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Sbírka zákoni č. 122 / 2a2o

Částka 45

122

UsNESENÍ
vLÁDY ČasrÉREPUBLIKY
ze dne 23. března 2020 č. 274
o přiietí krizového opatření

V návaznosti

na usneseni vlády č. 1'94 ze dne 1'2. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
110/1998
zákona č.
Sb., o bezpečnosti Českérepubliky, vyhlásila pro územíČeskérepubliky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním ýskytu koronaviru /označovatý jako SARS CoY-2/ nat3zemí
Českérepubliky nouzoý stav a ve smyslu $ 5 písm. a) až e) a $ 6 zákona č'24o/2ooa Sb., o krizovémřízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů' pro řešení vzniklé krizové

siťuace,rozhodlaopřijetíkrizovýchopatření,tímtovesmysluustanovení$5písm.c)a$6odst.
krizového zákona
Vláda s účinnostíode dne 24.března2020 od 00:00 hod. po dobu

1písm.b)

tr-vání nouzového stavu

I. ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na územíČeskérepubliky
konat zasedání zastupitelstev' pouze pokud je to nezbytné k př1jetí opatření souvisejících s řešením
nouzového stal"u nebo ke schválení právních jednání nezt>ytných k dodrženítermínůnebo zabránění
bezprostředně hrozícímškodám (např. nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového
provizorta' zajtšténípomoci obyvatelstvu nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků),
'
a to prostředky komunikace na dálku umožňujícímiúčastčlenůzastupitelswa ta zasedání zastupitelswa
v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účastveřejnosti spočívající
v její osobní přítomnosti je tímto
vyloučena;

II. doporučuje územním samosprávným celkům, aby pruběh zasedání zastupitelstev konaných podie bodu I. tohoto usnesení nejryššímožnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na
dálku, a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznLarnw.
Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
hejtmani,

primátor hlavního města Prahy,
primátoři,
starostové

Předseda v|ády:

Ing' Babiš v. r.
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123
USNEsENÍ
VLÁDY ČBsxÉREPUBLIKY
ze dne 23' března 2020 č. 275
o přiietí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 19+ ze dne 12. března 2020, kteým vláda v sorrladu s čl. 5 a 6 ústavní]no
zákona č. 1'rc/Ig98 Sb., o bezpečnosti Českérepubliky, vyhlásila pro ízemíČeskérepubliky z důvodu

ohroženízdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru loznačovaný jako SARS CoV-2/ na ilzemí
Českérepublikynouzový stavavesmyslu$ 5písm. a)aže) a $6 zákona č.240/2000 Sb., okrizovérnřízení
a o změně některých zákon& (krlzc>ý zákon), ve zněni pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé ktizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření' tímto ve smyslu ustanovení $ 6 odst. 1 písm. c) krizového
zákona

Yláda

s účinnostíode dne 24' března 2O2O

od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stal'u

stanovuje, že provozovateli iďormačního systému datových schránek nenáleží odměna podle $ 18a odst. 3
zákona č. 3oo/2oo8 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.

Provede:

1' místopředseda vlády a ministr vnitra
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
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,124

UsNESENÍ
vLÁDY ČrsrÉREPUBLIKY
ze dne 23. března 202a č.276
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 1'2. bÍezna 2020, kterým vláda v souladu s č1. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti Českérepubliky, vyhlásila pro územíČeskérepubliky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním ýskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoY-L/ na území
Českérepublikynouzový sťavar.esmyslu $ 5písm. a) aže}a $ 6 zákona t.ž+'otzoooSb., okrizovémřízení
a o změně některých zákonů (krizoý zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových oPatření tímto ve smyslu ustanovení $ 6 odst. 1 písm. c) a ustanovení
$ 6 odst. 2 písm. e) krizového zákor.a

Yláda
nařIzuie,že zaj1štěnínezbytné péčeo děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě I' usnesení vlády ze dne
t5.března2020 č.219' vyhlášeném pod č.89/2o2o Sb., se vztahuje i na děti, jejicbž zákonnízástupci jsou
zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadůk ýkonu sociální práce' krajů zařazení do krajských úřadů
k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Částka 4s
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125
UsNEsENÍ
vLÁDY ČBsrÉREPUBLIKY
ze dne 23. března 2020 č. 278
o přijetí krizového opatření

V návaznosti

na usnesení v|áóy č. 19+ ze dne 12. btezna 2020, kteým vláda v souladu s č1. 5 a 6 ústavního
zákona č. 1.1'0/1998 Sb.' o bezpečnosti Českérepubliky, vyhlásila pro územíČeskérepubliky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
Českérepubliky nouzový sťaYaYesmyslu $ 5 písm. a) až e) a$6 zákonač.24o/2o}oSb., o krizovémřízení
a o zrněně někteých zákonů (krizový zákon), ve zněni pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace,rozhodlaopřijetíkrizoýchopatření,tímtovesmysluustanovení$5písm.c)a$6odst. 1písm.c)
krizového zákona'

Vláda s účinnostíode dne 24. března

2O2a

I. zakazuie všem zaměstnancům, kteří rykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2Oo4

Sb.,

o podmínkách získávání auznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k ýkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů' a podle zákona č.96/
/2004 Sb', o podmínká ch získáváni a uznávání způsobilosti k ýkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činnostísouvisejícíchs poskytováním zdravotní péčea o změně někteých souvisejícíchzákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějšíchpředpisů, čerpání dovolené po dobu
nouzového stavLl' s ýimkou osob, kterým byla nařízena karanténa.
II. rušíusnesení vlády ze dne 15. března 2020 č.216.

Předseda v|ády:
Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č.125 / 202a

Strana 1046

Ča"tka +s

126'

UsNEsENÍ
VLÁDY ČnsrÉREPUBLIKY
ze dne 23.března202a č.279
o přijetí krizového opatření

ze dne 12. března 2020, kteým vláda v souladu s čl. 5 a ó ústavního
zákona č. |1o/t998 Sb., o bezpečnosti Českérepubliky, wyhlásila pro územíČeskérepubliky z důvodu
ohroženízdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoY-2/ naitzemí
Českérepubliky notzový stav ave smyslu $ 5 písm' a) až e) a $ ó zákona č.24o/2aaa Sb., o krizovén.řízení
a o zrněně některých zákonů (krizoý zákon), ve znění pazdějších předpisů' pro řešení vzniklé krizové
siťuace,rozhodlaopřijetíknzoýchopatření,tímtovesmysluustanovení$5písm.c)a$6odsl 1písm.b)
krizového zákona.

V návaznosti

na usnesení vlády č. 1'94

Vláda

I. bere na vědomí
1. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnicwí ze dne 23. března 2020, č. i. MZDR 1,2745/2020-1, kteým bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na ýimky a kter,ým bylo nařízeno omezení
pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00
hod.;

2. mimořádné opatření Ministerswa zdravotnicwí ze dne 23. března 2020' č. i. MZDR 12745/2a20-3, kteým bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na
dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

II. doporučuje
1. zaměstnavatelům
a) využívat nejvyššímožnou merou pracl na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě
bydliště,
b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní
smlouvě,

c) omezit výkon prací, které neisou ýzrrarnr'é pro zachování činnosti zaměstnavatele,
2. lryužívatz hygienických důvodůpřednostně bezhotovostní platební sryk,
3. osobám zajtštu1ícímslužby poďe bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazniky,
4. provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívanýchk přístupu do provozoven:
a) vywořili podmínky pro dodržováníodstuptt lol'ezi osobami alespoň 2 metry,
b) zajistili zýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

III. zrušuje s účinnostíode dne 24. března 2020 od 6:00 hod.
- usnesení vlády ze dne 15. března2020 č.215, ryh1ášenépod č. 85/2020 Sb.;
_ usnesení vlády ze dne 15. března202a č.217,vyb|ášené pod č.87/2a20 sb.
Předseda v|ády:
Ing. Babiš v. r.

7
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127
USNESENÍ
vrÁoy ČpsxÉREPUBLIKY
ze dne 23. března 202a č. 28O
o přiietí krizového opatření

V návaznosti

na usnesení vlády č. 19+ ze dne 12.března 2020, kteým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. Í1o/I998 Sb', o bezpečnosti Českérepubliky, vyhlásila pro územi Českérepubliky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním ýskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoY-2/ nattzemi
Českérepubliky nouzový stav a ve smyslu $ 5 písm. a) až e) a $ ó zákona t. ž+'otzooo Sb., o krizovémřízení
a o změně někteých zákon'l (krizoý zákon), ve znénípozdějších předpisů, pro řešenívzniklé krizové

siťuace,rozhodlaopřijetíkrízoýchopatřenítímtovesmysluustanovení$5písm.e)a$6odst.1písm.b)
krizového zákona
Yláda
I. bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnicwí ze dne 23. března 2o2o, č. j. MZDR
12746/2020-1, kterým byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých
dalšíchčinnostíaž naýjtrnky, a to na dobu do dne 1. dubna 2a2O do 6:00 hod.;
II. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2O2O
1. |ze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatřeni nahradit
čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1' tohoto oPatření:
a) zdravotní prtlkaz podle $ 19 odst. 2 zákona č. z58/2ooo Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně
někteých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
b) posouze ní zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2o1I Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů'

2.

není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení 11 vyhlášky
$
č- 79/2013 Sb., o provedení někteých ushnovení zákona č. 373/2011Sb', o specifických zdravotnich
službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a někteých druzích posudkávé péče),ve znění pozdějších předpisů'

3. platnost povolení k zaměstnání a povolení avízk pob1'tu vydaných do dne lyhlášení tohoto opatření
osobám v pracovněprávním vztahv k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na záHadé dohody dle
$ 308 zákona č' 262/2006 Sb', zákoník práce, v platném znéní, nebo na zí|<Laóě jiné smlour1y' se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončenínouzového stavu' za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení
tohoto opatření platné,

4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat dalšípožadavky pro uvádění na trh shnovené prováděcím
právním předpisem;

III. zakazwje s účinnostíode dne 24. bÍezr.a 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 platnost nařízení,
kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kteých lze místníkomunikace nebo jejich určenéúseky užítza
cenu sjednanou v souladu s cenoými předpisy;

IV. zrušuie s účinnostíode

-

_

dne 24. března 2O2o od 6:00 hod.

usnesení vlády ze dne 14. března 2o2o č.211, vyhlášené pod č. 82/2O2O Sb';
usnesení vlády ze dne L5. března 2o2o č' 214,lrytlášené pod č. 84/2020 Sb.;

.
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Sbírka zákonů

č.127 /

2020

usneseď vIáďy ze dne 1ó. března 2020 č.238, vyhlášené pod č.96/2a2a Sb.;
usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 241, vyb7ášené pod č. 99/202a Sb.;
usnesení v|áÁy ze dne L9. března 2020 č. 264, vyI'iášené pod č. 110/2020 sb.

Předseda vládyz
Ing. Babiš v. r.
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124
USNESENÍ
vLÁDY ČnsrÉREPUBLIKY
ze dne 23.března202a č' 281
o přiietí krizového opatření
s il' 5 a 6 ústavního
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze áne 12. března 2020' kterým vláda v-soulid;r
z důvodu
republiky
Čes]<é
území
pro
vyhlásila
zákona č' 11o/1g98 Sb', o bezpečnosti Českérepubliky,
jako
naízemi
CoY-Z/
SARS
ohrožení zďraví.r ro,'.rir1orti s prokázáním ýskyru koronaviru /označovaný
krizovémřízení
o
Sb',
č.24o/2}oo
c.rr.e republiky nouzo,vý r*.l, á.r. smyslu $ ó pi.-. a) až e} a $''ó zákona
řešení vzniklé krizové
některých ,ikont (krizový ,airon), ve znění pozdějších předpisů' pro
o
"situace,rozhodlaopřijetíkrizoiychopatření,ii'rr.orr"rrnýrlrrustanovení$5písm.c)a$6odst'1písm'b)
'*ěr,ě
krizového zákona.

Yláda

pto přeshraniční
I. stanoví že ýjimkaz usnesení vlády č. 1'98 z t2. bÍezna 2O2O a č. 2a3 z 1,2. březrya 2a20
Německo se ýká pouze osob,
pracovníky níhranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou repub1ikou

tte.é rry"e.tojí na dobu delšínež 21 kalendářních dní;
II. nařizuie s účinnostíoá 26.března,00:00 hodin

po návratu do Českérepubliky
].. všem osobám uvedeným v bodě 1. tohoto usnesení, aby bezprostředně

svému registrujícímu
oznárriii tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáLeným přísrupem'
lékařswí pro děti
praktické
nebo
lékařswí
poskytovateli zdravotníc}r služeb v oboru lrš.ob..rré piaktické
všeobecné
v
oboru
jakémukoli
poskytovateli
a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytorr"t"l., pak
praktické lékařswí nebo praktické lékařswí pro děti a dorost,
lékařství
2' všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecnépraktické lékařswí nebo praktické
a)zákona
odst.7písm.
Laranténěpodle
1rozhodlio
$2
p.o dÉti"áo.orr,
"ú,rorobuvedenýchvbodě
č. 258/2ooo Sb' v délce 14 dnů.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
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p*ň sk"tečnÉvydanýcb částek (první'ezálbha na rok 2020 činí6 000,-'Kč) _ Yychází pod|e potřeby _Distribuce: \řalstead Moraviapress
_
"áH"d"
Pa"y :oet, eso oz e;".1"", celoročnípředplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) - 516 2O5 175, objednávky _ knihkupci 51 6 205 175,
u
prodiina: ww.sbirkyzakonu.cz - Drobný prodei - Brno: Ing. Jiř Hrazdil, Vl1ro-vská.16,
e_mail 1 sbirky@walstead-moraviapress.io-''Int.r'etová
Vydavatelstvíi nakladatelství Aleš'Čeněk,obchodní gale.ie tsC (2. patro), Přilrop 6; Chetl: EFRE& s' r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD KnihkupJcwí - Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihďswí * řribikoue, J. Švirmyl4; Libtrec: Podještědské kn1lkiipe9wí Moskevská'28; olomouc: Z'deněk
t]humchal - Knihkupecwí Tycho' ostruŽnická ]; Pardubice: ABoNo s.r.o', Sponovců 1l2l; Plzeň: Vydavatelswí a nakladatelswí A]eš Ceněk'
nám. Českých braďí^8; Prahá 3: Vydavatelswí a nakladatelswí Aleš Čeněk, fupskí z_i; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra' Bartůňkova 4; Praha 9:
Dovoz ŤIsr<u sullrEco CZ,'Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s-l.o_, Vinohradská 190, MONITOR C7- s.r.o., Třebohostická-5'
_vazby
teI.:283 87? 605; Ústí nad Labem: PNs Grosso s. r. o-, Havířská 327,teI.: 475 25s O32,Íax: 475 259 0-29, KÁRTooN, s. r. o', Klišská 3392/37
_Yazby
89
Procházka,
Bezděkov
Ž'žkova
45;Žatec:
Ivana
Patková,
Mgr.
Zábřeh:
ema1l:kanoon@kartoon.cz;
Jindňch
sbírek tel. afax:4755OI773,
Sbírek, tel.: 4I5 712 go4- Distribučnípodmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskálny..objednávky
jsou
částky
ověření úhrady předplatného nebo jeho
nejb1ižší
po
zahzjovány od
nového předplatného isou lryřizovány do t s d"ď" pravidelné dodívky
,álohy. čartLy oyslc dobď od zaevídování předplainého do }eho úhrády isou doposílány jedno rázově. Zmčny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
" Reklamace: info.mace na tcl. čísle516 2o5 Í75' Podávání novinových zásilek povolcno Českou poštou, s. p., odštěpný závod
p.ouáičnv do 15 dnů,
v Brně č. J. P/2-4463/95 ze dne 8. 1L. 1995.
Mol.'"
Ředitelswí
iižoi

Yyááváatiskne: Tiskárna Ministerswavnitra, p' o', Bamiňkova

Níi'irt...wo vnitra, nám' Hrdinů 16]4/3, pošt'

