Ro ník 2020

SBÍRKA ZÁKONn
E S KÁ REPUBLIKA

ástka 41

Rozeslána dne 18. bYezna 2020

Cena K 37,–

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

eské republiky o pYijetí krizového opatYení

107. U s n e s e n í v l á d y

eské republiky o pYijetí krizového opatYení

108. U s n e s e n í v l á d y

eské republiky o pYijetí krizového opatYení

S d l e n í Ministerstva vnitra o oprav tiskové chyby v sd lení Ministerstva vnitra o oprav tiskov˝ch chyb uveYejn ném
v ástce 37/2020 Sb.
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106
USNESENÍ
VLÁDY

ESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. bYezna 2020 . 247
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. zakazuje s ú inností od 19. bYezna 2020 od 00:00 hod. vaem osobám pohyb a pobyt na vaech místech
mimo bydliat , bez ochrann˝ch prostYedko d˝chacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouaka, ústenka,
aátek, aál nebo jiné prostYedky, které brání aíYení kapének;
II. naYizuje vaem osobám, které mají v˝jimku pro pYeshrani ní pracovníky (pendlery) omezit pohyb na
území eské republiky na nezbytn nutné potYeby. V˝jimky podle usnesení vlády ze dne 15. bYezna
2020 . 215 podle bodu:
a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízk˝mi),
b) I/d (cesty nezbytn nutné k zajiat ní potYeb a slu~eb podle písmene c) pro jinou osobu (napY.
dobrovolnictví, sousedská v˝pomoc),
c) I/f druhá ást v ty (cesty za ú elem vyYízení neodkladn˝ch úYedních zále~itostí, v etn zajiat ní
nezbytného doprovodu pYíbuzn˝ch a osob blízk˝ch),
d) I/h (pobyt v pYírod nebo parcích)
se na tyto osoby nevztahují;
III. upozorHuje, ~e na osoby uvedené v bod II. tohoto usnesení platí vaechna opatYení vypl˝vající ze vaech
dalaích usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostYedky d˝chacích cest);
IV. naYizuje vaem osobám uveden˝m v bod II. tohoto usnesení (pendleYi) strp t pYi pYechodu státní hranice
provedení kontroly pYíznako infek ního onemocn ní, a pokud budou zjiat ny pYíznaky infek ního
onemocn ní, poskytnout potYebnou sou innost zdravotnick˝m pracovníkom pYi provedení odb ru biologického vzorku za ú elem zjiat ní pYítomnosti onemocn ní COVID-19.

PYedseda vlády:
Ing. Babia v. r.
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107
USNESENÍ
VLÁDY

ESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. bYezna 2020 . 248
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 s ú inností ode dne 19. bYezna 2020 od 00:00 hod.
m ní bod I/3 usnesení vlády ze dne 15. bYezna 2020 . 214, kter˝ nov zní:
„3. se platnost povolení k zam stnání podle zákona . 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jaích
pYedpiso, a krátkodobého schengenského víza za ú elem zam stnání, které byly vydány pYede dnem
vyhláaení tohoto opatYení a jejich~ platnost uplyne maximáln 60 dno ode dne skon ení nouzového
stavu, prodlu~uje tak, ~e skon í uplynutím doby 60 dno ode dne skon ení nouzového stavu; toto
opatYení platí za podmínky, ~e zam stnavatel s cizincem sjedná prodlou~ení základního pracovn právního vztahu, na jeho~ základ bylo pYísluané oprávn ní vydáno, a to tak, aby tento základní pracovn právní vztah trval po dobu platnosti oprávn ní prodlou~eného tímto opatYením,“.

PYedseda vlády:
Ing. Babia v. r.

Strana 956

Sbírka zákono . 108 / 2020

ástka 41

108
USNESENÍ
VLÁDY

ESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. bYezna 2020 . 249
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 e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.
Vláda
zakazuje s ú inností od 19. bYezna 2020 od 00:00 hod. vaem osobám pYítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v ase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s v˝jimkou osob staraích 65 let v ku a majitelo
a zam stnanco provozovatele prodejny nebo osob v obdobném pom ru.

PYedseda vlády:
Ing. Babia v. r.
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SD⇢LENÍ
Ministerstva vnitra
o oprav tiskové chyby v sd lení Ministerstva vnitra o oprav tiskov˝ch chyb
uveYejn ném v ástce 37/2020 Sb.

V sd lení Ministerstva vnitra o oprav tiskov˝ch chyb uveYejn ném v ástce 37/2020 Sb. na stran 890
v úvodní v t bodu 2 mají místo slov „ . 214, vyhláaeném pod . 84/2020 Sb.,“ správn b˝t slova „ . 220,
vyhláaeném pod . 90/2020 Sb.,“.
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