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Vážený pane premiére,
v souladu s ustanovením § 3 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“) vládu České
republiky

ŽÁ DÁM
o vyhlášení nouzového stavu dle čl. 5 a čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, na dobu 14 dní od 15. 2. 2021, 00:00 hodin, pro
území hlavního města Prahy s níže uvedenými podmínkami.
Důvodem mé žádosti je skutečnost, že všechny ostatní kraje se chystají požádat o vyhlášení
stavu nouze. To by vedlo k situaci, kdy by v Praze byly dle podkladů prezentovaných ministrem
zdravotnictví na jednání 12.2.2021 byly jako v jediném místě v ČR otevřeny maloobchody,
služby, wellness, bazény, sauny, muzea, galerie a ZOO. To by vedlo nepochybně k velkým
přesunům obyvatel, kteří by chtěli využít těchto možností, což by představovalo v konečném
důsledku velké riziko zhoršení epidemie. To by tedy vedlo k tomu, že v hl. m. Praze by
epidemická situace a intenzita ohrožení života a zdraví občanů hl. m. Prahy způsobená nemocí
COVID-19 byla natolik závažná, že by dosáhla intenzity ohrožení značného rozsahu což je
zákonný limit, kdy jsem povinen požádat vládu ČR o vyhlášení nouzového stavu daného
Ústavním zákonem 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tato žádost je podmíněna následujícími požadavky:

1. Dojde k postupnému návratu žáků do škol, který začne v termínu od 22. 2.
2021. Nejprve žáci a studenti posledních ročníků a umožnění výuky na ZUŠ
v režimu „jeden na jednoho“ a následně pak další ročníky. Dále k tomuto datu
musí být zveřejněn konkrétní návrh testování ve školách a očkování učitelů.
2. Dojde k otevření maloobchodu a dále také služeb v režimu „jeden na jednoho“
jako jsou například kadeřnictví od 15.2.2021 s využitím jasně definovaných
omezení (například počet osob na plochu, použití ochranných prostředků,
testování).
3. Dojde k urychlenému projednání návrhu nového pandemického zákona v co
nejkratší možné legislativní lhůtě.
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4. Dojde ke kultivaci krizových opatření dle návrhů krajů s postupným zavedením
v závislosti na vývoji epidemie zejména v oblasti obchodu a služeb, kultury
včetně veřejných muzeí a galerií a amatérského sportu to co v nejkratším
termínu za přesně definovaných.
5. Budou zajištěny od 1.3.2021 podmínky pro samotestování ve firmách, včetně
finanční podpory a vytvoření jasných podmínek pro firmy.

S pozdravem

MUDr. Zdeněk Hřib
podepsáno elektronicky

Vážený pan
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády
Úřad vlády ČR
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