
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 7. prosince 2020 č. 1291 

 
o změně krizového opatření 

 
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 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 § 6 odst. 1 písm. c) krizového 
zákona. 
 
 
Vláda s účinností ode dne 8. prosince 2020 od 00:00 hod. 
 
mění usnesení vlády ze dne 16. října 2020 č. 1049, vyhlášené pod č. 418/2020 Sb., takto: 
 
a) v bodu I úvodní části se za slova „ze dne 30. září 2020“ vkládají slova „ , nejdéle však 

do dne 31. prosince 2020 do 23:59 hodin“, 
 
b) v bodu I se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní: 

„2. osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne na základě dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, ode dne 8. prosince 2020 do ukončení nouzového stavu, a jejichž 
sjednaný druh práce je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazen 
do kategorie třetí pro faktory pracovního prostředí fyzická zátěž a psychická zátěž podle 
vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací 
s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů, a zaměstnání je 
klasifikováno podle CZ ISCO následujícími kategoriemi 44126, 44124, 44121 a 83221, 
a u nichž dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, jako na posouzení 
zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb.; 
vzor čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby 
ucházející se o zaměstnání, je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření; toto čestné 
prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení 
nouzového stavu,“. 
 
Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


