P íloha č. 1
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Jméno a p íjmení:

……………………………………………………………………..

Datum narození:

……………………………………………………………………..

Bydlišt :

……………………………………………………………………..

tímto, ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 214 ze dne 15. b ezna 2020 o p ijetí
krizového opat ení, čestn prohlašuje, že:
1) je zdravotn zp sobilý/á k výkonu činnosti ……………………………………………;
2) byl/a dostatečn poučen/a ve vztahu k bezpečnosti a ochran zdraví p i práci, jakož i o
druhu, charakteristice a kategorizaci činnosti, kterou bude vykonávat a s ní
souvisejícími riziky (nap . manipulace s b emeny, lokální svalová zát ž, pracovní
polohy, hluk a jeho následky, zát ž chladem nebo teplem, zraková zát ž, psychická
zát ž, práce ve výškách na žeb íku, ízení manipulační techniky, atp.), jakož i že
konzultoval/a se zam stnavatelem v této souvislosti sv j zdravotní stav, včetn
veškerých p edešlých úraz /anamnéz a je schopen/schopna činnost vykonávat;
3) v posledních 21 dnech nenavštívil/a n který ze státu s vysokým rizikem p enosu nákazy
koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, který byl jako rizikový stát stanovený
vládou České republiky;
4) netrpí žádným onemocn ním, které by znemož ovalo vydání zdravotního pr kazu ve
smyslu § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis (pokud se jedná o fyzickou osobu
vykonávající činnosti epidemiologicky závažné);
5) je zdravotn zp sobilý/á k výkon činností epidemiologicky závažných spočívajících
ve výrob a/nebo uvád ní potravin do ob hu, ve smyslu p íslušných právních
p edpis 1(pokud se jedná o fyzickou osobu vykonávající činnosti epidemiologicky
závažné).

1

Tj. ve smyslu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zm n a dopln ní n kterých
souvisejících zákon

Současn se zavazuje (pokud se jedná o fyzickou osobu vykonávající činnosti
epidemiologicky závažné), že p i výkonu činností epidemiologicky závažných
spočívajících ve výrob a/nebo uvád ní potravin do ob hu, ve smyslu p íslušných
právních p edpis bude:
a) mít u sebe toto čestné prohlášení a na vyzvání ho p edloží orgánu ochrany ve ejného
zdraví, p ípadn ostatním kontrolním orgán m provád jícím kontrolu dle relevantních
právních p edpis ,
b) uplat ovat p i pracovní činnosti znalosti nutné k ochran ve ejného zdraví a dodržovat
zásady osobní a provozní hygieny v rozsahu upraveném v provád cím právním
p edpisu.
V ……………..……….. dne …………………

………………………………………………..
Jméno a p íjmení

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. b ezna 2020 č. 214
o p ijetí krizového opat ení
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. b ezna 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 d vodu 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 ízení a o zm n
n kterých zákon (krizový zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , pro ešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o p ijetí krizových opat ení, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e)
a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda
I.

na izuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze
dne 12. b ezna 2020

1. lze u zam stnanc , jejichž pracovn právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto
opat ení, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v p íloze 1 tohoto opat ení:
a) zdravotní pr kaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochran ve ejného zdraví a o
zm n n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a
b) posouzení zdravotní zp sobilosti osoby ucházející se o zam stnání dle zákona
č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve zn ní pozd jších p edpis
2. není u zam stnanc pot eba provád t periodické léka ské prohlídky ve smyslu
ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení n kterých ustanovení zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovn léka ských
službách a n kterých druzích posudkové péče), ve zn ní pozd jších p edpis ,
3. platnost povolení k zam stnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení
tohoto opat ení osobám v pracovn právním vztahu k zam stnavatel m, kte í poskytují
služby na základ dohody dle § 308 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
zn ní, nebo na základ jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dn po skončení
nouzového stavu, za p edpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opat ení platné,
4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvád ní na trh
stanovené provád cím právním p edpisem;
II. na izuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený
v bod I usnesení vlády ze dne 14. b ezna 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 80/2020 Sb.,
se dále nevztahuje na:
1. opravy silničních vozidel, pokud v provozovn není současn více než 30 osob,
2. odtahy a odstra ování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

3. prodej náhradních díl k dopravním prost edk m a výrobním technologiím,
4. provozovny umož ující vyzvednutí zboží a zásilky od t etí strany,
5. prodej zahrádká ských pot eb včetn osiva a sadby,
6. pokladní prodej jízdenek,
7. láze ská za ízení, pokud v nich bude poskytována pouze láze ská služba hrazená
alespo zčásti z ve ejného zdravotního pojišt ní,
8. provozování poh ební služby,
9. kv tiná ství,
10. provád ní staveb a jejich odstra ování, projektovou činnost ve výstavb , geologické
práce, zem m ičství, testování, m ení a analýzu ve stavebnictví,
11. výdej a prodej zdravotnických prost edk ,
pokud uvedené zboží nebo služba p edstavuje p evážnou část činnosti dané provozovny;
III. na izuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za spln ní t chto podmínek:
1. je zajišt no, že v míst odb ru pečiva nedochází ke shlukování osob,
2. prodejní místo je vybaveno pom ckami osobní hygieny,
IV. na izuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách,
stanovený v bod I usnesení vlády ze dne 14. b ezna 2020 č. 211, vyhlášeném pod
č. 80/2020 Sb., se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského
zákona;
V. zakazuje
1. s účinností ode dne 16. b ezna 2020 od 6:00 hod. do dne 24. b ezna 2020 prodej
ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, láze ských
za ízeních podle bodu II/7 a školských ubytovacích za ízeních,
2. s účinností ode dne 16. b ezna 2020 od 6:00 hod. do dne 24. b ezna 2020 provoz
autoškol,
3. s účinností ode dne 16. b ezna 2020 od 6:00 hod. do dne 24. b ezna 2020 provoz
taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávn ním idiče
taxislužby,
4. s účinností ode dne 16. b ezna 2020 od 6:00 hod. do dne 24. b ezna 2020
v provozovnách samoobslužných prádelen a čistíren,
5. s účinností ode dne 16. b ezna 2020 od 6:00 hod. do dne 24. b ezna 2020 p ítomnost
ve ejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobk a hobby market ,
6.

s účinností ode dne 16. b ezna 2020 od 6:00 hod. do dne 24. b ezna 2020 p ítomnost
ve ejnosti v provozovnách poskytovatel služeb – vnit ní i venkovní sportovišt ,
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7.

s účinností ode dne 16. b ezna 2020 od 6:00 hod. do dne 24. b ezna 2020 platnosti
na ízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo
jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými p edpisy;

VI. zrušuje bod I/1, druhou odrážku usnesení vlády ze dne 14. b ezna 2020 č. 211.
VII. stanoví, že účinnost tohoto usnesení nastává jeho vyhlášením.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
p edseda vlády
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