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O B S A H :

172. Nař ízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koro-
naviru SARS CoV-2

173. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

174. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. dubna 2020

o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru SARS CoV-2

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České repu-
bliky, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

K záchranným pracím spočívajícím ve vykoná-
vání pomocných prací v zařízeních provozovaných
poskytovateli sociálních služeb v souvislosti s proká-
záním výskytu koronaviru SARS CoV-2 se povolává
nejvýše 360 vojáků v činné službě.

§ 2

Ministr obrany určí vojáky v činné službě,
včetně vojenské techniky, k plnění úkolu podle § 1.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.
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USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. dubna 2020 č. 415

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. f) krizového
zákona.

Vláda

zrušuje bod I. odst. 4 až 6 usnesení vlády ze dne 1. dubna 2020 č. 369, o přijetí krizového opatření,
vyhlášeného pod č. 144/2020 Sb.

Provede:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. dubna 2020 č. 416

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový 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 zákona.

Vláda nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě 1. usnesení vlády
ze dne 15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci
jsou zaměstnanci Úřadu práce České republiky a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ
sociálního zabezpečení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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