
   

 

 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

VÝSTUP 
z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy  

KŠ HMP 01/2020  

ze dne 12. 3. 2020  

I. Krizový štáb hl. m. Prahy konstatuje, že na území hl. m. Prahy, stejně jako v celé 

republice, platí nouzový stav a tato omezující opatření: 

1. zákaz divadelních, hudebních, filmových a další uměleckých představení, sportovních, 

kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí a 

jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, ochutnávek, trhů a veletrhů, 

vzdělávacích akcí, a to jak veřejných, tak soukromých s účastí přesahující ve stejný 

čas 30 osob, a to do odvolání 

2. zákaz přítomnosti veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích 

služeb a zákaz činnosti provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci 

nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních 

3. zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - 

sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, 

hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie 

4. zákaz českým občanům cestovat do zemí, které jsou uvedeny jako rizikové. Jedná se o 

tyto země: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, 

Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie 

5. zákaz vstupu všem cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí 

II. Krizový štáb hl. m. Prahy navrhuje primátorovi hl. m. Prahy pro území hl. m. Prahy 

následující opatření a doporučení: 

1. zabezpečení druhého výjezdového vozu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy 

vyčleněného pro odběr vzorků od pacientů 

2. organizacím, na nichž je závislý chod města, přijmout opatření pro zajištění kontinuity 

funkčnosti organizace, včetně krizových scénářů (PREdistribuce, a.s., Pražská 

plynárenská, a.s., Technologie hl. m. Prahy, a.s., Pražské služby, a.s., Pražské 

vodovody  

a kanalizace, a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Pražská vodohospodářská 

společnost, a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.) 

3. od 13. 3. 2020 do odvolání uzavření Zoologické zahrady hl. m. Prahy, Botanické 

zahrady hl. m. Prahy, Planetária hl. m. Prahy, vnitřních prostor Národní kulturní 

památky Vyšehrad, Muzea hl. m. Prahy, Galerie hl. m. Prahy, všech poboček Městské 
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knihovny v Praze, Prague City Tourism a jejích návštěvnických objektů a Haly č. 22 

Pražské tržnice  

4. prodlužování platnosti oprávnění parkovacích zón (čestná prohlášení zasílat 

elektronicky – scan) 

5. od 13. 3. 2020 do odvolání úplné uzavření hlavního vchodu budovy Nové radnice, 

zadní vchod bude otevřen pouze pro zaměstnance a oprávněné osoby 

6. usnesení vlády ČR se výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských školek  

 

III. Krizový štáb hl. m. Prahy bere na vědomí přijatá opatření vůči zaměstnancům 

Magistrátu hl. m. Prahy, která byla prezentována Ing. Javornickou, pověřenou řízením 

Magistrátu hl. m. Prahy 

IV. Krizový štáb hl. m. Prahy apeluje na Vládu ČR, aby zvážila  

1. podmínky a možnosti prodloužení pracovní neschopnosti u rodičů dětí, které nemohou 

navštěvovat školská zařízení 

2. prodloužení lhůt na vydání občanských průkazů, řidičských průkazů a termínů 

zdravotních prohlídek 

3. odložení termínu dodání potvrzení na příspěvky na péči a podobné dávky 

4. dočasný zákaz krátkodobého ubytování v bytech prostřednictvím digitálních 

platforem 

5. při povolávání aktivních záloh nepovolávat strážníky Městské policie hl. m. Prahy  

a členy krizových štábů 

6. zajištění dostatečného množství osobních ochranných prostředků pro pracovníky 

sociálních služeb a osoby pečující o ohrožené skupiny osob 

V. Krizový štáb hl. m. Prahy navrhuje primátorovi hl. m. Prahy koordinovat opatření 

z bodu I. a II. 

1. se starosty a tajemníky městských částí 

2. se Středočeským krajem 

 

 

MUDr. Zdeněk Hřib 

předseda Krizového štábu hl. m. Prahy 

 

 

JUDr. Markéta Štalmachová 

tajemnice Krizového štábu hl. m. Prahy 


