
USNESENÍ 

Ústředního krizového štábu 

ze dne 26. března 2020 

 

Ústřední krizový štáb 

I. bere na vědomí 

a) rozšíření okruhu účastníků jednání Ústředního krizového štábu o nové osoby, 

b) informaci o aktuální situaci z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 

výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky, 

c) informaci o přípravě projektu Inteligentní karanténa, 

d) informaci Hasičského záchranného sboru o distribuci ochranných zdravotních 

pomůcek, 

e) požadavky zaslané kraji, 

f) doporučení několika členů štábu k mediálním výstupům z jednání Ústředního 

krizového štábu; 

II. ukládá 

a) náměstkovi ministryně financí navrhnout a v distribuční pracovní skupině projednat 

způsob, jakým by mohly být ochranné zdravotní pomůcky distribuovány subjektům 

odlišným od České republiky za úplatu, aniž by byla narušena současná efektivita 

distribuční soustavy,  

b) členům Ústředního krizového štábu zasílat podněty k projednání na jednání 

Ústředního krizového štábu a návrhy případných opatření vlády Ústřednímu 

krizovému štábu vždy předem; 

III. doporučuje vládě 

a) zavést opatření, díky kterému by pracovníci kritické infrastruktury mohli vykonávat 

nařízená karanténní opatření na pracovišti, nelze-li jinak zabezpečit další fungování 

kritické infrastruktury, 

b) zavést opatření následujícího znění „Vláda s účinností ode dne xx. března 2020 od 

00:00 hod., nejdéle na dobu trvání nouzového stavu za účelem zachování provozu 

prvků kritické infrastruktury státu, nařizuje zaměstnancům podílejícím se na zajištění 

chodu kritické infrastruktury státu, aby i v době mimo rozvržené pracovní směny, tedy 

v době svého odpočinku, setrvávali na svém pracovišti nebo na jiném určeném místě 

dle pokynů svého zaměstnavatele. Současně mají zaměstnavatelé těchto zaměstnanců 

oprávnění omezit u těchto zaměstnanců doby odpočinků vyplývající z právních 

předpisů a dále měnit délku směny a rozvržení pracovní doby stanovené právními 

předpisy dle aktuální potřeby pro zajištění nezbytného provozu prvků kritické 

infrastruktury státu.“,  



c) zabývat se otázkou prodlužování platnosti průkazů osvědčujících odbornou 

způsobilost pracovníků v jednotlivých profesích, 

d) rozšířit okruh států, při návratu z nichž má být osobě nařízena podle bodů 1 a 2 

usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 209 karanténa, na všechny státy světa, 

přičemž postavení osob, na které se vztahuje výjimka ministra vnitra podle usnesení 

vlády ze dne 13. března 2020 č. 203, nebude dotčeno; 

e) sjednotit odkazy o všech důležitých informacích, aplikacích a projektech 

na 1 internetové stránce. 

 

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. 

  náměstek ministra zdravotnictví 

v. r. 

 


