
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. února 2021 č. 196 

 

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky, 

 

vyhlašuje 
 

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 
 

na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021. 
 

Vláda 

I. nařizuje 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 krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda 
samostatným usnesením vlády; 

II. ukládá 

1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I tohoto usnesení, 

2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným 
nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých 
pravomocí, a to před jejich uplatněním; 

III. stanoví, že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž 
přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické 
infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti; 

IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 
nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena; 

V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu 
České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I tohoto usnesení; 

VI. stanoví, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 27. února 2021 v 00:00 hodin a jeho 
platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti. 

Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy  
 

Na vědomí:  
hejtmani,  
primátor hlavního města Prahy 
 
 

Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. února 2021 č. 200 

 
o přijetí krizového opatření  

 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, 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 § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 
písm. b) krizového zákona. 
 
Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 
do 23:59 hod.: 
 
1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České 
republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů 
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu 
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti 
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na: 
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné 

lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů 
a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, 
základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní 
a ochranné výchovy, 

b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob, 
c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický 

pracovník), 
 
2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých 

škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních 
vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1, 

 
3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků 
a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání 
v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou: 
a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, 
c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů 

ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, 
d) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický 

pracovník), 
e) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií 

a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob, 
f) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob, 
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g) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních 
školách a v konzervatořích, 

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo 
skupinách žáků nebo studentů, 

 
4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní 

přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou: 
a) základní školy při zdravotnickém zařízení, 
b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 
c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník 

a případně zákonný zástupce), 
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, 

 

5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní 
přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy 
při zdravotnickém zařízení, 
 

6. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky 
podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích 
jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků 
na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích 
jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové 
škole s právem státní jazykové zkoušky; státní jazykové zkoušky je možné konat za 
účasti nejvýše 10 osob, 

 

7. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků 
a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, 

 
8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, 

žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, 
 
9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování 

ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří 
mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích 
zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou 
účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a zakazuje školu v přírodě a 
školní výlety, 

 
10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že 

součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou: 
a) mateřských škol, 
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých 

škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného 
vzdělávacího nebo studijního programu, 

 
11. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to 

tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou: 
a) mateřských škol,  
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých 

škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo 
akreditovaného vzdělávacího či studijního programu, 

 
12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol 

a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků 
a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně 
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nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy 
nebo školského zařízení. 

 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. února 2021 č. 208 

 
o přijetí krizového opatření  

 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, 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. g) krizového zákona. 
 
 
Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 
hod. 
 

ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se 
zdravotním postižením Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí 
postupovat po dobu trvání nouzového stavu v řízeních podle zákona č. 117/1995 Sb., 
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů, takto: 

1. v řízeních zahájených z moci úřední může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí 
ve věci v případech, pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí nevydává, může být 
prvním úkonem v řízení vydání písemného oznámení, které se nedoručuje do vlastních 
rukou, 

2. v řízeních zahájených na žádost, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku a 
výplatu a její výši, může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci; 
v případech, pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí nevydává, může být prvním 
úkonem vydání písemného oznámení, které se nedoručuje do vlastních rukou,  

3. žádost o dávku a o průkaz osoby se zdravotním postižením lze podat též elektronicky na 
formuláři předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to bez zaručeného 
elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním 
podpisem, s naskenovanými nebo ofotografovanými přílohami dokládajícími rozhodné 
skutečnosti; pokud byla pro podání žádosti o dávku nebo průkazu osoby se zdravotním 
postižením v době vyhlášeného nouzového stavu využita možnost učinit podání 
způsobem uvedeným v § 37 odst. 4 větě druhé správního řádu, neplatí povinnost podání 
do pěti dnů potvrdit, popřípadě doplnit způsobem stanoveným v § 37 odst. 4 větě první 
správního řádu, pokud Úřad práce České republiky k takovému potvrzení nebo doplnění 
nevyzve; pro další podání obsahující skutečnosti rozhodné pro nárok, výši nebo výplatu 
dávky platí předchozí věta obdobně, 
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4. pro přídavek na dítě a příspěvek na úhradu potřeb dítěte je po dosažení zletilosti 
oprávněného dítěte stanovena domněnka trvání nezaopatřenosti dítěte, nebude-li zjištěn 
opak, a je zachována výplata přídavku na dítě a příspěvku na úhradu potřeb 
dítěte dosavadnímu příjemci, nepožádá-li oprávněná osoba o změnu výplaty; pro účely 
příspěvku na úhradu potřeb dítěte může být zachována místní příslušnost krajské 
pobočky Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu osoby, která byla 
do dosažení zletilosti oprávněné osoby její osobou pečující, 

5. o žádostech o opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi se místní příslušnost krajské 
pobočky Úřadu práce České republiky řídí místem, kde se žadatel zdržuje; ustanovení 
§ 67 odst. 1 a 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů, se nepoužije. 

Provedou: 
ministryně práce a sociálních věcí, 
generální ředitel Úřadu práce České republiky 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. února 2021 č. 212 

 
o přijetí krizového opatření  

 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, 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. b) a odst. 2 písm. e) 
krizového zákona. 
 
Vláda 
 
I. nařizuje 
 
1. s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. 
hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit 
školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož 
předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči 
o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou: 

 zaměstnanci bezpečnostních sborů,  

 zaměstnanci obecní policie,  

 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,  

 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  

 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,  

 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  

 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 
zabezpečení, 

 zaměstnanci Finanční správy České republiky, 

 příslušníky ozbrojených sil, 

 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, 

 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského 
zařízení, 

 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,  

 zaměstnanci zařízení školního stravování,  

 zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce 
prvku kritické infrastruktury, 

 zaměstnanci České pošty, s. p., 
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského 
zařízení,  
 
2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 30 dětech,  
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3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město 
Prahu v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1,  

4. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy o přijatých opatřeních v tomto směru,  

5. obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení 
poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v 
procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 2 do 10 let; 
 
II. umožňuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v souladu s § 14 odst. 6 
krizového zákona stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců, 
pro jejichž děti ve věku od 2 do 10 let budou vykonávat nezbytnou péči školy nebo školská 
zařízení určené podle bodu I/1; body I/2 až I/5 se použijí obdobně. 
 
 
Provedou:  
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,  
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,  
určená škola nebo školské zařízení,  
zřizovatelé určených škol a školských zařízení,  
starostové obcí s rozšířenou působností 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


