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R O Z H O D N U T Í 
primátora hl. m. Prahy 

o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu 
č. 7/2020 

Podle § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“) 

n a ř i z u j i 

veřejným zřizovatelům škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost 
primátorovi hl. m. Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let ve 
skupinách po nejvýše 30 dětech. Na základě a ve smyslu Usnesení vlády České republiky č. 1109 
ze dne 30. října 2020 k tomu u r č u j i školy a školská zařízení na území hl. m. Prahy, jejichž 
seznam se nachází v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Školy a školská zařízení budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž 
zákonní zástupci jsou: 

- zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
- zaměstnanci obecní policie, 
- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, 
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech 

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení, 
- zaměstnanci Finanční správy České republiky, 
- příslušníky ozbrojených sil, 
- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, 
- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského 

zařízení, 
- pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, 
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- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 
- zaměstnanci zařízení školního stravování, 
- zaměstnanci České pošty, s.p., 
- zaměstnanci poskytovatelů služeb péče o dítě – poskytovatelé zapsaní v evidenci 

poskytovatelů (vedené MPSV), 
- zaměstnanci zabezpečující výrobu elektřiny 
- zaměstnanci zabezpečující funkčnost přenosové soustavy elektřiny 
- zaměstnanci zabezpečující chod distribuční soustavy elektřiny 
- zaměstnanci zabezpečující přepravní soustavu zemního plynu, ropy a ropných produktů 
- zaměstnanci zabezpečující distribuční soustavu zemního plynu, ropy a ropných produktů 
- zaměstnanci zabezpečující skladování zemního plynu, ropy a ropných produktů  
- zaměstnanci zabezpečující výrobu tepla 
- zaměstnanci zabezpečující distribuci tepla 
- zaměstnanci zajišťující odvoz a recyklaci komunálního odpadu 
- zaměstnanci zajišťující údržbu komunikací 
- zaměstnanci zajišťující energetické využití odpadu v ZEVO 
- zaměstnanci zajišťující nakládání s odpadními vodami 
- zaměstnanci zabezpečující plynulost silniční dopravy a systém Pražské integrované 

dopravy 
- zaměstnanci zabezpečující funkčnost řídících pracovišť, ústředen; datových center, 

telekomunikačních vedení a dalších sítí nezbytných pro fungování služeb města 
- zaměstnanci zabezpečující činnost integrovaného záchranného systému (jak základní tak 

ostatní složky IZS) 
- zaměstnanci zabezpečující radiační monitorovací síť 
- zaměstnanci zabezpečující předpovědní, varovnou a hlásnou službu 
- úředníci územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb., zařazených do 

Magistrátu hl. m. Prahy a úřadů městských částí 
- zaměstnanci zabezpečující kurýrní a doručovací služby 

 
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. 

Odůvodnění: 

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky Usnesením vlády č. 957 ze 
dne 30. 9. 2020 ve smyslu § 14 odst. 6 krizového zákona, je primátor v době nouzového stavu a 
stavu ohrožení státu povinen zajistit provedení stanovených krizových opatření v podmínkách 
kraje. Správní úřady se sídlem na území kraje a právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou 
povinny stanovená krizová opatření splnit. 

Zabezpečení vykonávání péče o děti v určených školách je nařizováno z důvodu naléhavého 
obecného zájmu na ochraně zdraví a životů v souvislosti s trváním výše uvedeného nouzového 
stavu a z důvodu uzavření škol a školských zařízení na základě usnesení vlády č. 1112 ze dne 
30.10.2020.  

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání - ve smyslu ustanovení § 38 krizového zákona. 

Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení 
primátorovi hl. m. Prahy. 
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Tímto rozhodnutím se zrušuje  rozhodnutí primátora hl. m. Prahy o vykonávání nezbytné péče o 
děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu č. 6/2020, č.j: MHMP 1677087/2020 ze dne 
2.11.2020. 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 9. listopadu 2020 a platí do uplynutí trvání nouzového 
stavu na území České republiky, vyhlášeného Usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 a 
prodlouženého Usnesením vlády č. 1108 ze dne 30. 10. 2020. 

 
 
 
 
 
 

MUDr. Zdeněk Hřib 

primátor hlavního města Prahy 
otisk úředního razítka se státním znakem 

                                                         podepsáno elektronicky 
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