
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 341 

 
o řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření 

 
 

Vláda v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaného jako SARS CoV-2/ na území České 
republiky 

I. ukládá podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů  

1. hejtmanům a primátorovi hlavního městy Prahy 

a) bez zbytečného odkladu zajistit ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností 
s přihlédnutím k místním podmínkám a potřebám po konzultaci s příslušnou krajskou 
hygienickou stanicí systém péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu 
domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České republiky, u nichž bylo 
diagnostikováno onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a 
nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa, 

b) informovat Ministerstvo zdravotnictví o zajištění objektů podle bodu I/2 tohoto usnesení a 
o jejich celkové kapacitě,  

c) průběžně informovat Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra a místně příslušné 
krajské ředitelství Policie České republiky o obsazenosti objektů podle bodu I/2 tohoto 
usnesení, 

2. starostům obcí s rozšířenou působností na základě uložení hejtmanem zajistit objekty, 
v nichž se budou moci zdržovat osoby uvedené v bodu I/1a tohoto usnesení, v nichž jim 
bude poskytována nezbytná péče, a zajistit provoz a zásobování těchto objektů, 

3. primátorovi hlavního města Prahy a starostům obcí přijmout vhodná opatření k zajištění 
ostrahy objektů podle bodu I/2 tohoto usnesení pomocí obecní policie, pokud je tento 
objekt zřízen v místě, kde je obecní policie oprávněna vykonávat své úkoly, a pokud je to 
vzhledem k počtu sil a prostředků obecní policie možné, 

4. ministru zdravotnictví 

a)  informovat orgány ochrany veřejného zdraví o tomto usnesení, 

b) průběžně informovat orgány ochrany veřejného zdraví o zřízení objektů podle bodu I/2 
tohoto usnesení na území příslušného kraje a o jejich kapacitách podle bodu I/1b a c 
tohoto usnesení, 

5. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra prostřednictvím Policie České republiky 
přijmout vhodná opatření k zajištění pořádku v okolí objektů podle bodu I/2 tohoto 
usnesení a dodržování povinností uložených osobám podle bodu I//1a tohoto usnesení 
podle zákona o ochraně veřejného zdraví; 
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II. doporučuje 

1. hejtmanům, primátorovi hlavního městy Prahy a starostům obcí s rozšířenou působností 
při plnění úkolů podle bodu I tohoto usnesení využívat spolupráce s fyzickými a 
právnickými osobami vykonávajícími činnosti v oblasti pomoci a podpory osobám 
v nepříznivé situaci, 

2. 2. orgánům ochrany veřejného zdraví zohlednit při výkonu jejich působnosti podle zákona 
o ochraně veřejného zdraví zřízení objektů podle bodu I/2 tohoto usnesení. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
ministr zdravotnictví, 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy, 
starostové obcí s rozšířenou působností, 
starostové obcí 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 


