˝ zákon), ve zn ní pozd jaích pYedpiso, pro Yeaení vzniklé krizové
situace, rozhodla o pYijetí krizov˝ch opatYení, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona
Vláda s ú inností ode dne 24. bYezna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
I. ukládá územním samosprávn˝m celkom z dovodu omezení svobody pohybu na území eské republiky
konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k pYijetí opatYení souvisejících s Yeaením
nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytn˝ch k dodr~ení termíno nebo zabrán ní
bezprostYedn hrozícím akodám (napY. nezbytná rozpo tová opatYení, zm ny pravidel rozpo tového
provizoria, zajiat ní pomoci obyvatelstvu, nezbytná volba orgáno územních samosprávn˝ch celko),
a to prostYedky komunikace na dálku umo~Hujícími ú ast leno zastupitelstva na zasedání zastupitelstva
v reálném ase bez jejich osobní pYítomnosti; ú ast veYejnosti spo ívající v její osobní pYítomnosti je tímto
vylou ena;
II. doporu uje územním samosprávn˝m celkom, aby prob h zasedání zastupitelstev konan˝ch podle bodu I. tohoto usnesení nejvyaaí mo~nou m rou zpYístupnily veYejnosti pomocí prostYedko komunikace na
dálku, a to pYinejmenaím poYízením a zveYejn ním zvukového záznamu.
Provedou:
1. místopYedseda vlády a ministr vnitra,
hejtmani,
primátor hlavního m sta Prahy,
primátoYi,
starostové

PYedseda vlády:
Ing. Babia v. r.
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123
USNESENÍ
VLÁDY

ESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. bYezna 2020 . 275
o pYijetí krizového opatYení

V návaznosti na usnesení vlády . 194 ze dne 12. bYezna 2020, kter˝m vláda v souladu s l. 5 a 6 ústavního
zákona . 110/1998 Sb., o bezpe nosti eské republiky, vyhlásila pro území eské republiky z dovodu
ohro~ení zdraví v souvislosti s prokázáním v˝skytu koronaviru /ozna ovan˝ jako SARS CoV-2/ na území
eské republiky nouzov˝ stav a ve smyslu § 5 písm. a) a~ e) a § 6 zákona . 240/2000 Sb., o krizovém Yízení
a o zm n n kter˝ch zákono (krizov˝ zákon), ve zn ní pozd jaích pYedpiso, pro Yeaení vzniklé krizové
situace, rozhodla o pYijetí krizov˝ch opatYení, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového
zákona
Vláda s ú inností ode dne 24. bYezna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
stanovuje, ~e provozovateli informa ního systému datov˝ch schránek nenále~í odm na podle § 18a odst. 3
zákona . 300/2008 Sb., o elektronick˝ch úkonech a autorizované konverzi dokumento, ve zn ní pozd jaích
pYedpiso.
Provede:
1. místopYedseda vlády a ministr vnitra

PYedseda vlády:
Ing. Babia v. r.
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124
USNESENÍ
VLÁDY

ESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. bYezna 2020 . 276
o pYijetí krizového opatYení

V návaznosti na usnesení vlády . 194 ze dne 12. bYezna 2020, kter˝m vláda v souladu s l. 5 a 6 ústavního
zákona . 110/1998 Sb., o bezpe nosti eské republiky, vyhlásila pro území eské republiky z dovodu
ohro~ení zdraví v souvislosti s prokázáním v˝skytu koronaviru /ozna ovan˝ jako SARS CoV-2/ na území
eské republiky nouzov˝ stav a ve smyslu § 5 písm. a) a~ e) a § 6 zákona . 240/2000 Sb., o krizovém Yízení
a o zm n n kter˝ch zákono (krizov˝ zákon), ve zn ní pozd jaích pYedpiso, pro Yeaení vzniklé krizové
situace, rozhodla o pYijetí krizov˝ch opatYení, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a ustanovení
§ 6 odst. 2 písm. e) krizového zákona
Vláda
naYizuje, ~e zajiat ní nezbytné pé e o d ti ve v ku od 3 do 10 let stanovené v bod I. usnesení vlády ze dne
15. bYezna 2020 . 219, vyhláaeném pod . 89/2020 Sb., se vztahuje i na d ti, jejich~ zákonní zástupci jsou
zam stnanci obcí zaYazení do obecních úYado k v˝konu sociální práce, krajo zaYazení do krajsk˝ch úYado
k v˝konu sociální práce a poskytovatelo sociálních slu~eb.

PYedseda vlády:
Ing. Babia v. r.
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125
USNESENÍ
VLÁDY

ESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. bYezna 2020 . 278
o pYijetí krizového opatYení

V návaznosti na usnesení vlády . 194 ze dne 12. bYezna 2020, kter˝m vláda v souladu s l. 5 a 6 ústavního
zákona . 110/1998 Sb., o bezpe nosti eské republiky, vyhlásila pro území eské republiky z dovodu
ohro~ení zdraví v souvislosti s prokázáním v˝skytu koronaviru /ozna ovan˝ jako SARS CoV-2/ na území
eské republiky nouzov˝ stav a ve smyslu § 5 písm. a) a~ e) a § 6 zákona . 240/2000 Sb., o krizovém Yízení
a o zm n n kter˝ch zákono (krizov˝ zákon), ve zn ní pozd jaích pYedpiso, pro Yeaení vzniklé krizové
situace, rozhodla o pYijetí krizov˝ch opatYení, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. c)
krizového zákona.
Vláda s ú inností ode dne 24. bYezna 2020
I. zakazuje vaem zam stnancom, kteYí vykonávají zdravotnické povolání podle zákona . 95/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání odborné zposobilosti a specializované zposobilosti k v˝konu zdravotnického povolání lékaYe, zubního lékaYe a farmaceuta, ve zn ní pozd jaích pYedpiso, a podle zákona . 96/
/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zposobilosti k v˝konu nelékaYsk˝ch zdravotnick˝ch povolání
a k v˝konu inností souvisejících s poskytováním zdravotní pé e a o zm n n kter˝ch souvisejících zákono
(zákon o nelékaYsk˝ch zdravotnick˝ch povoláních), ve zn ní pozd jaích pYedpiso, erpání dovolené po dobu
nouzového stavu, s v˝jimkou osob, kter˝m byla naYízena karanténa.
II. ruaí usnesení vlády ze dne 15. bYezna 2020 . 216.

PYedseda vlády:
Ing. Babia v. r.
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126
USNESENÍ
VLÁDY

ESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. bYezna 2020 . 279
o pYijetí krizového opatYení
V návaznosti na usnesení vlády . 194 ze dne 12. bYezna 2020, kter˝m vláda v souladu s l. 5 a 6 ústavního
zákona . 110/1998 Sb., o bezpe nosti eské republiky, vyhlásila pro území eské republiky z dovodu
ohro~ení zdraví v souvislosti s prokázáním v˝skytu koronaviru /ozna ovan˝ jako SARS CoV-2/ na území
eské republiky nouzov˝ stav a ve smyslu § 5 písm. a) a~ e) a § 6 zákona . 240/2000 Sb., o krizovém Yízení
a o zm n n kter˝ch zákono (krizov˝ zákon), ve zn ní pozd jaích pYedpiso, pro Yeaení vzniklé krizové
situace, rozhodla o pYijetí krizov˝ch opatYení, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda
I. bere na v domí
1. mimoYádné opatYení Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. bYezna 2020, . j. MZDR 12745/2020-1, kter˝m bylo prodlou~eno omezení volného pohybu osob a~ na v˝jimky a kter˝m bylo naYízeno omezení
pohybu na veYejn dostupn˝ch místech a omezení kontakto, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00
hod.;
2. mimoYádné opatYení Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. bYezna 2020, . j. MZDR 12745/2020-3, kter˝m bylo prodlou~eno naYízení omezeného provozu orgáno veYejné moci a správních orgáno, a to na
dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;
II. doporu uje
1. zam stnavatelom
a) vyu~ívat nejvyaaí mo~nou m rou práci na dálku, pokud ji zam stnanci mohou vykonávat v míst
bydliat ,
b) podporovat dovolené a placené volno pro zam stnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní
smlouv ,
c) omezit v˝kon prací, které nejsou v˝znamné pro zachování innosti zam stnavatele,
2. vyu~ívat z hygienick˝ch dovodo pYednostn bezhotovostní platební styk,
3. osobám zajiaeujícím slu~by podle bodu I písm. g) omezit pYím˝ kontakt se zákazníky,
4. provozovatelom veYejn˝ch slu~eb (napY. obchody, nákupní centra, poaty), aby v prostorách sv˝ch provozoven a prostorách vyu~ívan˝ch k pYístupu do provozoven:
a) vytvoYili podmínky pro dodr~ování odstupu mezi osobami alespoH 2 metry,
b) zajistili zv˝aená hygienická opatYení (zejména dezinfekci);
III. zruauje s ú inností ode dne 24. bYezna 2020 od 6:00 hod.
– usnesení vlády ze dne 15. bYezna 2020 . 215, vyhláaené pod . 85/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 15. bYezna 2020 . 217, vyhláaené pod . 87/2020 Sb.

PYedseda vlády:
Ing. Babia v. r.
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127
USNESENÍ
VLÁDY

ESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. bYezna 2020 . 280
o pYijetí krizového opatYení

V návaznosti na usnesení vlády . 194 ze dne 12. bYezna 2020, kter˝m vláda v souladu s l. 5 a 6 ústavního
zákona . 110/1998 Sb., o bezpe nosti eské republiky, vyhlásila pro území eské republiky z dovodu
ohro~ení zdraví v souvislosti s prokázáním v˝skytu koronaviru /ozna ovan˝ jako SARS CoV-2/ na území
eské republiky nouzov˝ stav a ve smyslu § 5 písm. a) a~ e) a § 6 zákona . 240/2000 Sb., o krizovém Yízení
a o zm n n kter˝ch zákono (krizov˝ zákon), ve zn ní pozd jaích pYedpiso, pro Yeaení vzniklé krizové
situace, rozhodla o pYijetí krizov˝ch opatYení, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda
I. bere na v domí mimoYádné opatYení Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. bYezna 2020, . j. MZDR
12746/2020-1, kter˝m byl prodlou~en zákaz maloobchodního prodeje a prodeje slu~eb a n kter˝ch
dalaích inností a~ na v˝jimky, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;
II. naYizuje, ~e po dobu trvání nouzového stavu vyhláaeného usnesením vlády . 194 ze dne 12. bYezna 2020
1. lze u zam stnanco, jejich~ pracovn právní vztah vznikne ode dne vyhláaení tohoto opatYení, nahradit
estn˝m prohláaením, jeho~ vzor je uveden v pYíloze 1 tohoto opatYení:
a) zdravotní prokaz podle § 19 odst. 2 zákona . 258/2000 Sb., ochran veYejného zdraví a o zm n
n kter˝ch souvisejících zákono, ve zn ní pozd jaích pYedpiso, a
b) posouzení zdravotní zposobilosti osoby ucházející se o zam stnání dle zákona . 373/2011 Sb., o specifick˝ch zdravotních slu~bách, ve zn ní pozd jaích pYedpiso,
2. není u zam stnanco potYeba provád t periodické lékaYské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhláaky
. 79/2013 Sb., o provedení n kter˝ch ustanovení zákona . 373/2011 Sb., o specifick˝ch zdravotních
slu~bách, (vyhláaka o pracovn lékaYsk˝ch slu~bách a n kter˝ch druzích posudkové pé e), ve zn ní pozd jaích pYedpiso,
3. platnost povolení k zam stnání a povolení a víz k pobytu vydan˝ch do dne vyhláaení tohoto opatYení
osobám v pracovn právním vztahu k zam stnavatelom, kteYí poskytují slu~by na základ dohody dle
§ 308 zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zn ní, nebo na základ jiné smlouvy, se prodlu~uje na dobu do 60 dno po skon ení nouzového stavu, za pYedpokladu, ~e jsou ke dni vyhláaení
tohoto opatYení platné,
4. se nemusí u zabalen˝ch potravin dodr~ovat dalaí po~adavky pro uvád ní na trh stanovené provád cím
právním pYedpisem;
III. zakazuje s ú inností ode dne 24. bYezna 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 platnost naYízení,
kter˝m obec vymezuje oblasti obce, ve kter˝ch lze místní komunikace nebo jejich ur ené úseky u~ít za
cenu sjednanou v souladu s cenov˝mi pYedpisy;
IV. zruauje s ú inností ode dne 24. bYezna 2020 od 6:00 hod.
– usnesení vlády ze dne 14. bYezna 2020 . 211, vyhláaené pod . 82/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 15. bYezna 2020 . 214, vyhláaené pod . 84/2020 Sb.;
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– usnesení vlády ze dne 16. bYezna 2020 . 238, vyhláaené pod . 96/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 16. bYezna 2020 . 241, vyhláaené pod . 99/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 19. bYezna 2020 . 264, vyhláaené pod . 110/2020 Sb.

PYedseda vlády:
Ing. Babia v. r.
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128
USNESENÍ
VLÁDY

ESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. bYezna 2020 . 281
o pYijetí krizového opatYení

V návaznosti na usnesení vlády . 194 ze dne 12. bYezna 2020, kter˝m vláda v souladu s l. 5 a 6 ústavního
zákona . 110/1998 Sb., o bezpe nosti eské republiky, vyhlásila pro území eské republiky z dovodu
ohro~ení zdraví v souvislosti s prokázáním v˝skytu koronaviru /ozna ovan˝ jako SARS CoV-2/ na území
eské republiky nouzov˝ stav a ve smyslu § 5 písm. a) a~ e) a § 6 zákona . 240/2000 Sb., o krizovém Yízení
a o zm n n kter˝ch zákono (krizov˝ zákon), ve zn ní pozd jaích pYedpiso, pro Yeaení vzniklé krizové
situace, rozhodla o pYijetí krizov˝ch opatYení, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda
I. stanoví, ~e v˝jimka z usnesení vlády . 198 z 12. bYezna 2020 a . 203 z 12. bYezna 2020 pro pYeshrani ní
pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou N mecko se t˝ká pouze osob,
které vycestují na dobu delaí ne~ 21 kalendáYních dní;
II. naYizuje s ú inností od 26. bYezna, 00:00 hodin
1. vaem osobám uveden˝m v bod I. tohoto usnesení, aby bezprostYedn po návratu do eské republiky
oznámili tuto skute nost, a to telefonicky nebo jin˝m vzdálen˝m pYístupem, svému registrujícímu
poskytovateli zdravotních slu~eb v oboru vaeobecné praktické lékaYství nebo praktické lékaYství pro d ti
a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru vaeobecné
praktické lékaYství nebo praktické lékaYství pro d ti a dorost,
2. vaem poskytovatelom zdravotních slu~eb v oboru vaeobecné praktické lékaYství nebo praktické lékaYství
pro d ti a dorost, aby u osob uveden˝ch v bod 1 rozhodli o karantén podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona
. 258/2000 Sb. v délce 14 dno.

PYedseda vlády:
Ing. Babia v. r.
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nám. esk˝ch bratYí 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Alea en k, Xipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, BartoHkova 4; Praha 9:
DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Kle ákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., TYebohostická 5,
tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., HavíYská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíaská 3392/37 – vazby
sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; ZábYeh: Mgr. Ivana Patková, }i~kova 45; }atec: JindYich Procházka, Bezd kov 89 – Vazby
Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribu ní podmínky pYedplatného: jednotlivé ástky jsou expedovány neprodlen po dodání z tiskárny. Objednávky
nového pYedplatného jsou vyYizovány do 15 dno a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbli~aí ástky po ov Yení úhrady pYedplatného nebo jeho
zálohy. ástky vyalé v dob od zaevidování pYedplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázov . Zm ny adres a po tu odebíran˝ch v˝tisko jsou
provád ny do 15 dno. Reklamace: informace na tel. ísle 516 205 175. Podávání novinov˝ch zásilek povoleno eskou poatou, s. p., Odat pn˝ závod
Ji~ní Morava Xeditelství v Brn . j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

