
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 13. března 2020 č. 207 

 
o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb  

po dobu trvání nouzového stavu 
 
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu  
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. e) a § 6 
odst. 1 písm. c) krizového zákona. 
 
Vláda 

I. ukládá 

1. k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového 
stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID_19 na území České republiky pracovní 
povinnost studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech 
vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, a studentům středních škol v oborech vzdělání podle 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

2. ministryni práce a sociálních věcí informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu 
v procesu zajišťování poskytování péče podle bodu I/1, 

3. ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
Ministerstvu práce a sociálních věcí, krajům a hlavnímu městu Praze, 

4. hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy zajišťovat a koordinovat na svém území 
pracovní povinnost poskytovatelům sociálních služeb a informovat Ministerstvo práce 
a sociálních věcí o přijatých opatřeních v tomto směru; 

II. nařizuje 

1. všem poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování 
sociální služby podle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (denní 
stacionáře), od 16. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu pozastavit činnost 
těchto zařízení, 

2.  hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy 
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a) zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy péče 
v nezbytně nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví 
uživatelů sociální služby podle bodu II/1, a to ve spolupráci s obcemi, ve kterých mají tito 
uživatelé skutečný pobyt, 

b) informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o realizaci opatření podle bodu II/2a. 

Provedou: 
ministryně práce a sociálních věcí, 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy, 
dotčení poskytovatelé sociálních služeb, 
starostové dotčených obcí 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


