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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. dubna 2020,

kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 526/
/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

Mimořádným opatřením při epidemii se pro
účely tohoto nařízení rozumí
a) krizové opatření podle § 2 písm. c) krizového

zákona přijaté vládou České republiky v době
nouzového stavu,

b) mimořádné opatření vydané v roce 2020 Minis-
terstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1,
§ 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona
o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatel-
stva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobeného novým
koronavirem SARS CoV-2,

c) mimořádné opatření vydané v roce 2020 kraj-
skou hygienickou stanicí na základě § 69 odst. 1
písm. b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1 a § 82 odst. 2
písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví
k zamezení dalšího šíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem
SARS CoV-2.

§ 2

Nájemné z bytu nelze po dobu ode dne účin-
nosti tohoto nařízení do dne skončení mimořádného
opatření při epidemii zvyšovat.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 24. dubna 2020 č. 458

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), § 6 a 7 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 krizového opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b)
a § 7 písm. a) krizového zákona.

Vláda

I. stanoví, že vstup specialistů a klíčových zaměstnanců z Korejské republiky nezbytných pro realizaci
první fáze investice ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v souvislosti se zahájením
výroby nového ekologického modelu automobilu na území České republiky, je v zájmu České republiky;

II. ukládá

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a ministru zahraničních věcí provést nezbytná opatření k rea-
lizaci výjimky podle bodu I. tohoto usnesení,

2. příslušným krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které vstoupí na území České republiky na
základě výjimky podle bodu I. tohoto usnesení, rozhodly o vhodných karanténních opatřeních v souladu
se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

Provedou:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
ministři zahraničních věcí, zdravotnictví

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 24. dubna 2020 č. 462

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 § 5 písm. e) krizového zákona.

Vláda

nařizuje, že pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb stanovené v bodě I./3. usnesení vlády ze dne
16. března 2020 č. 239, vyhlášeného pod č. 97/2020 Sb., se s účinností od 27. dubna 2020 nevztahuje na
poskytovatele sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 62 a 65
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), pokud tyto sociální služby poskytují ve formě
terénní podle § 33 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to
pouze v bezkontaktní podobě.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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